
17. listopad – Den 
boje za svobodu a demokracii 
Ve středu 16. 11. zástupci školního parlamentu, pan ředi-
tel, paní starostka a pan místostarosta společně uskutečni-
li připomínkové setkání k příležitosti Dne boje za svobo-
du a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Na po-
čest tohoto významného se položil věnec k pomníku pad-
lých na návsi. Pan ředitel v krátkém proslovu připomněl
události tohoto data v roce 1939 a 1989, které jsou 
v dnešní době stále aktuální, přestože jsou časově
vzdálené dnešní mladé generaci.
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V listopadu letošního roku oslavil v pl-
né svěžesti a mentální síle své 90. na-
rozeniny pan Miloslav Liška. Jubilant
se těší dobrému zdraví a každý nový
den si náležitě vychutnává. Kulturní
výbor obce poblahopřál oslavenci 
a předal mu kytici a věcný dar. 
Milý pane Liško, do dalších let Vám
přejeme hodně zdraví a radosti ze
života.

Zveřejněno s laskavým svolením 
jubilanta.

I letos zdobí studnu v parku u kostela vel-
ký adventní věnec. Tento symbol již tra-
dičně propojuje občany naší obce, kteří
se pravidelně střídají při zapalování
svíček.
Výrobu věnce zajistila ve spolupráci s
obcí a farou paní Anna Bahenská z
Květinky v Osové Bítýšce.

PÁTEK         23.12.2022        zavřeno
PONDĚLÍ    26.12.2022        zavřeno
ÚTERÝ        27.12.2022        zavřeno
STŘEDA      28.12.2022        7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
ČTVRTEK    29.12.2022        7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
PÁTEK         30.12.2022        zavřeno
PONDĚLÍ    02.01.2022        7:00 – 11:30, 12:30 – 16:00

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 7. 1. 2023 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka.
Děkujeme všem, kteří se podílejí na pomoci druhým.

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Dne 21. 12. 2022 od 10:00 do 10:45 hod. bude v Osové Bítýšce
probíhat na parkovišti u kostela prodej vánočních kaprů. Cena
105,-Kč/kg. Prodej zajišťuje MRS z.s PS Velká Bíteš

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem popřála jménem svým i jménem ostatních zastupite-
lů a zaměstnanců naší obce, aby letošní svátky proběhly přesně podle Vašich představ, naplněny rado-
stí, optimismem i nadějí, nerušené problémy, stresem a nervozitou. Přeji nám všem, aby nový rok 2023
přinesl jen to dobré.                                                             Mgr. Lenka Štěpánková, starostka obce

Blahopřání k významnému jubileu

ÚŘEDNÍ HODINY 
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Na základě objednávky obešla v pondělí 5.12.2022
Mikulášova družina 34 domácností s převážně hod-
nými, ale i několika zlobivými dětmi. Pro velký zájem
bylo v letošním roce nutné vytvořit dvě družiny
Mikulášů, andělů a čertů, ale žáci 9. třídy naší základ-
ní školy to s pomocí spolužáků z 7. a 8. tříd výborně
zvládli. Celá akce proběhla tentokrát za podpory členů
SDH Osová Bítýška. Tímto chce obec Osová Bítýška
poděkovat nejen žákům, ale také členům SDH Osová
Bítýška za mikulášskou obchůzku. Doufáme, že si dě-
ti z návštěvy Mikuláše odnesly hezké vzpomínky a
vzaly si k srdci také nějaké ponaučení, které k celé ak-
ci patří.

STRAŠIDELNÁ STEZKA
Dne 19. 11. se konal 2. ročník Strašidelné stezky. Ke Komunitnímu
centru a SDH, tedy loňským pořadatelům, se letos připojily i další or-
ganizace, a to Spolek Pomponky a Myslivecký spolek. Z nichž každá
organizace měla svůj úkol. Stezka, která vedla směrem ke
Třidvorskému rybníku a na Křížovou cestu, měla dvě témata. Pro me-
nší děti šlo o příběh „Hledání Bílé paní“. Děti na stanovištích plnily
jednoduché úkoly, které je směřovaly k Bílé paní, od níž za svoji od-
vahu dostaly drobný dáreček. Pro větší děti a dospělé bylo určené
druhé téma „Hledání vražedné panenky“. Na konci stezky čekalo na
každého občerstvení (špekáček, čaj a pro dospělé i svařák). Věříme, že
i přes opravdu mrazivé počasí a občasné sněžení, si všichni účastníci
strašidelnou stezku užili a už se těší na příští rok. ☺
Rády bychom poděkovaly děvčatům z Pomponků (nejstarší skupině
Pomněnky), která se zhostila strašení a vymyslela program stezky.
Děvčata nás mile překvapila svými hereckými výkony a tím, s jakým
nadšením a ochotou se do celé akce pustila. Dále pak Komunitnímu
centru, hasičům a myslivcům za občerstvení, zajištění potřebných věcí
a celkovou pomoc s organizací akce. 

Za Spolek Pomponky Osová Bítýška 
Aneta Kutílková, Simona Bajerová
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24. prosinec 2022
ŠTĚDRÝ DEN  
14:00 - Živý betlém v Osové Bítýšce
20:30 - mše svatá – Březí
22:00 - mše svatá - Osová Bítýška
25. prosinec 2022
NAROZENÍ PÁNĚ – 1. svátek vánoční
08:00 - mše svatá – Březí 
09:30 - mše svatá - Osová Bítýška
11:00 - mše svatá - Ronov 
26. prosinec 2022
SV. ŠTĚPÁN – 2. svátek vánoční
08:00 - mše svatá – Březí 
09:30 - mše svatá - Osová Bítýška
11:00 - mše svatá - Ronov 
30. prosinec 2022
SVATÉ RODINY
17:00 - mše svatá – Březí 
18:00 - mše svatá - Osová Bítýška
31. prosinec 2022
SILVESTR
15:30 - mše svatá - Osová Bítýška
17:00 - mše svatá – Březí
1. leden 2023
MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
08:00 - mše svatá – Březí 
09:30 - mše svatá - Osová Bítýška
11:00 - mše svatá - Ronov 

V září tohoto školního roku usedli poprvé
do lavic naši prvňáci. Děti si ve školním
prostředí velmi rychle zvykly a dnes jsou 
z nich zkušení školáci. 

Pátek 25. listopadu byl pro nás význam-
ným dnem. Po třech měsících pilného po-
znávání prvních písmen nastal čas se roz-
loučit s Živou abecedou a získat svoji první
knihu – SLABIKÁŘ. K jeho získání muse-
ly děti splnit několik úkolů, např. naučit se
básničku, rozpoznat všechny čtyři tvary pís-
men, určit počáteční hlásku slova, tzn. pro-
kázat se všestrannými čtenářskými doved-
nostmi. Za každý správně splněný úkol děti
získaly část klíče od komnaty, ve které byl
Slabikář ukrytý. 

Prvňáci pracovali z velkým nadšení a do-
mů odcházeli s vysněným Slabikářem.

Slavnosti slabikáře

Bohoslužby 
o Vánocích 2022 
ve farnostech Osová
Bítýška a Březí
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