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Okresní kolo dějepisné olympiády 
Jan Žák, Michaela Doležalová

Ze základní školy
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Podle plánovaného harmono-
gramu bude stavba nádraží za-
hájena v listopadu letošního ro-
ku, kdy začnou probíhat ve-
škeré přípravné práce. Hlavní
stavební práce začnou v březnu
příštího roku a budou ukončeny
v říjnu 2024, finální dokončení
stavby se předpokládá v prvním
čtvrtletí roku 2025.
Všem cestujícím bude k bezba-
riérovému, a především k bez-
pečnému přístupu k zastávkám
sloužit nejen přechodová lávka,
ale také výtah.

Výsledky I. kola volby prezidenta 
České republiky v obci Osová Bítýška
Počet voličů s vydanými úředními obálkami: 526 ks 
Počet platných hlasů: 521 ks 

Počet hlasů jednotlivých kandidátů podle pořadí umístění:
- číslo 7 – Andrej Babiš – 190 hlasů
- číslo 4 – Petr Pavel – 164 hlasů
- číslo 6 – Danuše Nerudová – 61 hlasů
- číslo 1 – Pavel Fischer – 56 hlasů
- číslo 9 – Marek Hilšer – 22 hlasů
- číslo 2 – Jaroslav Bašta – 14 hlasů
- číslo 8 – Karel Diviš – 12 hlasů
- číslo 5 – Tomáš Zima – 2 hlasy

Výsledky II. kola volby prezidenta 
České republiky v obci Osová Bítýška
Počet voličů s vydanými úředními obálkami: 537 ks
Počet platných hlasů: 537 ks
- kandidát č. 4 - Petr Pavel obdržel 306 hlasů
- kandidát č. 7 - Andrej Babiš obdržel 231 hlasů

Statistiky pohybu obyvatel 2022

Nový automobil
Obec Osová Bítýška zakoupila ojetý vůz značky Dacia Duster.
Automobil nahradí vůz Škoda Felicia, který spolehlivě sloužil
obci 23 let.  

Mobilní planetárium
S myšlenkou, jak moderně a netradiční formou obohatit výuku, jsme na 5. a 6. ledna pozvali do
naší školy mobilní planetárium. Žáci 1. – 9. ročníku měli možnost zhlédnout edukační filmy na
téma VESMÍR. V planetáriu si pohodlně ulehli na žíněnky a nad jejich hlavami se promítla celá
hvězdná obloha i s planetami Sluneční soustavy a jejich měsíci. 
O tom, že žáky tento projekt nadchl, svědčí jejich zájem o téma a také diskuse, která ve třídách
probíhala po skončení programu.

Úspěšná reprezentace našich žáků v okresním kole 
dějepisné olympiády
19. 1. 2023 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády, do kterého mohli postoupit první tři úsp-
ěšní řešitelé ze školního kola. Okresní kolo olympiády i letos proběhlo distanční formou přes on-
line připojení ze školy. Téma letošního ročníku neslo název „Rozdělený svět a Československo 
v něm – 1945-1992“, což je téma, které je mimořádně zajímavé a vypovídá i o znalostech, které

ještě žáci 8. a 9. ročníku neměli možnost
probrat a dostatečně si osvojit. Přesto naši
žáci zaznamenali nebývalý úspěch v obrov-
ské konkurenci, když dokonce dva z nich do-
sáhli skvělých umístění v první desítce.
Konkrétně – Michaela Doležalová (žákyně
8. ročníku) – dělené 7.-8. místo a Jan Žák
(žák 9. ročníku) – dělené 9.-11. místo z cel-
kového počtu 61 žáků.
Třetím úspěšným řešitelem ze školního kola
byl Vlastislav Jeřábek (žák 8. ročníku).
Všem zúčastněným patří velká gratulace za
výborný výsledek a úspěšnou reprezentaci
naší školy. Doufejme, že je i nadále dějepis 
a dějiny budou bavit. 

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Podoba nového nádraží v Osové Bítýšce

Měsíc Přistěhován Narození Odstěhování Úmrtí Celkem Stav
Leden 0 0 -2 0 -2 926
Únor 2 0 0 -3 -1 925

Březen 2 1 -6 -2 -5 920
Duben 7 1 0 0 8 928
Květen 2 0 -1 0 1 929
Červen 1 2 -2 -2 -1 928

Červenec 0 0 -1 -1 -2 926
Srpen 2 2 0 0 4 930
Září 1 5 -1 -1 4 934
Říjen 0 1 0 0 1 935

Listopad 1 1 -3 0 -1 934
Prosinec 2 1 -1 0 2 936
Celkem 20 14 -17 -9 8
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Dne 11.2.2023 SK Osová Bítýška uspořádala tradiční masopustní průvod.
Masek se letos sešlo velké množství. Tímto bych chtěl všem účastníkům po-
děkovat za účast.    

Dne 10.12.2022 
uspořádala SK Oso-
vá Bítýška tradiční
Vánoční turnaj pro
družstva starších
žáků. Po dvoukolo-
vých vzájemných ut-
káních jsme obsadili
konečné 4. místo.
Všem, kteří je po-
díleli na organizaci 
a průběhu celého
turnaje, patří velké
poděkování.        

Aleš Trojan

Nohejbalový turnaj
Dne 4.2.2023 byl sportovním výborem obce pořádán již tradiční nohejbalový
turnaj o putovní pohár starostky obce Osová Bítýška. Turnaj se uskutečnil v
Centru kultury, sportu a zájmových činností. Zúčastnilo se ho osm mužstev z
Osové Bítýšky a blízkého okolí. Zápasy ve skupině se hrály na dva sety a poté
přišly na řadu již vyřazovací zápasy na dva vítězné sety, kde byly k vidění veli-
ce napínavé a vyrovnané souboje. 

Měli jsme radost, že na turnaj dorazila i řada diváků, kteří přišli podpořit své
favority. Putovní pohár za první místo pozvedli členové týmu Houl-team, druhé
místo obsadil tým Seliko a třetí místo obsadil tým Kopyta. Děkujeme všem
zúčastněným za příjemně strávený den a těšíme se na další ročník.                 

Bohuslav Mička

Konečné pořadí turnaje: 1. Houl team, 2. Seliko, 3. Kopyta, 4. Kaštany, 5. Old
boys, 6, Do počtu, 7. Špagety, 8. Zlatíčka

SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍRKY:                                               
● veškeré oděvy – dámské, pánské, dětské (nepoškozené a s fungujícími zipy)
● obuv (nepoškozená, v párech a zavázaná v igelitové tašce) ● kabelky, batohy
(nepoškozené a s fungujícími zipy) ● lůžkoviny, prostěradla, ručníky a utěrky ●
péřové přikrývky, polštáře a deky, peří ● záclony, závěsy ● látky min. 1 m2 (ne 
odřezky a zbytky látek) ● časopisy, noviny, knihy ● menší elektrospotřebiče (mo-
hou být i poškozené) ● domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené
do krabic ● drobné předměty z domácnosti bez poškození (dekorace, bižuterie,
…) ● hygienické potřeby, drogistické zboží ● hračky 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
● znečištěný a vlhký textil ● ledničky, televize, počítače ● nábytek, jízdní kola, ko-
čárky ● lyže a lyžáky ● matrace, koberce
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