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Opět se podařilo vylepšit prostředí 
MŠ v Osové  Bítýšce 
Tentokrát se mohou děti radovat z nové
zahrady kolem celé budovy.  Staré her-
ní prvky dosloužily a prostředí v okolí
budovy mateřské školy bylo pusté.
Krásné prostředí nově zrekonstruova-
ných prostor uvnitř mateřské školy by-
lo potřeba doplnit o vybavení venkov-
ních prostor. Velice si ceníme přístupu
pana starosty obce Josefa Macha a ře-
ditele školy Mgr. Milan Malého, kteří
reagovali na celý projekt velmi kladně
a ihned se pustili do zařizování – celko-
vá hodnota díla je 1 090 000 Kč z toho
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
(program Podpory obnovy a rozvoje
venkova) je 370 tisíc. Kromě instalace
vlastních herních prvků bylo demonto-
váno staré oplocení a postaveno  nové,
byla přefrézována celá zahrada okolo
budovy MŠ, byl založen nový trávník 
a byly zbudovány další chodníky v  a-
reálu mateřské školy.

Paní učitelky asi před rokem navrh-
ly projekt s mnoha pěknými prvky –
loď, kolotoč, vláček, lanovou pyrami-
du, několik druhů houpaček, domeček
a lavičky, dráha pro jízdu na kolo-
běžkách, pocitový chodníček, kde mo-

hou děti zkoumat vlastnosti různých
materiálů nejen prstíky, ale i bosou no-
hou, pomůcky, podle kterých mohou
sledovat vítr, déšť, vlhko, sucho,… –
větrníky, praporky, šiškovník. Nechybí
zde také domeček na hry pro děti z ke-
říků a výsadbu zakrslých stromků.
Nezapomnělo se ani na pěstování byli-
nek a několika druhů zeleniny společně
s dětmi. Velký podíl na tom, že zahradu
máme a že peníze na ni obec Osová
Bítýška dostala, mají také děti, které
nakreslily, co by si na zahradě přály.
Jednotlivé herní prvky i vymodelovaly. 

V červnu 2015 tedy začaly první
práce na zahradě. Po důkladném zpra-
cování celého rozsáhlého pozemku ko-
lem budovy MŠ byla zaseta tráva, která
vyžaduje hodně zalévání, než se trávník
zazelená a travní rostlinky zesílí. Růstu
trávy určitě letošní léto nepřálo. Velké
vedro si vyžádalo soustavné zalévání.
Všichni, kdo se tohoto úkolu ujali,
zvládli téměř nemožné – trávník 
v září zářil zelenou barvičkou do daleka. 

Ve druhé polovině září jsme s dětmi
mohli sledovat, jak se nám na zahradě
objevují úžasné hrací prvky, které si

děti tolik přály. Jsou
veselé, barevné 
a bezpečné. Děti si
na nich mohou hrát
nejen v době pobytu
ve školce, ale také 
s rodiči během celé-
ho dne, než provoz
v mateřské škole
skončí.

Ihned následova-
lo budování chod-
níků a dráhy pro ko-
loběžky.  Pan staros-
ta a pan ředitel za-
řídili demolici staré-
ho chodníku kolem
mateřské školy a šikovní a spolehliví
řemeslníci se ihned pustili do práce.
Starý chodník zmizel během dvou dní
– byla to dřina, ale parta chlapů praco-
vala s elánem a vytrvale. Hluk strojů 
a sbíječky pronikal až do tříd, proto by-
lo často vidět dětské oči za okny, jak se
zájmem sledují, co se venku děje. 

A co teprve, když začalo vysazo-
vání keříků a stromků, bylo třeba u-
pravit terén kolem houpaček, navozit

hlínu k vláčku, vše uhrabat a upravit.
To se mohly konečně zapojit i děti.
Vrhly se do práce s nadšením. Také při
vysazování stromků a vytváření poci-
tového chodníčku pomáhaly – opět
hrabaly, nakládaly, odvážely hlínu, ale
také sbíraly šišky v lese, hrabaly do
kyblíčků jehličí a vše sypaly do při-
pravených dřevěných čtverců. Ve třídě
také společně s učitelkami vyrobily
větrníky a vlaječky a umístily vše na
určené místo.

Můžeme říci, že máme krásnou
školku v pěkném, klidném prostředí.
Dětem je tu dobře, z každého dne mají
spoustu pěkných zážitků a nám, zamě-
stnancům, se tu dobře pracuje. Těší nás
slova ocenění a pochvaly od dětí, ale
také od rodičů.

Děkujeme touto cestou zastupitel-
stvu obce v Osové Bítýšce za to, že
společně dali souhlas k uvolnění pen-
ěz na vybudování zahrady, děkujeme
panu starostovi za všechno, co pro tu-
to akci zařídil – a bylo toho mnoho –
děkujeme panu řediteli za realizaci
celé akce.

Naděžda Musilová, 
vedoucí učitelka v mateřské škole

Herní prvky v MŠ

Herní prvky v MŠ

Při sázení stromků Úprava okolí herních prvků
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Osová Bítýška přivítala handicapované 
sportovce na 5. ročníku turnaje 
O pohár starosty obce a v otevřeném turnaji iboccie družstev
V sobotu 26.9 2015 proběhl ve spor-
tovní hale Centrum kultury, sportu 
a zájmových činností již 5. ročník
turnaje integrované boccie, kterého
se zúčastnilo celkem 10. družstev což
činilo asi 40sportovců, kteří se sjeli
do Osové Bítýšky ze všech koutů
České republiky. Tento turnaj uspo-
řádal Handicap Sport Club Velké
Meziříčí ve spolupráci s iSK
Vysočina za podpory obce Osová
Bítýška, města Velké Meziříčí, Žďár
nad Sázavou, Kraje Vysočina, a firma
POEX s.r.o., která věnovala pro
všechny soutěžící ceny v podobě
svých produktů.

Turnaj, který proběhl od časných
ranních hodin, slavnostně zahájil sta-
rosta obce pan Josef Mach, místosta-
rosta doc. Ing. Jaroslav Katolický 
a ředitel školy Mgr. Milan Malý. Tito
zastupitelé se účastnili i slavnostního
vyhlášení a předání poháru, diplomů
a cen těm nejlepším, ale i všem
zúčastněným. V turnaji zvítězili dru-

Hasičský výlet do Ostravy
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 19.září zájezd na Ostravské le-
tiště Mošnov. Na  kterém probíhaly letecké a pozemní ukázky techniky armád
NATO. Bylo zde k vidění několik stíhacích a přepravních letadel, helikoptér
a vojenská technika snad všech typů. 

Ve vzduchu probíhaly ukázky vysoké pilotáže různých strojů, na ploše by-
la předváděna různá vozidla a skupiny vojsk. Přálo nám i počasí, tak se nám
výlet vydařil. Cestu jsme zakončili příjemnou večeři v Lipníku nad Bečvou.
Všichni účastníci od 10 do 70 let byli spokojeni a poděkovali organizátorům
za zajímavý zájezd. Dle medii dny NATO navštívilo 245 tisíc diváků.  

Milan Mezlík

žstvo Tři Vlčci z Brna, druhé místo
obsadilo družstvo Klaborna  z Pardu-
bic a na třetím místě se umístilo 
družstvo Zlatníci ze Staré Paky. 

Pořadatelé děkují všem sponzorům,

Mediálním partnerem sportovního
klubu jsou internetové,,Noviny
VM.cz, týdeník  ,,Velkomeziříčsko“ 
a Medřičské listy.

kteří nás v tomto roce podporují, dále
rozhodčím, kuchařkám školní jídelny
a paní správcové haly, kteří nám při
tomto turnaji velmi pomohli a vytvoři-
li skvělé zázemí pro tento turnaj.

Žehnání varhan
V neděli 11. října v naší farnosti Osová
Bítýška proběhlo slavnostní žehnání
varhan. Ve farním kostele sv. Jakuba
opět mohou  znít hodnotné varhany 
z dílny Františka Svítila ml., které s mi-

mořádnou pečlivostí zrekonstruoval
varhanářský mistr pan Dalibor Michek.
Za přítomnosti naší farnosti a různých
významných hostů varhany požehnal
brněnský děkan Václav Slouk. Poté ná-

sledoval koncert, při kterém jsme moh-
li naslouchat dokonalému zvuku mist-
rovského nástroje. Toto dílo by však ni-
kdy nemohlo být zachráněno, nebýt
velkého zástupu dárců, ať již těch vel-

kých, obvykle na straně našich obcí,
nebo mnohých drobných od bezejmen-
ných obyvatel.

Za farnost Osová Bítýška 
Jiří Jeniš, administrátor farnosti
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