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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

Vážení spoluobčané,

Mikuláš nás navštívil, 
hodně dětí potěšil

PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO 
STYLU NA PRVNÍM STUPNI ZŠ

MALOVÁNÍ NA HRNEČKY

Adventní průvod

blížíme se k závěru letošního roku, připravujeme se na slavení
Vánoc, nejkrásnějších svátků lidské lásky a pospolitosti.

Při této příležitosti chci poděkovat všem občanům naší obce za
jejich podporu a spolupráci, za trpělivost a ochotu k dialogu.

Přeji vám, milí spoluobčané, jménem svým i jménem zastupi-
telstva obce šťastné prožití Vánoc, ať zpěv vánočních koled potěší
vaše srdce a přinese do vašich domovů radost, mír a pohodu.

Ať je celý rok 2017 naplněn pracovními a osobními úspěchy, ať
ve zdraví prožijete mnoho krásných dní! 

Josef Mach, starosta

Od září letošního roku se naše škola zapoju-
je již šestým rokem do projektu Ovoce a ze-
lenina do škol.

Základním cílem celého projektu „Ovoce
a zelenina do škol“ je přispět k trvalému
zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit
správné stravovací návyky ve výživě dětí a
tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě re-
sortů školství, zdravotnictví a zemědělství

Ani letos se stovky lidí nenechaly odradit mlhavým počasím a vy-
razily na průvod světýlek, který se konal 26. 11. 2016 a v Osové
Bítýšce má již mnohaletou tradici a osvědčený průběh.

Po ohňové show skupiny TAS následoval průvod světýlek,
slavnostní rozsvícení stromu a po zahřátí teplými nápoji i závěre-
čný ohňostroj. 

Všechno dohromady to i pro letošní rok otevřelo krásný před-
vánoční čas.

Pan Vladislav Volf z Osové Bítýšky oslavil 
v listopadu letošního roku své 96. narozeniny. 
K tomuto významnému jubileu mu přejeme hodně 
zdraví, pohody a svěžesti.

V sobotu 14.1.2017 proběhne 
v naší obci 

Tříkrálová sbírka.
DĚKUJEME VŠEM, 

KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ NA POMOCI
DRUHÝM!

pomocníky. Malí i velcí společně zazpívali 
a přednesli básničky. Nejprve ty, které se od
podzimu naučili, a potom ty speciální, přímo
o Mikuláši a andělech, i o těch nezbedných
čertech, kteří nejspíš tento den zůstali v pekle.

V tomto roce poslední velké setkání dětí,
rodičů, dalších rodinných příslušníků i učite-
lek ukončila vedoucí učitelka Naďa Musilová
přáním, aby adventní a vánoční čas přinesl
všem mnoho radosti a spokojenosti. 

Dlouho očekávaný den konečně nastal a v na-
ší mateřské škole se sešly děti, rodiče a praro-
diče, aby se setkali s Mikulášem, andělem 
a čertem. Menší děti trochu plakaly a držely se
pevně maminek, starší děti se těšily i obávaly.

Všechny přítomné přivítal pan ředitel Mgr.
Milan Malý a pak už vešla vznešená návštěva.
Mikuláš děti pochválil, anděl předal balíčky 
a čert jen tiše přihlížel, víc nebylo třeba. Pak
přišel čas, kdy děti odměnily Mikuláše s jeho

zvoleni žáci prvního stupně základních
škol. Nelze tedy zdarma poskytovat ovoce a
zeleninu žákům druhého stupně.

V rámci podpory tohoto projektu na-
vštívil žáky 1. stupně maskot dodávající fir-
my - BOVÝSEK. Ten pro děti připravil
krátkou soutěž v poznávání ovoce, obdaro-
val žáky malou vitamínovou pozorností a
připomenul důležitost ovoce a zeleniny v
jídelníčku každého z nás. 

Dne 18 listopadu opět naše pozvání do škol-
ní družiny přijala výtvarnice a malířka paní
Matoušková, která s dětmi malovala na hr-
nečky.

Všechny děti se se zájmem pustily do

práce. Jejich výrobky byly velmi zdařilé.
Druhý den si je odnesly rády domů, aby se
pochlubily, jak pěkně umí malovat .

Pro velký úspěch určitě připravíme po-
dobnou akci.

SK Osová Bítýška přeje všem krásné prožití vánočních 
svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce. 
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TRADIČNÍ ŠKOLNÍ BESÍDKA

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. Antonínasobota 7. ledna 2017

Kde
Centrum kultury a sportu
Kdy
20.1.2017 ve 20 hodin
K poslechu a k tanci hraje
skupina ACCORT

Předprodej vstupenek od 
20.12.2016 v restauraci u Halačků
Srdečně zve MS Osová Bítýška

jako již tradičně v mikulášském čase se i letos konala 8. prosince
školní besídka žáků základní školy.

Celá škola žila několik týdnů přípravami na tuto skvělou po-
dívanou. A nejen škola, ale i v rodinách se vyráběly rekvizity, šilo
a půjčovalo ošacení. Moc si vážíme pomoci rodičů žáků a děkuje-
me za spolupráci.

Pochvala patří všem téměř 250 vystupujícím žákům. Všichni se
připravovali s radostí a zodpovědně, s vědomím toho, aby svým
nejdražším udělali svým vystoupením radost. 

Však se taky přišlo na vystoupení podívat neuvěřitelných více
než pět set padesát diváků.  Žáky přišli povzbudit nejen rodiče, pra-
rodiče, sourozenci, ale i bývalí žáci naší školy a všichni ostatní, kte-
ří byli již v minulých ročnících nadšeni z nádherné atmosféry a vy-
nikajících vystoupení žáků.

Po úvodních slovech ředitele školy se již svého úkolu ujali kon-
ferenciéři z devátého ročníku a uvedli první část programu. Celkem
bylo připraveno 27 různých vystoupení žáků od první do deváté
třídy. Střídala se vystoupení taneční, poslouchali jsme písničky,
básničky, sledovali divadelní scénky…

Nutno říci, že bouřlivý potlesk obecenstva byl pro všechny účin-
kující, ale i pro všechny, kteří se podíleli na realizaci celé besídky,
tou nejlepší odměnou a obrovskou motivací pro příště.

Poděkování si zaslouží nejen všichni účinkující, ale i učitelé,
kteří s žáky program nacvičovali a připravovali výzdobu, zaměst-
nanci školy a obce, kteří připravili celý prostor haly pro toto 
vystoupení.

Děkujeme také za nemalé finanční prostředky, které se vybraly
při vstupném. Veškerá částka bude použita především na občer-
stvení žáků při besídce, na zakoupení odměn pro žáky při Dětském
dni a také na kompletní úhradu filmového záznamu.

Letos škola ve spolupráci s obcí Osová Bítýška zajistila pro žáky
také větší podium, které pro vystoupení žáků dosahuje rozměru 12x
4 metry. Nově jsme použili také přídavné barevné osvětlení, aby-
chom mohli lépe nasvítit prostor podia.

Odkaz na záznam vystoupení z besídky najdete na webových
stránkách školy.

http://www.zsob.cz/aktualne

V. Myslivecký ples
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