
V sobotu 5. ledna 2019 proběhne
v naší obci Tříkrálová sbírka.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ 
SE PODÍLEJÍ NA POMOCI
DRUHÝM!
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Osová Bítýška

Starostka obce: Mgr. Lenka Štěpánková
Místostarosta obce: Oldřich Machát
Členové:  Mgr. Malý Milan, Machát Oldřich, 

Mgr. Štěpánková Lenka, Ing. Jašová Petra, Josef Mach, 
Pavel Mašek, doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., 
Pavel Drlíček, Mgr. Marcel Rous, Aleš Svoboda, 
Bohuslav Mička ml., Bohuslav Mička st., Jiří Horký

Výbory obce Osová Bítýška:
finanční předseda - Mgr. Marcel Rous
členové Ing. Dagmar Dvořáčková, Josef Mach
kontrolní předseda - Ing. Petra Jašová
členové doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., Bohuslav Mička ml. 
kulturně - sociální předseda -  Mgr. Milan Malý
členové Marie Hladíková, Lenka Kutílková, Denisa Šustrová, 

Pavel Mašek
stavební a pro 
životní prostředí předseda Bohuslav Mička st.,
členové Pavel Drlíček, Jiří Horký, Jiří Nohel, Ing. Petra Jašová
sportovní předseda - Aleš Svoboda
členové Jitka Chylíková, Petr Filouš

Zastupitelstvo obce Osová Bítýška
máme prosinec, nedávno jsme přivítali advent, nezadržitelně se blíží Vánoce a ko-
nec roku. 

To je období, které přináší bilancování nejen v osobním, ale také v pracovním
životě. Poslední komunální volby přinesly naší obci poměrně zásadní změny. 
A to nejen na pozicích starosty (Mgr. Lenka Štěpánková) a místostarosty (Oldřich
Machát), ale také v řadách našich zastupitelů. Od listopadu je zastupitelstvo tvo-
řeno jak zkušenými zastupiteli (Mgr. Malý Milan, Ing. Petra Jašová, Josef Mach,
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.), tak tvářemi zcela novými (Mgr. Marcel
Rous, Pavel Mašek, Pavel Drlíček, Jiří Horký, Aleš Svoboda, Bohuslav Mička
ml.) či „staronovými“ (Bohuslav Mička st.). 

A protože je naše práce teprve na začátku, nemůžeme bilancovat, můžeme
pouze doufat, že se nám bude nejen příští rok, ale po celé nové volební období do-
bře spolupracovat, že najdeme společnou řeč jak pro plánování rozvoje obce, tak
i pro řešení problémů.

V  tuto chvíli vám všem chceme společně popřát krásné Vánoce plné pohody
a odpočinku a spoustu sil, zdraví a optimismu do nového roku 2019.

Mgr. Lenka Štěpánková, starostka obce

Milí občané, 

Již tradičně patří první adventní
víkend v Osové Bítýšce všem mo-
žným druhům světel, lucerniček a
lampionku, tedy adventnímu průvodu
světýlek. 

Akce proběhla v sobotu 1. 12.
2018 a její průběh byl osvědčený 
z předchozích let. Po ohňové show
skupiny Sarcina následoval průvod
světýlek, rozsvícení stromu dopro-
vázené slavnostními projevy paní sta-
rostky a pana faráře, doplněné ad-

ventním pásmem žákyň základní ško-
ly. K příjemným pocitům zajisté do-
pomohly i teplé nápoje a výborné
perníčky, které pro nás všechny spo-
lečnými silami připravily maminky 
z mateřského centra.

Závěrečnou a nedílnou tečkou
vstupu do adventního času se stal 
ohňostroj.

Jsme rádi, že i letos se nás sešlo
velké množství a všechno proběhlo
tak, jak má. 

Účast na sportovních akcích 
starších žáků
V měsících říjnu a listopadu se starší
žáci naší základní školy zúčastnili dvou
turnajů. Oba organizovala ZŠ Školní
Velké Meziříčí z pověření AŠSK Žďár
nad Sázavou.

Prvním byl turnaj v minifotbalu.
Tým ve složení - Jakub Šmerda, Petr
Ivančík (žáci 9. ročník) Libor Batelka,
Adam Fendrych, Filip Klíma, Daniel
Petrucha, Marek Prudík, Jan Štěpánek
a Petr Urbánek (žáci 8. ročníku) dosáhl
na velmi pěkné umístění spojené s po-
stupem do okresního kola. Povedlo se
tak po velmi vyrovnaných zápasech se

školami ZŠ Oslavická, ZŠ Školní a ZŠ
Velká Bíteš.

V pořadí druhým sportovním měře-
ním sil byl turnaj ve florbalu. Tým do-
plnil žák sedmého ročníku Ondřej
Musil (jako druhý brankář). V pěti-
členné skupině florbalisté obsadili 
3. místo, celkově pak družstvo skonči-
lo na pěkném 5. – 6. místě.

K oběma sportovním výsledkům
gratulujeme, protože vzešli z velice
kvalitního sportovního výkonu, podpo-
řeného bojovností i v okamžicích, kdy
se příliš nedařilo.

Ležící zleva: Ondřej Musil, Petr Ivančík
První řada zleva: Libor Batelka, Petr Urbánek, Jan Štěpánek, 

Adam Fendrych
Druhá řada zleva: Jakub Šmerda, Filip Klíma, Marek Prudík, Daniel Petrucha

Advent začíná

Zveme všechny dětičky, rodiče, babičky, dědečky a čtyřnohé mazlíčky na tra-
diční v pořadí sedmý pochod ke ,,Třídvoráku" spojený s opékáním špekáčků.
Sraz je 30. 12. 2018 ve 14.30 hod u obecního úřadu v Osové Bítýšce. Vezměte
si s sebou špekáčky, polínko na oheň a něco na zahřátí. ☕ Půjdeme 
k ,,Pelgramáku", přes les ke ,,Třídvoráku" a tam se občerstvíme. 

Pochodu ZDAR !!! 

Pojďme společně na procházku !!! 

mutace SVRATKA:_SVRATKA.QXD 11.12.2018 9:44 Stránka 6



15OSOVÁ BÍTÝŠKA  |

Čertovská škola
Možná si mnozí pomyslí, co vlastně
znamená ,,Čertovská škola“? Žáci
snad ve škole zlobí paní učitelky, po-
kouší kamarády nebo řádí jako v pek-
le? Ne, nic takového se v ,,Čertovské
škole“ neděje. Ve středu 5. prosince
bylo na 1. stupni naší školy veselo,
ale hlavně děti musely přemýšlet nad

záhadnými úkoly, luštit zapeklité
křížovky, pracovat s čertovskými tex-
ty.  Nechybělo společné notování a
výtvarné tvoření. Správnou atmosfé-
ru tohoto dne podpořily i čertovské
kostýmky našich milých žáčků. Na
kontrolu přišel i sám Mikuláš v do-
provodu anděla a velkých čertů.

ŽIVÝ BETLÉM

Osová Bítýška 
24.12.2018 ve 14 hod. 
pod věží kostela 
sv. Jakuba 
Ronov 
26.12.2018 v 11.hod
u kaple sv. Antonína
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