
Tak jako každý rok se žáci 5.
ročníků zapojili do školního
kola Matematické olympi-
ády. Podmínkou postupu do
okresního kola bylo vyřešení
alespoň čtyř úloh ze šesti za-
daných. Tento úkol splnila
hned pětice žáků 5. ročníku,
a to Markéta Blahovcová,
Aneta Zemanová, Michal
Káňa, Tobiáš Lysoněk a
Adam Procházka. 

Tito žáci se zúčastnili ve
středu 30. ledna 2019 okres-
ního kola ve Žďáru nad Sázavou.
Vynikajícího výsledku dosáhla
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Osová Bítýška

Vynikající úspěch v okresním kole 
olympiády z matematiky

Předsilvestrovský pochod

Markéta Blahovcová,
která se v konkurenci 56
žáků umístila na vyni-
kajícím druhém místě.
Na 9. – 14. místě se umís-
tila se stejným počtem bo-
dů dvojice Aneta
Zemanová a Michal
Káňa. Všem zúčastněným
žákům patří velké podě-
kování za vzornou repre-
zentaci školy. Poděkování
patří i našim učitelům za
vynikající přípravu žáků a

za druhé místo Markéty Blahovcové
Mgr. Marcelovi Rousovi.

Dne 5. 2. 2017 reprezento-
val naši školu žák 7. ročníku
Matěj Řezníček v okresním
kole olympiády v anglickém
jazyce. Olympiáda se již tra-
dičně skládala ze dvou částí:
z písemné poslechové části a
z konverzace na vylosované
téma s řešením situace.  

Během poslechu předem
neznámého textu museli
soutěžící písemně plnit za-
dané úkoly. V průběhu kon-
verzace pak byla porotou
hodnocena jazyková poho-
tovost a kreativita, bohatost slovní

Jen šestnáct opravdových vytrvalců vyšlo v letošním roce na tradiční předsil-
vestrovský pochod zakončený opékáním párků. Za nízkým počtem účastníků
stálo velmi nepříjemné počasí, kdy se téměř po celou dobu střídaly přeháňky
doprovázené silným větrem. Ale krásně opečený párek doplněný svařákem za
to určitě stály!

Poplatek za komunální odpad, 
psa, stočné 2019
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA ROK 2019:
350,- Kč za osobu
200,- Kč za dítě do 16-ti let včetně
Poplatek za komunální odpad na rok 2019 za rekreační objekt:
350,- Kč za jeden rekreační objekt (nemovitost, kde nejsou trvale hlášeny osoby)
Poplatek  se platí od 1. 2. 2019 až do 31.5. 2019. Platit můžete na pokladně
Obecního úřadu nebo na účet: č: 4927751/0100,  VS – číslo popisné 

POPLATEK ZA PSA NA ROK 2019:
50,- Kč za jednoho psa
70,- Kč za druhého a dalšího psa
Poplatek se platí od 1. 2. 2019 až do 31. 5. 2019. Platit můžete na pokladně
Obecního úřadu nebo na účet:č: 4927751/0100, VS – číslo popisné

POPLATEK ZA STOČNÉ NA ROK 2019:
720,- Kč za osobu a rok (2019)
Poplatek lze platit jednorázově nebo na polovinu. Jednorázový poplatek je
splatný buď do 30.4. 2019 nebo do 31.10. 2019. Poloviční poplatek-první po-
lovina poplatku je splatná také do 30.4. 2019 a druhá polovina do 31. 10.
2019. Zaplatit můžete na pokladně Obecního úřadu nebo na účet: č:
4927751/0100, VS – číslo popisné

Markéta Blahovcová

Vynikající úspěch v okresním kole 
olympiády v anglickém jazyce

zásoby, výslovnost i gra-
matická správnost proje-
vu soutěžících.

Matěj Řezníček do-
sáhl v soutěži vynika-
jícího 2. místa se ztrátou
pouhého jednoho bodu na
místo první. Blahopřeje-
me mu k úspěchu a vě-
říme, že svoje znalosti
využije i v praktickém ži-
votě. 

Poděkování za přípra-
vu Matěje Řezníčka v
anglickém jazyce patří

Mgr. Blance Hortové.

Matěj Řezníček
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Zima v mateřské škole

Fotbalový turnaj 
ve Žďáře nad Sázavou

První místo mladší přípravky

Chumelí se, chumelí, 
padá snížek bílý….

Letošní zima nám opravdu přeje,
stavíme sněhuláky, bobujeme a u-
žíváme si zimní radovánky. Sněhové
nadílky jsme v mateřské škole využily
k uspořádání zimního sportovního do-
poledne. Děti si vyzkoušeli hraní led-
ního hokeje, biatlon (rozdělený na dvě

stanoviště – střelba sněhovou koulí na
terč a běh na lyžích) a psí spřežení -
jízdu na saních tažených dvěma dětmi.
Všechny děti byly odměněny diplo-
mem a malým dárečkem.

V lednu nás také navštívilo kouzel-
nické „Duo Valdini“ se svým progra-
mem. Kouzelník dětem předvedl
kouzla s kartami, šátkem, hůlkou,
Rubikovou kostkou, zajícem a holubi-

čkou. Do „čarováni“ zapojil spoustu
dětí ze třídy Berušek i Včeliček. Na
závěr si děti zajíčka pohladily.

Přestože se vlna chřipkové epide-
mie ani nám nevyhnula, velice rádi
jsme přijali pozvání do školní družiny.
Děti si pohrály se zajímavými hračka-
mi, které ve školce nemají a prohlédly
si školu, do které mnozí z nich v září
nastoupí. Na oplátku o týden později

Dne 9.2. 2019 se starší žáci zúčastnili
fotbalového turnaje pořádaného OFS
Žďár nad Sázavou. Na turnaji, který se
konal v úterý ve Žďáře nad Sázavou,
se přihlásilo 12 mužstev z celého 
okresu. Hrálo se ve dvou skupinách po
6 mužstvech a vítězové skupin se ut-
kali ve finále o celkového vítěze tur-
naje. Ze skupiny A postoupil Křižanov
a ze skupiny B - Osová  Bítýška.
Finále skončilo nerozhodně 3:3 a roz-
hodovali penalty. Brankář Osové
Bítýšky chytil jednu penaltu a z
Křižanova ani jednu, tak O. Bítýška

vyhrála finálový zápas na penalty 
3:2 a ovládla tak celý turnaj. 

SK O. Bítýška by chtěl touto ces-
tou pogratulovat hráčům k tomuto
velkému úspěchu. 

Řada dole: 
Filip Klíma, Petr Urbánek, Adam
Rozmahel, Jirka Dvořáček, Matěj
Řezníček, Jan Štěpánek. 

Řada nahoře: Daniel Petrucha,
Jakub Šmarda, trenér  Aleš Svoboda
a Petr Filouš

Dne 2.2.2019 se mladší přípravka SK
Osová Bítýška zúčastnila zimního tur-
naje pořádaného FC Hamry nad
Sázavou. Turnaje se zúčastnilo celkem
6 fotbalových oddílů a po vzájemných
soubojích každého s každým naše mla-
dší přípravka obsadila vynikající první
místo. Z.Heinisch byla vyhlášena nejle-
pší brankářkou celého turnaje.

Naše výsledky v turnaji:
SK Osová Bítýška:TJ
Radešínská Svratka - 2:0,
branky: 2xD.Trojan
SK Osová Bítýška:FC
Hamry nad Sázavou - 1:0,
branky: D.Trojan
SK Osová Bítýška:FC
Santus Jívoví - 3:0, bran-
ky:A.Filoušová, 2 x M.
Peloušková
SK Osová Bítýška:TJ
Družstevník Bory - 0:2
SK Osová Bítýška:TJ Velká
Losenice - 2:1, branky: 2 x
M.Peloušková

Zúčastněné hráčky a hráči:
Z.Heinisch,A.Filoušová,B.Pohůnková,
A.Trojanová,M.Trutnová,M.Pelouško
vá, J.Trutna,D.Trojan.

Všem hráčkám a hráčům gratuluje-
me  a děkujeme všem rodičům a fa-
nouškům za podporu - trenéři.

navštívily děti z 1. třídy školku a za-
vzpomínaly na předchozí roky.

Na začátku února jsme po delší době
navštívili „Loutkové divadlo Radost“ v
Brně. Pohádka „Budulínek z hudebky“
se moc líbila a děti přijely nadšené.

Všechny pořádané činnosti mimo-
řádné i běžné děti velmi baví a my
věříme, že s tímto pocitem budou cho-
dit do školky i nadále.

SK Osová Bítýška oznamuje, že ostatky v naší obci
proběhnou v sobotu 9. března.

Přáteláky zimní přípravy:

sobota 23.2.  v 18:00 - Pyšel
neděle 3.3.  v 18:00 - Bory

neděle 10.3. v 16:00- Rudíkov
sobota 16.3 v 18:00  - Jivoví
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