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

Návštěva rakouských přátel
Ve dnech 16.-17.9.2017 proběhla návštěva našich přátel 
z města Schweiggers v Osové Bítýšce. Sobotní program za-
čal v 9 hodin příjezdem rakouských přátel.  Po uvítání jsme
se vypravili z Osové Bítýšky do Žďáru nad Sázavou, kde
nás uvítal místostarosta  Žďáru nad Sázavou Ing. Josef
Klement.  Po té nás očekávaly průvodkyně v kostele sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře.  Po obědě jsme se vraceli do
Osové Bítýšky. V Křižanově nás uvítala paní starostka
Marie Smejkalová a spolu s ní jsme si prohlédli památník
svaté Zdislavy. Večer jsme strávili posezením na farní za-
hradě. Neděli jsme začali mší svatou v kostele sv. Jakuba.
Přátelé z Rakouska vyslechli evangelium, promluvu a pří-
mluvy v rodném jazyce. Závěr návštěvy umocnil nádherný
zážitek  z koncertu kapely Cimbal Classic. Po koncertu
proběhlo krátké rozloučení, předání dárků a v 17 hodin
přátel z Rakouska odjeli domů.

Josef Mach, starosta

Oznámení o době 
a místě konání voleb 
Starosta obce Osová Bítýška podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých da-
lších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

oznamuje: 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
se uskuteční 
dne 20.10.2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
dne 21.10.2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 Osová Bítýška a Osová 
je aula Základní školy Osová Bítýška č.p. 246 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem ČR 
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR 
nebo platným cestovním průkazem 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

V Osové Bítýšce 13.09.2017 | Josef Mach, starosta

Slavnostnímu uvítání žáků 
1. ročníku byl přítomen i pan
senátor Ing. František Bradáč
První školní den proběhl ve škole 
v Osové Bítýšce jako každý rok slav-
nostním shromážděním nových pr-
vňáčků a jejich doprovodu – rodičů,
prarodičů či malých sourozenců. 

Všechny děti byly plné očekávání 
a těšily se na nové paní učitelky, na
nové spolužáky a na to, jaké budou je-
jich první okamžiky ve škole.

Protože jsme s radostí očekávali 35
budoucích prvňáčků, bylo úvodní při-
vítání v Centru kultury a sportu. 
V novém prostředí všechny přítomné
přivítali jako tradičně ředitel školy Mgr.
Milan Malý a pan starosta obce Osová
Bítýška  Josef Mach. Vzácným hostem,
který také vítal prvňáčky do naší školy,
byl senátor Ing. František Bradáč. V ne-
poslední řadě popřály dětem školní
úspěchy třídní učitelky, Mgr. Marcela
Vodová a Mgr. Naděžda Dvořáková.
Nové prvňáčky přišli také uvítat žáci
devátých tříd, kteří předali prvňáčkům
kytičku.

Do svých tříd se vraceli žáčci s kvě-
tinou, kufříkem Besip a stavebnicí RO-
TO z Vysočiny. Tam ještě přibyly 
i nové učebnice a pomůcky. Obec
Osová Bítýška každému prvňáčkovi
přispěla na učební pomůcky 600 Kč.
Domů děti odcházely s úsměvem a 
s očekáváním dalšího školního dne. 

Do školních lavic usedly děti 
z Osové Bítýšky, Záblatí, Ořechova,
Vlkova, Skřinářova, Heřmanova,
Březského, Jindřichova, Radňovsi 
a Velké Bíteše. Děti byly rozmístěny do
dvou tříd - v jedné třídě jsou děti pře-
vážně z Osové Bítýšky a v druhé děti 
z okolních obcí. Budoucím školáčkům
přejeme v jejich novém prostředí hodně
úspěchů a spokojenosti z dobře vyko-
nané práce a jejich rodičům přejeme,
aby jim děti dělaly radost.

Letos do školy nastoupí do devíti 
ročníků rekordních 262 žáků, jsou roz-
děleni do dvanácti školních tříd. Po
dvou třídách jsou v 1., 2. a 4. ročníku.
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Slavnostnímu uvítání žáků 1. ročníku byl přítomen 
i pan senátor Ing. František Bradáč
Pokud je ve třídě počet okolo třiceti
žáků, dělí se tato třída na dvě poloviny
na všechny hlavní předměty. Při výuce
jazyků se třídy dělí při počtu 25 a více
žáků. V přiložené tabulce je uveden po-
čet žáků podle jejich trvalého pobytu. 

Během prázdnin jsme ve škole opra-
vovali podlahy ve třídách, v jedné třídě
se měnila podlahová krytina včetně
zásadní opravy podkladního betonu.
Před 30 lety, kdy se otevírala první část
dnešní školní budovy, se počítalo ve
všech třídách s rozsáhlou kabeláží pod
podlahou – např. na ovládání promíta-
ček. Tato kabeláž, dnes již nepoužitel-
ná, je pod linoleem přikryta železnými
pláty, které pruží a způsobují nerovnos-
ti v podlaze. Každoročně budeme opra-
vovat podlahu postupně i v dalších
třídách. 

V jedné třídě se měnil 30 let starý
školní nábytek. A samozřejmě jsme
dokupovali nové lavice a židličky
pro nové žáky.

Vzhledem k nárůstu počtu žáků
jsme také museli sáhnout ve škole 
k přesunu tříd a školních družin. Pro
jednu školní družinu jsme jako hernu

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na  www: diakoniebroumov.cz

Seznam věcí, které 
můžete dát do sbírek
• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) • Lůžkoviny, prostěra-
dla, ručníky, utěrky, záclony • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám o-
dřezky a zbytky látek) • Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené
v krabici • Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří • Obuv – nepoško-
zená a v párech (svázaných gumičkou) • Kabelky, batohy, drobné předměty z do-
mácnosti • Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové • Menší elektrospo-
třebiče – mohou být i nefunkční • Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek • znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční dne:25. října 2017 od 6.30 do 16.30 hodin
místo: základní škola
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. : 224 316 800, 224 317 203

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Bílina 0 1 0 0 0
Blansko 0 0 2 2 2
Borovník 0 1 2 2 2
Brno 2 4 3 4 4
Březí 10 11 9 8 7
Březské 11 11 10 11 12
Fulnek 0 0 0 1 1
Heřmanov 9 8 12 11 12
Holčíkovice 0 0 2 2 2
Jabloňov 2 2 3 2 2
Jestřabí 1 1 0 0 0
Jindřichov 0 0 0 0 1
Křoví 6 7 6 6 8
Milešín 1 1 0 1 1
Milovice nad Labem 0 0 1 1 0
Moravec 0 0 0 0 1
Nová Ves 2 3 3 3 3
Ořechov 20 20 19 18 18
Ořechov-Ronov 4 6 4 4 3
Osová Bítýška 70 80 87 94 101
Osová Bítýška-Osová 4 5 4 4 2
Počítky 0 0 2 1 1
Radňoves 1 2 2 5 5
Rozseč 1 1 0 0 0
Ruda 0 0 1 0 0
Ruda-Křeptov 1 3 1 0 0
Ruda-Lhotka 0 0 1 1 1
Skřinářov 11 8 10 11 13
Tišnov 0 0 1 0 0
Velká Bíteš 4 6 5 7 4
Velké Meziříčí 0 0 0 1 1
Vidonín 0 0 0 0 1
Vlkov 17 18 17 19 26
Záblatí 22 24 24 26 25
Znojmo 0 1 2 2 2
Žďárec 1 1 1 1 1
C e l k e m 200 225 234 248 262

PŘEHLED POČTU ŽÁKŮ K 1. 9. 2017
šk. rok 2005/2006 188 (83)
šk. rok 2006/2007 185 (77)
šk. rok 2007/2008 182 (71)
šk. rok 2008/2009 179 (71)
šk. rok 2009/2010 183 (68)
šk. rok 2010/2011 193 (65)
šk. rok 2011/2012 197 (70)

POČTY ŽÁKŮ DLE TRVALÉHO BYDLIŠTĚ K 1. 9. 2017

šk. rok 2012/2013 208 (78)
šk. rok 2013/2014 200 (74)
šk. rok 2014/2015 225 (85)
šk. rok 2015/2016 234 (91)
šk. rok 2016/2017 248 (98)
šk. rok 2017/2018 262 (103)

* v závorce jsou uvedeny počty žáků z Osové Bítýšky a Osové

využili i školní aulu. Jako každý rok
proběhlo i vymalování části školní bu-
dovy, především školních tříd.

Více na www.zsob.cz 

Na této stránce se také můžete přih-
lásit k odběru novinek ze školních akcí,
které Vám budou automaticky chodit
na Váš e-mail.

Bezpečná cesta do školy
Začátek školního roku je každoročně významným obdobím pro všechny děti, které
zahajují povinnou školní docházku, ale i pro ty, které se po prázdninách do školních
lavic znovu vracejí. Cesty do škol však s sebou přinášejí i některá rizika, a to jak na
začátku školního roku, tak i v jeho průběhu.

Od začátku letošního roku do 31. srpna šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem
81 dopravních nehod s účastí chodců. Při těchto dopravních nehodách byly dvě 
osoby usmrceny, deset dalších utrpělo těžké zranění a 59 chodců bylo při nehodách
zraněno lehce. Ve 22 případech zavinil dopravní nehodu chodec. Z tohoto důvodu
je velmi důležité připomenout veřejnosti a hlavně rodičům školáků některá základ-
ní pravidla, kterými by se jejich děti měly řídit.

Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu odpovídají rodiče. Je tedy vhodné,
aby s dítětem prošli celou trasu do školy a i ostatní trasy, po kterých se bude dítě po-
hybovat. Při té příležitosti mohou dítěti ukázat bezpečná místa pro přecházení vo-
zovky a vysvětlit mu zásady bezpečného přecházení.

Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich vidi-
telnost. Na cestu do školy a ze školy by na sobě měly mít pestré oblečení, případně
některý z reflexních nebo fluorescenčních prvků, které chodce zviditelní. To nepla-
tí pouze pro děti, ale pro všechny chodce v silničním provozu.

V případě, že rodiče do školy přepravují menší děti v osobním automobilu, mu-
sí je mít vždy umístěny v dětské autosedačce. U nás tato povinnost vyplývá přímo
ze zákona. V dětské autosedačce musí být přepravované všechny děti, které měří
nejvýše 150 centimetrů a váží nejvýše 36 kilogramů.

Při přepravě dítěte v dětské autosedačce musí řidiči dodržovat následující 
podmínky:
• dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tě-

lesným rozměrům
• na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo

pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autoseda-
čce přepravováno čelem proti směru jízdy

• dětská autosedačka musí být upevněna na sedadle podle podmínek stanovených
výrobcem dětské autosedačky a dítě musí být do dětské autosedačky umístěno 
v souladu s návodem k použití této dětské autosedačky
V neposlední řadě by si všichni řidiči měli uvědomit, že v průběhu školního ro-

ku se v ranních a odpoledních hodinách bude na ulicích vyskytovat více dětí a mě-
li by tak této situaci přizpůsobit své chování, zejména pak rychlost jízdy. Důležitá
je u všech řidičů i předvídavost.  Berme v úvahu, že chování dítěte v silničním pro-
vozu ovlivňuje mnoho faktorů, a proto jeho reakce jsou velmi často nevyzpytatelné.  

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, 
nprap. David Linhart, koordinátor prevence, tel: 974 261 208
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