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V neděli 23. 10. 2022 se na tanečním parketu u hasičky konaly v pořadí již druhé podzimní minitrhy 
v Osové Bítýšce. Na stáncích byly k vidění i k zakoupení hračky, podzimní květinové vazby, šité ob-
lečení, bižuterie, uzeniny, med a medovina, koření, dárkové zboží atd., a to vše od místních tvůrců ne-
bo z našeho blízkého okolí.

Součástí trhů byl i doprovodný program pro děti v podobě malování sádrových odlitků, vyřezávání
dýní a malé dýňové stezky s úkoly, to vše obstaralo Komunitní centrum Osová Bítýška. Občerstvení
zajistili členové SDH Osová Bítýška, kteří nabízeli mimo jiné také dýňovou polévku a cigáru z udírny.

Těší nás, že se v parku pod lipami sešlo velké množství návštěvníků napříč generacemi.  K vysoké-
mu zájmu o akci jistě přispělo i krásné podzimní počasí.

Obec Osová Bítýška děkuje všem zúčastněným prodejcům za aktivní přístup. Poděkování patří také
těm, kteří se podíleli na organizaci minitrhů, a v neposlední řadě i vám všem, že jste se přišli podívat.

Na pokladně obce je možné zakoupit regionální deskovou hru
"JAK DOBŘE TO U NÁS ZNÁŠ?" pro okres Žďár nad Sázavou.

Jedná se o vědomostní strategickou hru pro 2 – 4 hráče od 10 let.
Cílem hry je obsazovat
svými figurkami ba-
revné regiony, budovat v
nich co největší převahu
nad ostatními hráči a
díky tomu získávat vít-
ězné body.

Naše obec je zakres-
lena do mapy na herním
plánu a má vlastní herní
kartu s otázkami. Cena
hry je 515,- Kč.

Prodej deskové hry
„Jak dobře to u nás znáš?“

Díky spolupráci s obcí budeme letos prožívat už třetí ročník ad-
ventního věnce na prostranství „U žáby“. Opět bude mít každý ve-
čer nějaká rodina možnost, aby se tu sešla a společně zapálila svíce,
které poukazují na blížící se svátky vánoční. Bližší informace bu-
dou na webových stránkách farnosti.

Jiří Jeniš, farář

Adventní věnec v Osové Bítýšce

Dne 24. 10. 2022 proběhlo slavností kladení věnce při příležitosti 104. výročí vzniku samostatného
československého státu. Touto tradiční poctou se vzdal hold všem, kteří se o vznik nového státu 
s názvem Československo zasloužili a díky kterým dnes žijeme ve vlastním svrchovaném státě. Je
třeba stále připomínat důležité historické události a v mladých lidech podporovat občanskou sou-
náležitost a vlastenectví. Akce se zúčastnili starostka obce Mgr. Lenka Štěpánková, místostarosta
Ing. Jiří Tuček, ředitel školy Mgr. Milan Malý a členové školního parlamentu, kteří si společně při
této příležitosti připomněli pamětihodnou událost.                                                 Mgr. Milan Malý

Uctění památky - 28. říjen
Dne 15.10.2022 
uspořádal Sportovní
klub Osová Bítýška
již 2. ročník akce
„Světový den chle-
ba... upeč, přines,
rozděl se“. 

Opět se sešlo vcelku
hodně po domácku
upečených chlebů -
od kváskových přes
chléb se sýrem, 
škvarky, hruškami,
ale také chléb ba-
nánový. Chtěli by-
chom touto cestou
poděkovat všem,
kteří chléb přinesli. 

SK Osová Bítýška

Na obecním úřadě je
možné za cenu 250,-
Kč zakoupit knihu
„Osová Bítýška –
historie a vývoj osíd-
lení obec“.

Ohlédnutí za druhými podzimními 
minitrhy v Osové Bítýšce

Světový den chleba
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V naší škole funguje již mnoho let Školní parlament, jehož členové jsou voleni vž-
dy jednou ročně, a to na začátku školního roku. Z každé třídy od 4. do 9. ročníku
se volí dva zástupci, kteří se pak pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na
nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávání, školnímu
prostředí a vzájemnému soužití. 

Školní parlament tedy vytváří prostor k zapojení žáků do aktivního života ško-
ly. Podporuje jejich zodpovědnost za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podílet se
na chodu školy. 
Je důležitým pro-
středkem pro přenos
informací mezi vše-
mi třídami, napo-
máhá také spolupráci
mezi jednotlivými
ročníky a předkládá
též podněty, otázky 
a návrhy vedení ško-
ly. Svým přístupem
se snaží najít opti-
mální řešení pro
všechny zaintereso-
vané strany.

Mezi nejdůleži-
tějším úkoly Škol-
ního parlamentu však
patří možnost podílet
se na organizaci něk-
terých školních akcí;
pomoc při zajišťo-
vání čistoty a pořád-
ku s cílem odstraňo-
vat lhostejnost a ne-
zájem o životní pro-
středí; být reprezen-
tantem školy a dbát
na tradici školy a její
dobrou pověst.

Školní parlament SK Osová Bítýška za podpory SK Slavia Praha uspořádal zájezd
pro družstva starší přípravky a starších žáků na utkání Fortuna ligy mezi SK Slavia
Praha a SK Dynamo České Budějovice. Věříme, že pro mladé fotbalistky a fotba-
listy bylo dané utkání inspirací pro jejich další fotbalovou činnost.
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