Bítovčický čtvrtletník
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD BÍTOVČICE

VII.ROČNÍK, ČÍSLO 26 / www.bitovcice.cz / červen 2013

Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané,
po čase opět pár informací z radnice aneb co se událo za 3.měsíce.
Na vodárně byly ukončeny práce na záchytné nádrži. Naplavená zemina,
spíše bahno bylo vybagrováno, prodloužena byla i výpusť z této nádrže.
Vyměněna byla hradítka na přepadu. Celková částka se vyšplhala na
80.000,- Kč.
Dokončeny byly i práce pod hrází, kde vznikla cvičná plocha pro hasičský
sport.
Odbagrován byl pravý břeh pod budovami a upraven, cca 70 nákladních
aut dovezlo zeminu na dorovnání plochy, která byla rozhrnuta a vznikla
cca 100m dlouhá a 25 m široká rovina.
Tyto práce si vyžádaly částku 126.445,-Kč.
Hasiči poté zaseli plochu trávou a chodí zalévat. Budovy uprostřed jsou
navrženy k demolici.
Po dohodě s ředitelem Základní a Mateřské školy Kozlov Mgr. Janem
Bouchnerem je o letních prázdninách naplánováno šestitýdenní přerušení
provozu Mateřské školy. Budou se provádět opravy v šatně - nové
obložení stěn, nové poličky a lavice, instalace zásuvných dveří místo
stávajícího závěsu. Ještě se musí dokončit podbití střechy a odsouhlaseno
je zateplení stropu foukanou minerální izolací.
K fotbalovému hřišti byl opět umístěn kontejner na bioodpad. Můžete
do něj ukládat piliny, hobliny, trávu, listí, seno, menší větve stromů a
keřů.
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Všechny srdečně zveme na Den mikroregionu Loucko, který se letos
uskuteční u nás v Bítovčicích. Naposled byl v naší obci v roce 2006.
Termín je stanoven na 7.9.2013 od 14 hodin. V průběhu akce vystoupí
kapely regionu, kouzelník, divadlo pro děti, předvedeny budou bojová
umění, ukázky parkuru. Děti se mohou těšit i na různá zvířátka.
Svoje umění předvedou hasiči. Samozřejmostí bude vystoupení tanečních
seskupení z okolních obcí. Chybět nebude ohňostroj a snad i ohňová show.
Doufám, že se akce vydaří a bude nám nakloněno i počasí.
A ještě k vítání nových občánků Bítovčic. Letos bylo v kulturním domě v
květnu přivítáno do života a do naší obce devět malých pokladů, pět
chlapečků a čtyři holčičky.
Přeji všem krásné léto, užijte si dovolené a všichni si náležitě odpočiňte..
Eva Bendová

Občané
Počáteční stav

20.3.2013 …

437

Konečný stav

20.6.2013 …437

Narození 0

Přistěhováno

4

Rozloučení 1

Odstěhováno 3

Do stavu manželského vstoupili:
Jitka Vokřínková

&

Tomáš Hruška

č.p. 137

Martina Cahová

&

Jiří Bartušek

č.p.112

Soňa Vokřínková

&

č.p. 137, 19

Kamil Musil

Ať Vám líbánky nikdy neskončí! Blahopřejeme !
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Rozloučili jsme se s paní

Blaženou Valíkovou,

ve věku 71 let, Bítovčice č.p.5.
Přijměte upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.

Kalendář akcí
Uskutečněné akce divadelní soubor Sokol z Luk nad Jihlavou - Nejkrásnější válka
Pálení čarodějnic „nad školou“, SDH Bítovčice , Vítání občánků narozených v roce
2011+ 2012 - květen, Pouť sv. Víta neděle 16.6.2013
Plánované akce Mikroregion Loucko, dne 7.9.2013 v Bítovčicích

Úřední deska
Na úřední desce byly od posledního čísla zpravodaje zveřejněny
následující informace :
Titul

Dne

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 3/2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.122013
Veřejná vyhláška - stavební úřad - rozhodnutí
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 4/2013
Závěrečný účet za rok 2012 - SVAK JIhlavsko
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - SVAK
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Informace pro platby daně z nemovitostí
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.3/2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 5/2013
Návrh závěrečného účtu - Mikroregion Loucko
Příloha ZÚ - Mikroregion Loucko- VZZ
Příloha ZÚ - Mikroregion Loucko- Rozvaha
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2012
mikroregion příloha závěrečného účtu 2012
Závěrečný účet 2012 Mikroregin Loucko
Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2012
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.4/2013
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20.3.2013
25.3.
3.4.
17.4.
22.4.
22.4.
24.4.
24.4.
6.5.
22.5.
28.05.2013
28.05.2013
28.05.2013
28.05.2013
28.05.2013
28.05.2013
12.06.2013
17.06.2013

V í t e , ž e………….
□
Transportní box se žirafami přijel do Jihlavy ve čtvrtek 16.5.2013, Návštěvníci
mohli žirafy spatřit od středy 5. června, kdy se slavnostně otevřel pavilonu.
Expozice žiraf je druhou dokončenou stavbou projektu Zoo pěti kontinentů.
□ Jihlavský tenisový areál v Mlýnské ulici prošel v současnosti nejrozsáhlejší
stavební úpravou (náklady přesahujícími 40 milionů korun).
Areál je určen pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti denně od 6.00 do 22.00.
Disponuje osmi venkovními antukovými kurty, pět kurty s umělým povrchem v
halách, dva kurty na squash, čtyři kurty na badminton, kurtem na nohejbal
(volejbal) a hřištěm na malou kopanou. Primárně tenisově zaměřené
sportoviště využívá tenisový klub.
□ Žehnáním kříže uzavřeli v polovině května v Jihlavě rekonstrukci tzv. Merfortova
kříže na vrchu Větrník. Merfortův kříž na vrch Větrník vrátila jihlavská radnice v
loňském roce, jde o repliku kříže z roku 1866. Na někdejším popravčím kopci jej
nechala postavit rodina Johanna Merforta.

Mateřská škola
V dubnu proběhl v naší mateřské škole zápis nových dětí na školní rok
2013 - 2014. Bylo jich přijato celkem šest, protože více volných míst není.
Do školy v září odchází: Hronová Anežka
Kremláček Erik
Šťávová Veronika
Zimolová Karolína
a dvě děti odchází do MŠ Luka nad Jihlavou.
V tomto měsíci jsme ještě navštívili divadelní představení " Piky, piky na
hlavu" - Na Kopečku.
Dále jsme byli pozváni do Městské knihovny v Jihlavě, kde bylo pro děti
připraveno pásmo pohádek a aktivních činností
" Krteček " - poznávání pohádek podle znělky
- řazení obrázků a jiné aktivity.
V úterý 30. 4. 2013 jsme si ráno ve školce vyrobili papírové čarodějnice a
po svačině jsme se vydali do lesa, kde jsme si nasbírali dřevo, pak
rozdělali oheň, opekli párky a nakonec jsme spálili papírové čarodějnice.
Potom děti soutěžily a závodily za sladké odměny. Kolem 13.00 hod. jsme
se vrátili do školky.
V květnu jsme zase jeli do divadla Na Kopečku na hudební představení "
Naše písnička" - seznámení s notovou osnovou
- hoslový klíč a noty.
Ve středu 22. 5. 2013 jsme opět navštívili Městskou knihovnu v Jihlavě s
programem "Křemílek a Vochomůrka", kde se děti aktivně zapojovaly do
různých činností. Potom jsme se přesunuli do ZOO, kde jsme se podívali
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na výcvik dravců, prohlédli nový australský pavilón, ostatní zvířata a na
závěr se děti vyřádily na dětském hřišti za letním kinem. Do Bítovčic jsme
přijeli kolem 15.30 hodiny.
Ve čtvrtek 30. 5. 2013 jsme odjeli autobusem p. Bendy na dvoudenní
výlet do Bohuslavic na "Hospodářský dvůr". Trochu nám sice pršelo, ale
nám to nevadilo, protože všichni si s sebou vezli dobrou náladu. Po
příjezdu jsme se ubytovali a potom prošli a prohlédli celý areál a koně, osli
a divočáky v ohradách. Když bylo po obědě a poledním klidu, tak jsme si s
průvodkyní prošli i všechny stáje a děti měli možnost se povozit na
ponících. Hned po večeři si děti hrály různé stolní hry a kreslily zážitky z
celého dne. Ráno po snídani nás pan Benda odvezl do Nové Říše na
prohlídku výrobny keramiky.Odpoledne po svačině jsme nasedli do
autobusu a vraceli jsme se kolem 15.30 hod. do Bítovčic.
V červnu jsme opět shlédli divadelní představení "Trampoty Kašpárka a
Kalupinky" - divadlo Na Kopečku.
Závěrečnou besídku k ukončení letošního školního roku jsme pořádali v
úterý 18.6. 2013 v KD v Bítovčicích, kde děti předvedli nacvičenou
dramatizaci pohádky "O kohoutkovi a slepičce", kde Anežka Hronová
podala perfektní výkon.
Dále pásmo básniček, tanečků a cvičení. Zde naši předškoláci dostali na
památku na školku knížku a drobnosti i sladkosti.
Dětem i rodičům přejeme krásné prázdniny, plné sluníčka.
Kružíková Saša a Čermáková Eva
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Informace

z

obecního

úřadu

Odpadové hospodářství
Kontejnery u obecního úřadu: 3 ks na plasty, 2 ks na papír, kontejnery na Druhé
straně: 2 ks na plasty, 1 ks na sklo bílé, 1 ks na sklo barevné kontejner na bioodpad
je umístěn pod fotbalovým hřištěm
V roce 2012 naše obec odevzdala 3,59 tuny plastů, 3,38 tuny skla bílého, 1,95 tuny
skleněných obalů barevných, 2,59 tuny papíru.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
U S N E S E N Í č. 2 / 2013
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27.2.2013
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2012
2. Žádost pana Víta Prchala na pořízení změny územního plánu
3. Výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím

S C H V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č.1/2013
7-0-0
2. Prodej obecního pozemku par.č.st.160 v k.ú. Horní Bítovčice o výměře
27m2 panu Karlu Vokurkovi
7-0–0
3. Výši částek při vítání nových občánků a při výročí občanů
7-0–0
S OU H L A S Í:
1. S možností umístit klubovnu hasičů v prostorách OÚ

4–1-2

N E S C H V A L U J E:
1. Příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina

0-7-0

U S N E S E N Í č .3 / 2013
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27.3.2013
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Opravu topných rozvodů v bytě č.2 a úhradu faktury
2. Dotaci od RWE ve výši 30 000,-Kč
3. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne
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S CH V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č. 2/2013
7–0–0
2. Účetní závěrku obce za rok 2012
7–0–0
3. Závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradou
7–0–0
4. Rozpočtové opatření č.1
7–0–0
5. Příspěvek Křesťanské ZŠ v Jihlavě ve výši 5 000,- Kč
7–0–0
6. Zakoupení hnojiva na fotbalové hřiště v částce 35 211,-Kč.
7–0–0
7. Vybagrování odkalovací nádrže na vodárně s částkou cca 67.000,- bez DPH
7–0–0
8. Postup prací na vodárně
7–0–0
S OU H L A S Í:
1. S konáním tanečních kurzů v KD pro žáky ZŠ Luka nad Jihl

7–0–0

U S N E S E N Í č. 4 / 2013
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 24.4.2013
Zastupitelstvo obce:
B E R E NA VĚ D O M Í :
1. Den mikroregionu Loucko 7.9.2013 v Bítovčicích
2. Plánované opravy v MŠ o letních prázdninách
3. Poptávku na čištění umělého povrchu víceúčelového hřiště
S C H V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2013
6–0–0
2. Konečnou částku za vybagrování záchytné nádrže vodárny ve výši 88.330,-Kč
6-0–0
3. Konečnou částku 126.445,- Kč za úpravu terénu pod hrází vodárny – cvičné hřiště
6-0–0
4. Zhotovení projektu pro bourací práce na vodárně
6-0–0
5. Podporu projektu Českého červeného kříže pro děti a mládež - výuka první pomoci,
do výše 2.000,-Kč
6-0–0
6. Finanční příspěvek na provoz linky důvěry ve výši 434,-Kč
6-0–0

Šťastné léto a prima prázdniny !

Zpravodaj pro občany obce Bítovčice vydává Obecní úřad Bítovčice 124, okres Jihlava, 588 22 Luka nad
Jihlavou, IČO : 00839582, www.bitovcice..cz, e-mail obec.bitovcice@volny.cz. Na základě zákona č.
46/2000 Sb. Zapsán do evidence periodického tisku u MK ČR pod číslem E 17272. Vychází čtyřikrát do
roka. Náklad 180 ks. Neprodejný výtisk. 26. číslo vyšlo v červnu 2013. Další uzávěrka dne 20.9. 2013.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice, bitovcice.zpravodaj@centrum.cz nebo redakční rada. Příspěvky
nejsou upravovány.
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