
Kdo si hraje nezlobí…
Krásný název pro krásně strávený den. Neuvěřitelné množství různých stolních her
se podařilo manželům Filoušovým s přáteli shromáždit na jedno místo a v jeden čas,
v neděli 16. února. Díky nim prožilo víc než padesát účastníků velmi příjemné hra-
cí odpoledne. Doufáme, že takových bude víc. 

Zvířátka kolem nás – Mezinárodní spolupráce –
eTwinning
Žáci 6. B v tomto školním roce získali nové kamarády z chorvatského městečka
Mali Lošinj. Kromě výměny osobních dopisů se zapojují do společného projektu
nazvaného Zvířátka kolem nás.
Všichni žáci vyhledávají a zpracovávají informace o svém zvířecím mazlíčkovi 
a o volně žijícím zvířeti z vlastní země. Na základě těchto informací píší krátké po-
pisy doplněné vlastními obrázky. Výsledky své práce sdílí se svými zahraničními
partnery. Tímto způsobem poznávají nejen volně žijící a doma chovaná zvířata
svých kamarádů, ale protože veškerá komunikace probíhá v anglickém jazyce, ma-
jí příležitost procvičit si svoje znalosti cizího jazyka.

Návštěva ekoprogramu
Ve dnech 18. 2. a 26. 2. 2020 se žáci z 2. a 5. ročníku
zúčastnili ekoprogramu na „Ostrůvku“ ve Velkém
Meziříčí s názvem „Než si ukrojíme krajíc chleba“. Po
krátkém přivítání se děti rozdělily do dvou skupinek 
a hned se pustily do práce. Žáci si společně s lektorem
připomněli základní druhy obilovin, vyzkoušeli si na
vlastní kůži mlácení cepy a povídali si o polních pracích.
Praktická část se odehrávala v kuchyňce, kde si všichni
vyzkoušeli, jak se v dávných dobách mlela mouka. 
Z chlebového těsta si všichni upletli a upekli malou ple-
týnku. Program si všichni náležitě užili a velký dík patří
lektorům, kteří byli vstřícní, ochotní a šířili po celou do-
bu naší návštěvy dobrou náladu.

Mezinárodní den 
mateřského jazyka
Žáci prvního stupně oslavili v pátek 21. 2. 2020
Mezinárodní den mateřského jazyka.  Tento den slavíme
jako připomínku toho, že na světě existuje něco mezi šes-
ti a sedmi tisíci jazyky, z nichž více než polovina je ohro-
žena zánikem, k němuž může dojít do konce 21. století.
Mateřský jazyk je důležitou součástí osobnosti každého
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Osová Bítýška a místní
část Osová

Vážení spoluobčané, 
v tuto chvíli už všichni známe součas-
nou situaci, do které nás dostalo rozšíře-
ní nového koronaviru, a všichni se s ní
musíme nějak vypořádat. Pro všechny 
z nás je to situace naprosto nová a vůbec
není jednoduchá. Museli jsme se vypo-
řádat s obavami, s doporučeními a také 
s novými pravidly, která jsou mnohdy

každý den nová, jiná a přísnější. 
Musíme věřit, že všechna opatření

jsou smysluplná a že nám pomohou.
Nutné je ale sledovat jejich vývoj, sna-
žíme se proto informovat vás plynule 
o všech změnách. Je ale nezbytné, a-
byste   průběžně sledovali naše obecní
stránky www.osovabityska.cz nebo 

Věkové složení obce Stav ke dni: 31.12.2019, typy pobytu: Platný TP

Statistika pohybu obyvatel rok 2019

Společné bruslení 
Na měsíc únor (2. a 23.2.) připravily obce Osová Bítýška a Záblatí společné brus-
lení pro své občany. Akce proběhla vždy v neděli v podvečerních hodinách na
zimním stadionu ve Velké Bíteši a byla zdarma. Všichni zúčastnění si krásně za-
bruslili byli spokojeni. 

Turnaj ve stolním tenise
V neděli 1. března proběhl pod záštitou obce v našem Fotbalovém a tenisovém 
areálu první turnaj ve stolním tenise pro žáky 5. – 9. ročníku naší základní školy.
Turnaje se zúčastnilo 23 děvčat a chlapců, kteří tak v pohybu a mezi svými vrstev-
níky strávili volný čas. Díky všem sponzorům si z tohoto zajímavého dne odnesli
nejen radost, ale také krásné odměny. 
Děkujeme všem pořadatelům a sponzorům akce.

obecní facebook. Kdo můžete, a ještě
jste to neučinili, začněte prosím ode-
bírat naše informační emaily.
Informace se k vám dostanou včas.

Pomůže nám také naše vzájemná
tolerance. Je radost vidět, jak jsme si
vzali za své pohybovat se pouze v rou-
škách, pomáhat si vzájemně, nakoupit

sousedovi, pořizovat a šít roušky
nové…

Za celé zastupitelstvo vám všem za
váš přístup ze srdce děkuji a doufám, že
nám toto odhodlání vydrží po celou do-
bu tohoto nepříjemného období. Pevné
zdraví nám všem!   

Lenka Štěpánková, starostka 

Ze základní školy
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člověka, o kterou je nutné zajímat se a pečovat. Žáci v průběhu dne vzdávali hold
mateřskému jazyku prostřednictvím aktivit v podobě psaní přání češtině, vymýšle-
ní vlastních jazykolamů či řešením jazykových hříček, díky nimž poznali, jak bo-
hatý a rozmanitý jazyk naše krásná čeština je. 

Akce v knihovně - Babičky čtou dětem 
Ve středu 29.1.2020 odpoledne patřila  obecní knihovna dětem z místní mateřské
školy. Proběhlo zde první setkání dětí a ochotných babiček z naší obce, které si
připravily předčítání krásných pohádek a k nim i několik zábavných činností.
Děkujeme tímto paní Marii Vitešníkové a paní Libuši Mičkové za příjemné chvíle
nad knížkami a těšíme se na další společné setkání, které by mělo proběhnout 
v únoru.

Besedy s cestovateli
Ve čtvrtek 5. 3. 2020 naši školu navštívili již tradičně cestovatelé Márovi se svými
novými besedami.
Žáci 1., 2. a 3. tříd se dozvěděli spoustu zajímavostí z jejich cesty po Japonsku.
Pro žáky z vyšších ročníků bylo připraveno téma Panama a Kostarika. Seznámili se
životem v těchto zemích, přírodou a typickými živočichy pro tuto oblast.
Prostřednictvím fotografií, videa i příjemného povídání měli žáci možnost spatřit
známý průplav, pozorovat opice a lenochody a dostat se i do mlžného pralesa 
v Monteverde.
Besedy poskytly žákům mnoho zajímavých informací, které budou moci využít ve
vyučování i v dalším životě.
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Vynikající umístění Simony Příhodové 
v OLYMPIÁDĚ Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Dne 19. 2. 2020 reprezentovala naši školu žákyně 9. ročníku Simona Příhodová
v okresním kole OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE. Jako každý rok se 
olympiáda skládala ze dvou částí: z písemné poslechové části a z konverzace na 
vylosované téma s řešením situace.  
V písemné části plnili soutěžící zadané úkoly při poslechu neznámého textu. Během
konverzace na téma Vesmír, které si naše žákyně vylosovala, byla hodnocena jazy-
ková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost i gramatická 
správnost projevu. Simona Příhodová se umístila na pěkném 5. místě.
Blahopřejeme jí k úspěchu.

Ze základní školy

SK Osová Bítýška informuje
Dne 29:2 se mužstvo dorostu zúčastnilo turnaje, který pořádala TJ Družstevník
Bory. Turnaje   se zúčastnilo 5 mužstev a hrálo se 4+1na házenkářském hřišti 
s umělým povrchem.
Hra se nám dařila a měli jsme tři výhry. Rozhodovalo se v posledním utkání 
o vítěze, a to mezi námi a Žďárem  nad Sázavou. Bohužel jsme tento zápas pro-
hráli 2: 1 a celkově jsme skončili druzí. Chtěl bych všem hráčům poděkovat za
vzorný přístup k zápasům.                                                          Aleš Svoboda

Starší přípravka SK Osová Bítýška se v termínech 25.1.2020,15.2.2020 a
29.2.2020 zúčastnila halovéhoturnaje přípravek Bítešské zimní ligy 2020 po-
řádané FC PBS Velká Bíteš.

Družstva halového turnaje:
TJ Sokol Křoví, TJ Jistra Měřín, SK Osová Bítýška, FC Náměšť
nad Oslavou, FC PBS Velká Bíteš "modří" a FC PBS Velká Bíteš "žlutí".
Každé družstvo v průběhu turnaje po vzájemných soubojích odehrálo celkem
30 utkání.
Po konečném zúčtování mělo naše družstvo a TJ Sokol Křoví
stejný počet bodů a vyrovnané vzájemné zápasy, a tak o konečném umístnění
musely rozhodovat dodatečné pokutové kopy.
V dramatickém průběhu pokutových kopů byli naši střelci a brankářka 
úspěšnější, a to znamenalo umístnění na krásném 4. místě.
Všem hráčkám a hráčům gratulujeme za předvedené sportovní výkony a rodi-
čům  za podporu - trenéři.
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