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Osová Bítýška a místní
část Osová

Ze zastupitelstva obce
Ze  zasedání zastupitelstva obce Osová Bítýška, konaného dne  20.11.2019 
Zastupitelstvo obce Osová Bítýška
- schvaluje pronájem části pozemku p.č. 68/2 v k.ú. Osová Bítýška v šířce 3 m

podél pravé strany zahrady (pozemek p.č. 68/6 v k.ú. Osová Bítýška) směrem 
k transformátoru. Pronájem pozemku činí 1 Kč/m2/rok

- schvaluje  spolupráci na akci „Filmové léto 2020“ za podmínek, které byly stano-
veny na rok 2018 tj. za čtyři promítací dny poskytne Obec Osová Bítýška maxi-
málně částku 26.620 Kč včetně DPH 

- schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč na činnost Spolku pomponky
Osová Bítýška. Se spolkem bude uzavřena veřejnoprávní smlouva na rok 2020.

- pověřuje starostku podepsáním Kupní smlouvy na pozemky p.č. 3844 a p.č. st.
3913 v k.ú. Osová Bítýška s firmou Agro Záblatí.

- pověřuje starostku dalším jednáním s firmou Agro Záblatí
- bere na vědomí rozpočtové úpravy č. 8
- schvaluje poskytnutí daru pro pořadatele pouťových zábav (kompenzace za ne-

vybírání vstupného na Svatojakubské zábavě). Za tři dny, ve kterých bude po-
řádána zábava, přispěje obec Osová Bítýška SK Osová Bítýška a Sboru dobro-
volných hasičů Osová Bítýška částkou 75 000 Kč na rok (25 000 Kč/za 1 pouťo-
vou zábavu), ve kterém daná organizace zábavy pořádá.

- schvaluje převod kanalizace v části obce zvané Habeš a v části obce „Pod hřištěm“
od Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko do vlastnictví obce Osová Bítýška

Vážení občané, 
ani jsme se nenadáli a opět tu máme
prosinec. Nedávno jsme s některými 
z vás u stromečku společně přivítali ad-
vent a v tuto chvíli jsme zase o kousek
blíž nekrásnějším svátkům v roce.
Svátkům, které má naprostá většina 
z nás spojených s rodinou a touhou po
společně prožitých chvilkách plných
klidu a pochopení. 

Chtěla bych vám všem za sebe a za

celé zastupitelstvo obce Osová Bítýška
popřát, aby letošní Vánoce proběhly
přesně podle vašich představ, v kruhu
rodiny a přátel, v klidu a radosti, nezka-
lené stresem a nervozitou. Přeji vám, a-
byste z těchto svátečních chvil načerpa-
li spoustu sil a optimismu, abyste nový
rok 2020 prožili spokojeně a ve zdraví. 

Mgr. Lenka Štěpánková, 
starostka obce

Již tradičním způsobem
zahájili 30. 11. 2019 o-
bčané Osové Bítýšky a
přilehlého okolí začátek
adventu. Ke sváteční at-
mosféře tohoto krásně
mrazivého večera přispěl
již osvědčený program. 

Po ohňové show sku-
piny Sarcina nás průvod
všech možných druhů
světýlek a lampiček do-
vedl až k obecnímu úřa-
du, kde po slavnostních
projevech paní starostky
a pana faráře proběhlo
rozsvícení stromu za do-
provodu písní a básní 
v podání žákyň místní
základní školy. K pří-
jemným pocitům tohoto
večera zajisté dopomoh-
ly i teplé nápoje a vý-
borné perníčky, které pro
nás všechny připravily
maminky z komunitního
centra.

V průběhu večera si
všichni mohli koupit
drobné vánoční dárky na
malém předvánočním
jarmarku.

Závěrečnou a nedíl-
nou tečkou vstupu do ad-
ventního času se stal 
ohňostroj. 

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

den nekuřáků
Mezinárodní nekuřácký den se slaví
vždy 3. čtvrtek v listopadu, letos tedy
připadl termín na 21. 11. 2019. V rám-
ci tematické výuky si tento významný
den připomněli všichni žáci 1. stupně.
V hodinách probíhaly besedy na různá
témata z této oblasti. Vysvětlili jsme si
např. pojmy „aktivní a pasivní kuřák“,
připomněli jsme si rizika kouření a je-
ho dopad na zdraví člověka, ukázali a
nakreslili jsme si značku zákaz kouře-
ní. Prevence není totiž nikdy dost ☺.
Fotogalerie  na www.zsob.cz

Logická 
olympiáda 2019
V letošním školním roce měli žáci
možnost se opět po roce zapojit do ře-
šení Logické olympiády. Logická 
olympiáda je soutěž pořádaná Mensou
České republiky založená na logic-
kých úlohách, jejichž řešení vyžaduje
samostatný a kreativní přístup.
Nerozhodují zde naučené znalosti, ale
především schopnost samostatného 
uvažování a pohotového rozhodování. 

V prvním kole řešili žáci v za-

daném čase na počítači několik za-
jímavých matematických úloh. Do
krajského kola mezi 50 nejlepších ze
711 řešitelů v kategorii A postoupily 
z naší školy žákyně 5. třídy Lea
Kolbábková (8. místo) a Eliška
Zemanová (18. místo).   

V pátek 1. listopadu odjela děvčata
do Jihlavy, kde reprezentovala naši
školu v krajském kole Logické olym-
piády. Eliška Zemanová obsadila
pěkné 19. místo a Lea Kolbábková
pěkné 23. místo. Děvčatům gratuluje-
me.

Středověký večer 
v knihovně
Celkem 20 přihlášených
žáků 4. ročníku základní
školy se zúčastnilo progra-
mu, který pořádala v pátek
22.11.2019 místní knihovna
společně se základní školou.
Pod vedením p. učitelek
Mgr. Blanky Hortové a Mgr.
Hany Gruntové a za vydatné
pomoci několika dobrovol-
níků z řad deváťáků měli
čtvrťáci možnost poznat ži-
vot ve středověku. 

Kromě spousty nových informací o
hradech, rytířích i středověkých ře-
meslech se skupinky žáků na jeden ve-
čer staly majiteli několika našich
známých hradů a během celého pro-
gramu získávaly formou soutěží rytíře
k obraně svého hradu. Každá skupinka
si také vyrobila svůj vlastní erb, stře-
dověké meče, korunu pro krále nebo
princeznu a středověký čepec hennin.
A příjemným překvapením na závěr 
určitě bylo zjevení opravdové Bílé pa-
ní. Unaveni, ale plni nových zážitků se
čtvrťáci po desáté hodině večerní 

s knihovnou rozloučili a pospíchali
spolu s rodiči do svých domovů.

Hororové povídky –
beseda v knihovně
V pondělí 2.12.2019 uspořádala míst-
ní knihovna pro veřejnost besedu a au-
togramiádu  se spisovatelem, ilustráto-
rem a rybářem Janem Opatřilem, kte-
rý vydal pod pseudonymem Dan
Angus několik knih s hororovou téma-
tikou. Prostory knihovny zaplnilo více
než 50 návštěvníků, kteří s napětím

naslouchali autorskému čtení 
z knihy Hororové povídky a poté
se se zájmem aktivně účastnili be-
sedy. Na závěr využili mnozí
příležitosti k nákupu spisovatelem
podepsaných knih. A teď už jim
zbývá jen usednout během dlou-
hých zimních večerů do pohodl-
ného křesla se šálkem horkého ča-
je, otevřít novou knížku a potom
se krásně bát. 
Foto – viz webové stránky školy 
a obce.

Adventní čas
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SK Osová Bítýška
SK Osová Bítýška uspořádala dne 9.11.2019 zajezd do
Prahy, pro mladé fotbalisty na ligový zápas mezi týmy, SK
Slavia Praha a FK Teplice. Byla to taková malá odměna na-
šim malým hráčům za celoroční snažení. Zajezdu se zůčast-
nilo 61 hráčů i trenérů. Tento zájezd zorganizovali Aleš
Trojan a Jitka Chylíková a patří jim za to velký dík. 

Na závěr přeje SK Osová Bítýška všem klidné prožití
svátků vánočních a šťastný Nový rok.          SK Osová Bítýška

V sobotu 4. ledna 2020 proběhne v naší obci 

Tříkrálová sbírka

TRADIČNÍ POCHOD KE TŘÍDVORÁKU
V pondělí 30.12.2019 proběhne tradiční pochod ke Třídvoráku spojený s opékáním párků.
Všechny srdečně zveme!

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ 
NA POMOCI DRUHÝM!
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