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Chtěli bychom Vám představit naši no-
vou lékárnu - Lékárnu U Alexandra -
OOVL Osová Bítýška. Lékárna je 
umístěna v 1. patře areálu zdravotního
střediska, vchází se ze zadní části budo-
vy směrem k nádraží. Lékárna je tu pro
Vás od 10. října 2016, otevřena od pon-
dělí do pátku - otevírací doba je mo-
mentálně přizpůsobena ordinačním ho-
dinám MUDr. Anny Švehlové 
a MUDr. Marie Petrášové. 

Pracovní doba:
Po 7:30 - 15:00
Út 8:00 - 12:30
St 8:00 - 12:30
Čt 7:30 - 18:00
Pá 8:00 - 12:00
So, Ne zavřeno
Lékárna nabízí široký výběr volně

prodejných léčiv a potravních doplňků,
bylinných čajů, léčivé přípravky
vázané na lékařský podpis, zdravotní
pomůcky a vybraná veterinární léčiva 
a veterinární potravní doplňky - zejmé-
na pro psy a kočky. 

Podařilo se nám dojednat spolupráci
s firmou Naděje bylinářky Mgr.

Nejlepší masky Všechny masky

Jarmily Podhorné a proto je tu i mož-
nost přírodní terapie pomocí bylinných
tinktur a speciálních tinktur z pupenů
rostlin. S radostí Vám s touto terapií po-
radíme a pomůžeme při výběru vhod-
ných preparátů. 

Přes naši lékárnu můžete také objed-
návat bezlepkové potraviny. 

Zařadili jsme se do sítě “Sunar” lé-
káren, což znamená, že při zakoupení 
5 ks Sunaru complexu od nás dostane-
te 1 balení zdarma. Nákup není nutné
provést jednorázově, sbíráte razítka do
Sunar karty a účtenky za každý jednot-
livý nákup. 

Pro pacienty máme k dispozici
zákaznické karty, které umožňují slevu
20 % z doplatků na léky hrazené ales-
poň z části zdravotní pojišťovnou a sle-
vu na vybrané potravní doplňky dle 
aktuálního měsíčního akčního Alphega
letáku. Můžete si u nás zdarma nechat
změřit krevní tlak - rádi Vám vysvět-
líme, co naměřené hodnoty znamenají,
případně Vás naučíme, jak s tlakoměry
zacházet a správně si krevní tlak měřit.
Nabízíme i dárkové poukázky - mo-

projekt z důvodu legislativních pře-
kážek uzavřen. Inhalátory tedy můžete
přidávat k ostatním léčivům určeným 
k likvidaci. 

Těšíme se na Vaši návštěvu, 

Lékárna U Alexandra, 
Osová Bítýška 130, tel. 702 071 656.

mentálně v hodnotě 250 Kč a 1000 Kč. 
Stejně, jako do jakékoliv jiné lékár-

ny, i k nám můžete přinášet prošlá, ne-
využívaná léčiva určená k likvidaci.
Postaráme se, aby byla zlikvidována
správným způsobem. Chtěli jsme se za-
pojit do projektu na recyklaci prázd-
ných inhalátorů, bohužel byl celý tento

Aktualitky z Mateřského centra

SK Osová Bítýška dne 4.2. 2017 pořádala Sportovně maškarní ples
Letos opět bylo vidět na některých maskách, že si s tím lidé hodně vyhráli a nenechali nic náhodě. 

V Mateřském centru jsme si s ma-
minkami zpříjemnily předvánoční
čas. Kromě úterních dopoledních set-
kání i  2 tvořivými setkáními tentok-
rát bez dětí. Jako první bylo adventní
tvoření svícnů z větviček a druhé od-
poledne jsme se věnovaly malování
na sklo. Maminky dostaly jako dáre-
ček předmalované hrníčky se jmény
svých dětí, které si velmi kreativně
vybarvily. Hrníčky krásně připravila
a barvičky nám poskytla jedna z ma-
minek, která se malování na sklu

věnuje ve svém volném čase. Obě
setkání proběhla v zázemí Základní
školy, za což patří velký dík panu ře-
diteli a panu školníkovi. Moc jsme si
to užily a určitě chceme v letošním
roce tato setkání pořádat pravidelně.

Novinkou letošního roku je i odpo-
lední setkávání maminek a dětí - 
každou středu od 16 do 18 hodin.
Srdečně zveme stálé, nové i nastáva-
jící maminky.

Denisa Dvořáčková

Nová lékárna

SK Osová 
Bítýška

informuje o 
masopustním
průvodě.

Průvod 
se uskuteční
4.3.2017
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Ze základní školy
Olympiáda v českém jazyce

V lednu se žáci 5. ročníku zúčastnili matema-
tické olympiády a soutěže Pythagoriáda 2017

Čtení se čtvrťáky

Cílem soutěže je, aby talentovaní žáci
měli možnost porovnat své znalosti 
a dovednosti v jazykové oblasti i v ob-
lasti slohu. Na základě výsledků škol-
ního kola olympiády v
českém jazyce, kterého se
zúčastnilo 19 žáků z 8. A 9.
ročníku naší školy, byla vy-
brána žákyně Anežka
Hudecová, aby reprezento-
vala naší školu v okresním
kole.

Okresní kolo se konalo 2.
2. 2017 ve Žďáře nad
Sázavou. Soutěže se zúčast-
nilo 30 žáků a žákyň z okol-
ních základních škol a gym-
názií. Žákyně naší školy
Anežka Hudecová se umís-

tila na krásném 7. místě (mezi základ-
ními školami na místě čtvrtém).
Blahopřejeme jí k úspěchu.

Nesporné nadání Anežky je zřejmé i
z výsledků národního
testování Scio, které
proběhlo na podzim v 9.
třídách. Anežka v
českém jazyce dosáhla
percentilu 100. V testu z
českého jazyka předsti-
hla 100 % ostatních
žáků. Když vezmeme v
úvahu jen základní ško-
ly, byla lepší než 100 %
žáků těchto škol. Její
výsledek v rámci všech
testovaných žáků byl
označen jako špičkový.

Statistika pohybu obyvatel za rok 2016

Rozpočet obce pro rok 2017

Děkovný 
dopis

Vážení koledníci a dárci, dovolte mi, abych Vám jménem Oblastní charity Žďár
nad Sázavou poděkovala za pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky v roce 2017.
Moje veliké díky patří především za to, že jste opustili teplo a pohodlí svých domo-
vů a vydali se do mrazivých ulic s posláním roznášet radost a získat tak naší organi-
zaci prostředky, které poslouží potřebným. Poděkování patří i těm, kteří otevřeli své
dveře a nezůstali tak lhostejní k osudům druhých.

Součet obsahu všech 493 kasiček, které společně se zhruba 2 000 dobrovolníky
s korunkami putovaly okresem Žďár nad Sázavou, činí úctyhodných 3 058 807,00
Kč. Oproti loňskému roku je to o 229 284 Kč více. Letošní výtěžek bude použit na
pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, dále na rekondiční pobyto-
vou akci lidí s duševním onemocněním. Pomocí těchto financí bude vytvořena
záchranná síť, díky které bude možné pomoci lidem v nouzi v okrese Žďár nad
Sázavou. Část výtěžku bude zaslána na mezinárodní pomoc.

Děkujeme Vám všem, kteří jste se do letošní sbírky jakýmkoli způsobem zapoji-
li a pomohli tak těm, kteří to nejvíce potřebují.

Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Anežka Hudecová

P. Budzinski, A. Stránská, J. Dvořáček

Koncem ledna reprezentovali naši ško-
lu v matematické olympiádě Petr
Budzinski, Jiří Dvořáček a Alžběta
Stránská. Po úspěšném splnění všech
úkolů školního kola se tato trojice žáků
rozjela dosáhnout co nejlepšího výsled-
ku do kola okresního, kterého se
zúčastnilo 77 žáků z okolních škol.
Všem patří velká pochvala, poněvadž
se všichni tři umístili v první polovině

výsledkové listiny. 
Školního kola matematické sou-

těže Pythagoriáda 2017 se zúčastnili
všichni žáci pátého ročníku. Do 
okresního kola se svými výsledky
probojovali Petr Budzinski a Matyáš
Sedmidubský. V okresním kole, které
se uskuteční v měsíci květnu, jim pře-
jeme mnoho úspěchů.

Ve středu 25. ledna zavítali žáci 4. roč-
níku základní školy Osová Bítýška za
dětmi do mateřské školky. Pro mladší
děti ve třídě Berušek si připravili dra-
matizaci pohádky O třech malých kůz-
látkách se spoustou úkolů.  Na závěr od
žáků dostaly obrázek, který si mohly
vybarvit.  Starším dětem ve třídě

P. Budzinski, M. Sedmidubský

Včeliček čtvrťáci přečetli
Písmenkovou pohádku. Předškoláci si
tak mohli ověřit znalost některých pís-
menek. Na rozloučenou žáci zazpívali
písničku Abeceda. Bylo to velmi
příjemné dopoledne a už nyní se těšíme
na další společné setkání.

1031 - Lesní hospodářství 166 000,00
2212 - Silnice 170 000,00
2219 - Chodníky 2 000 000,00
2223 - Semafor 7 000,00
2310 - Pitná voda 87 800,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 716 900,00
3111 - Mateřská  škola 40 000,00
3113 - Základní škola - provoz 2 160 000,00
3314 - Knihovna 30 200,00
3319 - Ost. záležitosti kultury - věžní hodiny 3 000,00
3330 - Činnost církví 50 000,00
3341 - Rozhlas 11 000,00
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků -  novinky (měsíčník) 12 300,00
3399 - Ost. záležitosti kultury (spol. akce, pouť, atd.) 250 000,00
3412 - Sokolovna 100 000,00
3419 - SK Osová Bítýška 180 000,00
304 3429 - Ostatní zájmová činnost - marteřské centrum 10 000,00
301 3429  - Ostatní zájmová činnost a rekreace - tenisové hřiště O. B. 10 000,00
302 3429 - Hřiště, klubovna - místní část  Osová 30 000,00
305 3429 - Centrum kultury, sportu a zájmových činností 536 600,00
3519 - Zdravotní středisko 45 000,00
3612 - Bytové hospodářství 1 434 562,00
3613 - Nebytové hospodářství 17 700,00
3631 - Veřejné osvětlení 563 000,00
3632 - Pohřebnictví 16 000,00
3636 - Územní rozvoj 100 000,00
3639 - Komunální služby 506 987,00
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 400 000,00
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 220 000,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 141 000,00
4319 - Ostatní soc .péče a pomoc zdrav. postiženým 20 000,00
5512 - Požární ochrana 180 000,00
5212 - Nespecifikované rezervy (krizové situace) 100 000,00
6112 - Zastupitelské orgány 1 129 520,00
6171 - Místní správa 1 754 087,00
6310 - Obecné výdaje z finančních operací 11 000,00
6320 - Pojištění majetku 100 000,00
6399 - Ostatní  finanční operace 1 000 000,00
CELKEM  výdaje 14 324 656,00
Daňové příjmy 10 650 000,00
Dotace 745 000,00
Poplatky 2 885 750,00
3429 - Centrum Kultury sportu a zájmových činností 280 000,00
1031 - Obecní les 621 500,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 750 000,00
3314 - Knihovna 3 000,00
3341 - Rozhlas 600,00
301 3429 - Tenisové hřiště Osová Bítýška 5 000,00
3519 - Zdravotní středisko 85 272,00
3612 - Bytové hospodářství 1 118 220,00
3613 - Nebytové hospodářství 6 960,00
3632 - Pohřebnictví 7 500,00
6310 -Obecné příjmy z finančních operací 5 000,00
Příjmy celkem 17 163 802,00
Pol. Financování
8115 Změna stavu prostředků na bank. účtech -2 839 146,00
CELKEM  PŘÍJMY 14 324 656,00

„To dopoledne, kdy u nás byli tři králové, 
pro mě bylo obrovským darem.“
paní Růženka, Žďár nad Sázavou
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