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Ze základní školy

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

Podzim v mateřském centru 
a připravované akce

Starší žáci ZŠ Osová Bítýška nejlepší v kraji

Pyžamový den 

Vaříš, vařím, vaříme

Mateřské centrum v Osové Bítýšce zaznamena-
lo po letních prázdninách menší změny ve slo-
žení. Některé děti nám vyrostly a nastoupily do
mateřských školek. Zároveň jsme se rozrostly o
nové přírůstky a skupina se omladila. Pro nově
příchozí maminky, holky a kluky připomínám,
že Mateřské centrum se schází každé úterý od 9
do 11 hodin v družině místní Základní školy.
Přidejte se k nám, budete srdečně vítáni.

Novinkou od měsíce září je páteční odpoled-
ní cvičení s dětmi ve sportovním centru.
Dětičky jsou moc šikovné a je na nich vidět, že
si tento čas příjemně užívají a baví je to. Velký
dík za to, že to tak hezky funguje patří obci, cvi-

Paní Františka Nekudová z Osové Bítýšky oslavila 
v listopadu letošního roku své 90. narozeniny. 
K tomuto významnému jubileu jí  popřáli členové kulturního 
a sociálního výboru hodně zdraví, pohody a svěžesti.

čitelům, organizátorům a samozřejmě dětem 
a jejich rodičům.

Blížící se vánoční čas si s maminkami
zpříjemníme i společně strávenými kreativními
akcemi - čeká nás adventní tvoření a vánoční
malování na sklo. 

Jako již tradičně se i letos v sobotu před prv-
ní adventní nedělí uskuteční Adventní průvod
světýlek obcí.  Maminky z centra na tuto příle-
žitost napečou voňavé perníčky, které budou na-
bízeny návštěvníkům. Tato událost je velice ob-
líbená, my se na ni moc těšíme a srdečně všech-
ny zveme. 

Denisa Dvořáčková

Dne 2. listopadu 2016 se zúčastnila
družstva starších i mladších žáků ZŠ
Osová Bítýška okresního kola ve stol-
ním tenise základních škol. Za mladší
žáky soutěžili O. Farník, T. Farník, P.
Ivančík, P. Urbánek, starší žáky na tur-
naji zastupovali D. Řepa, Z. Řezníček,
L. Pelikán a M. Vaculík. 

Obě naše družstva vyhrála první
místo, a to i přesto, že jedinými regist-
rovanými hráči jsou M. Vaculík a L.
Pelikán a ostatní členové družstev „tré-
nují“ pouze o přestávkách na stolech
instalovaných v prostorách naší školy.

Vítězství v okresním kole znamena-
lo postup do krajského kola konaného 
v Havlíčkově Brodě dne 8. 11. 2016. 
I tam chlapci zabojovali. Mladší druž-
stvo obsadilo 4. místo. Starší žáci po 
loňském 2. místě tentokrát suverénně
krajské kolo vyhráli, když ani v jednom
ze čtyř utkání s reprezentanty ostatních
čtyř okresů nenašli přemožitele
(Humpolec, Polná, Náměšť nad
Oslavou i Přibyslav - 4:1). 

Umístění je obrovským úspěchem
pro naši školu a povzbuzením pro další
spolužáky, kteří se stolnímu tenisu
věnují.

Mladší žáci zleva: Ondřej Farník, Petr Urbánek, 
Petr Ivančík, Tomáš Farník

Starší žáci zleva: David Řepa, Zdeněk Řezníček, 
Miloslav Vaculík, Lukáš Pelikán

Druháci se společně s dětmi ze školky při společné vycházce do-
zvěděli víc o jedné základní potravině našeho jídelníčku – o bram-
borách. Bramborové povídání a vytváření zakončili bramboro-
vým vařením. Ve školní kuchyňce si uvařili – nebo lépe – usma-
žili bramborové placky se zeleninovou oblohou. A zde máte re-
cept i vy: Syrové brambory oloupeme, nastrouháme na hrubém
struhadle a rozetřeme do rozpáleného sádla. Placku zprudka po
jedné straně opečeme a obrátíme. Pak již usmaženou stranu po-
třeme česnekem, posypeme solí a majoránkou. Usmažíme druhou
stranu, přeložíme na talíř a obložíme sezónní zeleninou, popř. do-
chutíme kečupem.

Děti vaření inspirovalo, a tak další úkol pro šikulky byl se-
známit paní učitelku i spolužáky se zajímavým bramborovým re-
ceptem, který vyzkoušeli s maminkou doma. Jak se dětem po-
vedla bramborová minikuchařka – můžete posoudit ve vestibulu
základní školy v Osové Bítýšce.

Dne 1. 11. 2016 se u nás ve škole konala zajímavá akce, kterou si vy-
myslel školní parlament. Jak už název napovídá, jednalo se 
o Pyžamový den. 

Všichni žáci, včetně našich nejmenších, si donesli svá oblíbená py-
žama a župany. Nejlepší na celém dni bylo, že se zapojili i učitelé, ta-
kže téměř celá naše škola byla stylově oděna do spacích úborů. Každý
z nás si ještě představoval pohodlnou postýlku, do níž by se s chutí za-
chumlal. 

Nakonec jsme naštěstí neusnuli a celý den jsme si náležitě užili. 
V pyžamech i župáncích jsme se pak vyfotili na památku. Takto
proběhl náš Pyžamový den. 

Anežka Hudecová IX.tř.

Zcela netradičně se o životech obou hlavních hrdinů rozhodne ve hře Bratři Lví srdce hned
na počátku - oba zemřou. 

Jonatán při záchraně svého staršího těžce nemocného bratra Karla, který ho zanedlouho
následuje také. Touto tragickou událostí se však otevírají netušené možnosti života v tajem-
né zemi zvané Nangiala, ve světě, ve kterém jsou hrdiny ti opravdoví, nefalšovaní hrdinové,
ve kterém vždy zvítězí dobro nad zlem, i když to někdy bolí.

Tuto hru viděli 25. 10. žáci 6. a 7. ročníku v nastudování divadla Polárka v Brně. Setkali
se v ní s obrovským životním optimismem, s odvahou, hrdinstvím, bratrskou láskou a neo-
kázalou obětí nejen na pozadí života skutečného -  plného nemoci, ale i života ve fantasy
světě, ve kterém není fyzických nedostatků, zato je tam možnost ukázat svoji pravou tvář.

Bratři Lví srdce
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Milí obyvatelé obce Osová Bítýška a okolí
Z fary vám přejeme odvahu hezky a smysluplně prožít advent, čas na přípravu na
Vánoční svátky. Zveme vás na tradiční živý betlém a vánoční bohoslužby. Také
avizujeme farní ples, který bude 7.1.2017 v Osové Bítýšce.

Zdraví vaši kněží, Karel Adamec a Jiří Jeniš

ŽIVÝ BETLÉM 
Osová Bítýška 24.12.2016 
ve 14 hod. pod věží kostela sv. Jakuba
Ronov 26.12.2016 
v 11 hod. u kaple sv. Antonína

Bohoslužby o Vánocích 2016 
ve farnosti Osová Bítýška
24. prosinec 2015 ŠTĚDRÝ DEN  
14,00 – Živý betlém v Osové Bítýšce
21,00 - mše svatá – Ronov
21,00 - mše svatá – Březí
24,00 - mše svatá - Osová Bítýška

25. prosinec 2015 NAROZENÍ PÁNĚ – 1. svátek vánoční
08,00 - mše svatá – Březí 
09,30 - mše svatá - Osová Bítýška
11,00 - mše svatá - Ronov 

26. prosinec 2015 SV. ŠTĚPÁN – 2. svátek vánoční
08,00 - mše svatá – Březí 
09,30 - mše svatá - Osová Bítýška
10,00 - mše svatá – Ronov
11,00 –Živý betlém na Ronově

30. prosinec 2015 SVATÉ RODINY
18,00 - mše svatá - Osová Bítýška

31. prosinec 2015 SILVESTR
15,00 – tradiční krátké představení U žáby
15,30 - mše svatá - Osová Bítýška
17,00 - mše svatá – Březí

1. leden 2016 MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
08,00 - mše svatá – Březí 
09,30 - mše svatá - Osová Bítýška
11,00 - mše svatá - Ronov

Srdečně zveme všechny skalní i nové příznivce 
na tradiční

"Adventní průvod 
světýlek",
který se bude konat 

v  sobotu 26. 11. 2016 od 16.45 
v Osové Bítýšce. 

Program:
� 17.00 OHŇOVÁ SHOW u ZÁKLADNÍ ŠKOLY
� Průvod světýlek
� Rozsvícení stromu u obecního úřadu doprovázené 

přáním a adventními písněmi
� Tradiční teplé občerstvení u ZŠ
� 18.00 OHŇOSTROJ 

U ZÁKLADNÍ ŠKOLY

sobota 7. ledna 2017
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