
Jsme moc rádi, že se nám ve spolupráci s ob-
cí Osová Bítýška podařilo i letos uspořádat
příměstský tábor pro děti z Osové Bítýšky a o-
kolních obcí.

Tématem letošního táboru byla Cesta ko-
lem světa. Během týdne jsme s dětmi v naší
fantazii navštívili všechny kontinenty a proce-
stovali různé země. Plnili jsme různé úkoly 
a zároveň tak poznávali kulturu vybraných ze-
mí a dozvídali se zajímavosti o životě míst-
ních obyvatel. Děti se především učily týmové
spolupráci a vzájemné toleranci. Doufáme, že
cestovatelé z tábora odcházeli bohatší nejen 
o zážitky, ale i o nová přátelství.

Lucie a Marie Kubíčkovy, 
Jitka a Jiří Pražákovi

Zastupitelstvo obce Osová Bítýška odsouhlasilo na svém posled-
ním zasedání ve středu 14. 9. 2022 rekonstrukci povrchu sou-
časného tenisového kurtu. Způsob obnovy povrchu byl projed-

náván od letošního ja-
ra. Původně byl zva-
žován antukový po-
vrch, nakonec byla
zvolena úprava bez-
údržbovým umělým
povrchem. 

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

Současný stav 
tenisového kurtu
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Po dvouleté odmlce se v sobotu 10. 9. 2022 uskutečnil ve sportovní ha-
le Centra kultury, sportu a zájmových činností v Osové Bítýšce 10. ro-
čník turnaje integrované boccii – „O pohár starostky Osové Bítýšky“. 

Zahájení turnaje se zúčastnili paní starostka Mgr. Lenka Štěpánková
a pan místostarosta Oldřich Machát, všechny zúčastněné v hale přivítali
a popřáli dobrou hru během turnaje. Paní starostka za obec Osová
Bítýška věnovala do turnaje krásné poháry a dary, o které bojovalo ve
dvou skupinách celkem 8 družstev z různých koutů, nejen Kraje
Vysočina.

Po třízápasové bitvě ve skupinách si družstva v odpoledních hodinách
zahrála o celková umístění. Vítězové skupin, tedy družstvo 1. Žďárská
kapitána Standy Merunky a družstvo Malčáci kapitána Petra Malce, si za
přítomnosti všech zúčastněných, paní starostky a pana místostarosty roz-
dali vyrovnaný boj o celkové vítězství. Ve čtvrté směně hráči z Laviček
uhráli více míčků, a to rozhodlo o finálovém zápase a vítězství družstva Malčáků před 1. Žďárskou.  Na 3. místě se umístilo družstvo Vitásků. Paní starostka a pan místosta-
rosta předali všem zúčastněným drobné ceny a těm nejlepším poháry, diplomy. Zároveň všem popřáli další krásné chvíle jak ve sportovní aktivitě, tak v životě. 

Sportovní klub děkuje obci Osová Bítýška za krásné prostředí a zázemí pro tento turnaj, městu Velké Meziříčí, Kraji Vysočina, obci Vídeň, Lavičky, Bory, firmě Wiegel CZ
žárové zinkování, Jiřímu Táborskému a Národní Sportovní Agentuře za finanční podporu v roce 2022. Poděkování patří také všem, kteří pomáhali během turnaje. 

Mediálním partnerem sportovního klubu byly internetové NovinyVM.cz a Velkomeziříčsko.                       Jiří Charvát, předseda Handicap Sport Club Velké Meziříčí, z.s.

Obec Osová Bítýška připravuje týdenní
stolní kalendář na rok 2023, který bude
zachycovat dění a akce v obci za posled-
ní dva roky. Předpokládaný termín na-
skladnění kalendářů je konec října 2022.
Jeden kalendář bude na základě rozhod-
nutí zastupitelstva obce dodán zdarma do
každého čísla popisného – způsob distri-

buce bude
ještě upřes-
něn. 

V sobotu 3. 9. 2022 se ve
Fotbalovém a tenisovém are-
álu konal Rodinný den plný
her a soutěží. Akci pořádala
obec Osová Bítýška společně
se všemi místními spolky -
SK Osová Bítýška, SDH
Osová Bítýška, Spolek pom-
ponky Osová Bítýška,
Myslivecký spolek Osová
Bítýška a Komunitní cent-
rum Osová Bítýška. Hojnou
účast na akci podpořilo 
i hezké letní počasí. Rodinný
den si užili zejména ti nej-
menší, kteří si mohli vyzkou-
šet různé soutěžní disciplíny.
Všichni zúčastnění pak byli
odměněni drobnou sladkostí. 
Obec Osová Bítýška děkuje
všem spolkům za spolupráci
a připravené odměny pro dě-
ti, panu Jakubu Pyšnému pak
za sponzorské dary. 

10. ročník iBoccie v Osové Bítýšce

Příměstský tábor 2022Tenisový kurt 
dostane nový povrch

Obecní kalendář

Upozorňujeme občany, že během měsíce říj-
na tohoto roku bude probíhat v obci na ně-
kolika místech oprava výtluků v místních
komunikacích. Předem prosíme o tolerantní
přístup během probíhajících pracích. 

Oprava místních 
komunikací

Rodinný den
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Asi jste všichni zaregistrovali zprávy z nejrozsáhlejšího požáru z novodobé historie naše-
ho státu, který vypukl v noci 24. července 2022 v Národním parku České Švýcarsko 
u Hřenska na rozloze 1600 ha.

Od prvních hodin jsme sledovali v médiích vývoj požáru, jak se nenasytné plameny
šíří velkou rychlostí vyschlým lesem, v té době panujících tropických teplotách, a jak za-
čínají profesionální i dobrovolné hasičské jednotky s tímto živlem bojovat. Z vlastní pra-
xe víme, jak je těžké i sebemenší lesní požár dostat pod kontrolu a zlikvidovat.  Proto by-
lo logické nasazení takového počtu techniky i hasičů v prvním sledu, zejména ze soused-
ních okresů a krajů.

Když se konečně po dvaceti dnech boje podařilo uhasit všechna zahoření a kontrolu 
a dohled nad požářištěm byl HZS předán Správě Národního parku, vznikla nutnost zor-
ganizovat tuto činnost. Proto správa parku vydala výzvu mezi Sbory dobrovolných hasi-
čů o účast hasičů i techniky na této činnosti. 

Jelikož jsme se jako vzdálenější jednotka neúčastnili samotného hašení, na tuto výzvu
jsme už reagovali a přihlásili naši zásahovou jednotku sboru na základě uzavřené doho-
dy mezi Správou NPČS a naší obcí v požadovaném počtu 1 velitel + 3 členové družstva.

Ve středu 17. srpna odpoledne jsme vyrazili DA Ford vybaveni potřebnou hasicí tech-
nikou, motorovou pilou a dalšími prostředky k určené základně na Mezní Louce 
u Hřenska. Naše hasící cisterna MAN nebyla na místo vyžádána z důvodů malého obje-
mu vody. Po čtyřech hodinách cesty jsme dorazili na místo a už od Hřenska nás čekaly
neutěšené apokalyptické pohledy zvůle přírodních živlů, podobné jako jsme viděli loni na
jižní Moravě po řádění tornáda. I když tady v této dříve překrásné přírodní památce bo-
hužel řádil živel rozpoutaný pravděpodobně rukou neukázněných návštěvníků!

Následující den na ranním brífingu, který vedl štáb složený z důstojníků HZS 
Ústeckého kraje, revírníků a strážců NP, nám byl přidělen úsek v daném sektoru, na které
byl celý prostor požářiště rozdělen. Na náš úsek přístupný pouze terénním automobilem
nebo terénní čtyřkolkou nás odvezl s celou výbavou a zásobou potravin na celý den da-
ný revírník. Právě tento úsek protínala česko-německá hranice, oblast byla bez telefon-
ního spojení a my byli odkázáni jen na spojení přes ruční vysílačky. 

Naše činnost spočívala v obchůzkách těžce nepřístupným skalnatým terénem, po
většině spáleništěm a monitorováním stále skrytých ohnisek požáru, vizuálně nebo za po-
moci zapůjčené termokamery. V případě odhalení sebemenšího ohniska, jeho označení 
v mapě a zlikvidování. K tomuto účelu jsme měli k dispozici zádové hasicí vaky, případně
hadicové vedení rozvinuté napříč celým parkem řádově v desítkách kilometrů, zásobo-
vané motorovými stříkačkami přes automobilové cisterny. Zjištěných zahoření jsme za ty
dny řešili několik. Naštěstí všechno a všem vyřešil vymodlený vytrvalý dvanáctihodino-
vý sobotní déšť, který udělal z velké části definitivní tečku za takto rozsáhlým požárem.
I když jsme byli na naše hlídky vysláni i v dešti, už se kromě padajících podmočených 
a narušených stromů nemuselo řešit žádné ohnisko. Vše nakonec vyřešil z hůry "hasič
nejvyšší", jenom škoda, že to nebylo o nějaký den, nebo spíš týden dříve. 

V neděli po ranním brífingu jsme předali náš úsek novým kolegům z Opavy a po obě-
dě se vydali na zpáteční cestu. Předepsaný dohled dobrovolných hasičů trval do 31. srp-
na, dokdy se muselo sbalit všechno hadicové vedení a motorové stříkačky.

Za naše čtyřdenní působení nám sice náležela finanční odměna od Správy Národního
parku, té jsme se ale vzdali, jako většina zúčastněných dobrovolných hasičů ve prospěch
rekonstrukce a obnovy této naší ojedinělé a krásné národní přírodní památky. 

Za naši zásahovou jednotku - Radek Štětka, Petr Pokorný, 
Josef Chromý (JSDH Heřmanov), Jiří Doležal

Obec Osová Bítýška děkuje členům SDH (Doležal Jiří, Pokorný Petr a Štětka
Radek) za nezištnou a obětavou pomoc při srpnové akci v Českém Švýcarsku.

Družstvo hasičů (veteránů) s koňskou stříkačkou se účastnilo 10. 9. 2022 
v Jihomoravském kraji, okres Blansko, v obci Úsobrno rekordu v dopravě vody ko-
ňskými stříkačkami přes tři kraje. Z Olomouckého přes Jihomoravský do
Pardubického, délka 3,8 kilometrů. Do rekordu se zapojilo 38 ručních koněspřežných
stříkaček hasičů z celé republiky. Akce začala ve 14:00 hodin. Vylosovali jsme pozici
na šestém místě. Voda byla dopravována mezi stříkačkami 5 hadicemi „C“ (průměr 52
mm, délka 20 m) po 95 metrech do nádrže stříkačky, anebo do sudů, ze kterých na-

sávala vodu dál. Po dvou
hodinách pumpování ve
volném tempu (podle po-
zice stroje se zmenšovala
doba pumpování) byl
ohlášen výstřik vody 
v Pardubickém kraji.
Rekord byl uznán a bude
zapsán do knihy rekordů.
Pořadatelé měli akci zaji-
štěnou, takže nikdo ničím
nestrádal. Počasí nás nijak
nepřekvapilo, a tak šlo 
o vydařenou akci. Děkuji
Všem účastníkům za je-
jich čas a reprezentaci na-
ší obce a sboru SDH.         

Za SDH Mezlík Milan

Hasiči pomáhali

Do naší základní školy nastoupilo 1. září 296 žáků (z toho 4 žáci z Ukrajiny). Tento
rekordní počet žáků pomohlo naplnit i 40 žáků dvou prvních tříd. Všichni prvňáci by-
li slavnostně přivítáni ve sportovní hale ředitelem školy, starostkou obce Mgr. Lenkou
Štěpánkovou, třídními učitelkami a také žáky deváté třídy, kteří prvňákům předávali
kytičky.

Co se týká rozdělení žáků do tříd, tak kromě dvou ročníků (2. a 5.) máme v ro-
čnících vždy dvě třídy. Jsme moc rádi, že si rodiče vybírají naši školu, protože je to
jasný důkaz toho, že vidí v naší škole nějakou další přidanou hodnotu oproti ostatním
školám v okolí. Před 13 lety do naší školy dojíždělo 79 žáků, v současné době jich
dojíždí 171 (letos je z Osové Bítýšky 100 žáků a 25 žáků ze Záblatí) viz počty žáků
z jednotlivých vesnic na školním webu  Aktuální školní rok v ZŠ - ZŠ a MŠ Osová
Bítýška (zsob.cz).

Samozřejmě se každým rokem snažíme, aby se děti cítily ve škole co nejvíce spo-
kojené, abychom pomáhali slabším žákům a samozřejmě se také snažili rozvíjet žáky
s větším nadáním na učení. Velice snadno lze na základě měřitelných výsledků zjis-
tit, že patříme mezi nejúspěšnější školy v širokém okolí v rámci různých soutěží a při-
jímacích zkoušek na střední školy.

I když se blížíme počtem žáků hranici 300 žáků, stále umíme vytvořit prostředí
„malé“ školy, kde můžeme uplatňovat individuální přístup k žákům a vytvářet tak pro
žáky co nejlepší atmosféru.

Vzdělávání nepochybně ovlivňuje i prostředí a vybavenost školy. Na vybavenost
technikou si v žádném případě nemůžeme stěžovat, nicméně WC v obou podlažích
ve staré budově (vybudované brigádnicky v „akci Z“ místními občany a zprovozněné
od roku 1988) došlo za hranici své životnosti a hygienických norem, přestože dílčí ú-
pravy byly během času samozřejmě prováděny. Chyběl však předepsaný záchod pro
vozíčkáře, nebyla k dispozici hygienická kabinka, úklidová místnost byla umístěna 
v prostorách WC, nutná byla také rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny a začaly
také chybět kabinky jak pro žáky, tak pro zaměstnance. Proto jsme byli moc rádi, že
zastupitelstvo obce Osová Bítýška v čele s paní starostkou Mgr. Lenkou Štěpánko-
vou využilo dotaci a uvolnilo nemalé finanční prostředky na kompletní rekonstrukci
záchodů.

Kromě rozsáhlé rekonstrukce záchodů se také jako každý rok zkvalitňovalo vni-
třní prostředí v základní i v mateřské škole (výmalby, nátěry, opravy židlí, lavic, tech-
niky atd.).

Děkuji Vám všem, kteří jste měli co do činění s naší školou, za to, že jsme spolu
zvládli složité období posledních dvou let, a věřím, že se nám společně podaří zvlád-
nout i další potenciální překážky, které se během roku mohou objevit. Přeji všem
žákům, rodičům i učitelům pohodový školní rok.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Nový školní rok 2022/2023

Koňkó přes tře kraje
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