SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
dle rozhodnutí řídícího výboru OPŽP je naší obci schválena žádost o dotaci na stavbu kanalizace a ČOV. Základ pro výpočet dotace je částka 54.166.028,- Kč bez DPH.
DPH nám bude vráceno z FÚ. Dotace z EU bude částka 34.530.842,- Kč což je 63,75 %.
Dalším krokem bude výběrové řízení na zhotovitele stavby. O všem důležitém budete
včas informováni.
V tento okamžik, kdy píši tento článek, ještě není zcela jasné, zda získáme dotaci
z Programu rozvoje venkova na rekonstrukci lesní cesty. v Pahorku. Dle podmínek
dotace však musel být vybrán zhotovitel stavby. Výběrová komise doporučila ZO
firmu IPOS PS s.r.o. s nejnižší nabídkou 5.463.973,41- Kč bez DPH. Smlouva byla podepsána v květnu.
Ještě k uzavírce silnice III/3516 Kamenice – Luka nad Jihlavou. Oficiálně se na Obecní
úřad nic nedostalo. Pouze pan Milan Šerý, který řeší dopravní značení zaslal mapy z vyznačením objízdných tras a od Krajské správy a údržby vím, že se stavba bude předávat
v pátek 24.6.2016.
V příloze jsou situační mapy.

květinový motiv
foto Vítek Dvořáček
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CO SE DO MINULÉHO ZPRAVODAJE NEVEŠLO
Máme nej nej nejlepší hasiče!
Velmi děkuji našim dobrovolným hasičům za účast na soutěži ,,Ježkovo peklo“.
Letos se jednalo o 8. ročník extrémní a nekonečné noční soutěže hasičských jednotek.
A dopadlo to jako loni a předloni, opět první. Pevně jsem věřila, že to tak dopadne.
Na naše hasiče jsem slyšela z úst pořadatelů samou chválu. Ještě jednou děkuji za perfektní reprezentaci obce a opět věřím, že 9. dáte taky.
Děkuji též za práci, kterou děláte pro obec a pro Vaše malé následovníky.
Eva Bendová

Abychom si jako laici dokázali představit, jakou zátěž soutěžící družstva dobrovolných
hasičů v soutěži Ježkovo peklo 2016 podstupují, zde je jejich stručný popis.
Všechny disciplíny vždy plnilo celé družstvo včetně velitele (1+5). Všechny disciplíny
museli být plněny dle pravidel Bojového a Cvičebního řádu jednotek požární ochrany.
Orlík
Zde bylo úkolem odvalit z 1 plný sud do kopce 500m a transport jednoho hasiče na
nosítkách stejnou trasou. V průběhu plnění těchto úkolů musel, velitel ruční pilou přeříznou trám.
„u Jakuba“
Místo se nacházelo u Masarykova náměstí v okolí kostelní věže U Jakuba, zde muselo
celé družstvo seběhnou po schodech dolů k zoologické zahradě a zpět nahoru k autu
a to vše s hadicí B v ruce.

soutěžní disciplína „u Jakuba“
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soutěžní disciplína Nebezpečí u lesa

Katakomby
Po příjezdu na místo události byl jednotce hlášen požár stožáru veřejného osvětlení.
Jednotka musela od nadzemního hydrantu rozvinout útočný proud skrze kanalizační
stoku, kde nebylo moc prostoru pro rozvinutí hadicového vedení. Po uhašení jednotka
musela co nejrychleji smotat hadice a uložit zpět do vozidla a dvě dvojice hasičů se v DT
vydali do katakomb, kde bylo úkolem vyhledat nebezpečné látky. Celý prostor katakomb
byl uměle zakouřen.
Zamotané ruce
Při tomto úkolu následoval přejezd na Pístov do místní hasičské zbrojnice, kde museli
všichni uvázat základní uzly dle bojového řádu, každý hasič si vylosoval jeden typ uzlu.
Pěna je pěna
Plnění úkolu se nacházelo v prostoru pod stanici HZS Jihlava, kde jeden hasič rozvinul
hadicové vedení s proudnicí na střední pěnu a druhý musel smotat a postavit do základního postavení a takto se vystřídali formou štafety všichni členové družstva.
Voda a voda
V této disciplíně mělo družstvo za úkol nasadit požární motorovou stříkačku + 4x
požární sací hadici a z řeky u jihlavského Vodního ráje udělat požární útok. Jedním
proudem bylo potřeba naplnit 200 l sud. Stopky byly zastaveny opět po rychlém úklidu
hadicového vedení a nástupu u vozidla.
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Barevná hudba
Tento úkol se odehrával v hasičské zbrojnici v Hybrálci. Zde bylo úkolem vysvléct
se do spodního prádla a ulehnout do postelí jako na stanici. Poté byl vyhlášen poplach
a museli jsme se co nejrychleji kompletně ustrojit.
Gumový ráj
I toto byl jeden z úkolu, který byl zaměřen na fyzičku hasičů. Na parkovišti pod jihlavským krematoriem byly připraveny dva kontejnery, z nichž jeden byl plný starých
různě velikých pneumatik a naším úkolem bylo všechny pneumatiky přemístit z jednoho
kontejneru do druhého.
Správná trefa
Opět přesun, tentokrát k Bedřichovské hasičárně. Členové družstva museli na nosítkách transportovat pneumatiku z traktoru přes barieru, tuto část dělali všichni společně.
Poté každý jednotlivě musel na hadici odtáhnout tutéž pneumatiku na určitou vzdálenost
a cestou zpět figurínu a takto se postupně vystřídalo také celé družstvo.
Hoří les
Tato disciplína se nacházela za jednou z hal firmy Bosch u rybníka. Zde na začátku
dostal velitel jednu otázku (Jak dlouho se musí hlídat les po požáru? Odpověď 24 hodin.)
a poté jsme opět měli za úkol udělat požární útok. Družstvo si mohlo pouze k rybníku
nachystat požární stříkačku a hned se vrátit do vozidla. Útok byl veden z vozidla za použití 2x hadice B a 4x hadice C na dva proudy. Po nastříkání šlo opět o co nejrychlejší
sbalení materiálu.

vítězné družstvo SDH Bítovčice při přebírání první ceny
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vítězné družstvo SDH Bítovčice při přebírání první ceny

Do sudu
Na tuto disciplínu se družstvo přesunulo do obce Měšín, kde jsme opět za pomocí požární motorové stříkačky museli z potoka vytvořit dva proudy a naplnit sud. Po uklizení
materiálu zpět do vozidla nám byly zastaveny stopky.
Ejektor
Název této disciplíny již mluví sám za sebe. Úkolem bylo na Mlýnské ulici v Jihlavě
z řeky Jihlavy za použití požární motorové stříkačky a ejektoru vysát sud a vytvořit jeden
C proud. Stopky byly zastaveny, jakmile se nám podařilo vysát sud za pomoci ejektoru.
Kraviny v garáži
Tato disciplína se odehrávala v hasičárně ve Velkém Beranově. Na odlehčení nás
zde čekala hra s názvem hasičské pexeso. Každý člen družstva si vylosoval kartičku
se znakem věcného prostředku, který následně musel v garáži hasičárny za pomoci pouze osobní svítilny najít a donést.
Nebezpečí u lesa
Toto byla poslední disciplína, která se nacházela u lesa za autovrakovištěm ve Velkém
Beranově. Po příjezdu na místo byla zjištěna dopravní nehoda – náraz osobního automobilu do stromu. Průzkumem jsme zjistili, že ve vozidle se nachází 3 osoby (2 dospělé
a jedno batole). Úkolem jednotky bylo provizorně ošetřit a vyprostit z vozidla všechny
osoby.
Převzato z webu žďárských hasičů http://www.sdhzdar2.cz/, fotografie z webu
http://hasici-velky-beranov.rajce.idnes.cz/Jezkovo_peklo_2016
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ č.3/2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30. 3. 2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Upozornění knihovnice paní Kružíkové;

2.

Požadavky paní Bártové.
SCHVALUJE:

PRO

PROTI

ZDRŽ.

1.

Program jednání a zápis ze zasedání č.1/2016;

7

0

0

2.

Účetní závěrku obce za rok 2015;

7

0

0

3.

Závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad;

7

0

0

4.

Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu ,,Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Horní
Bítovčice“;

7

0

0

5.

Zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu ,,Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Horní
Bítovčice“;

7

0

0

6.

Oslovit ve spolupráci s osobou pověřenou výkonem
zadavatelských činností 5 uchazečů k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Rekonstrukce
lesní cesty v k.ú. Horní Bítovčice“;

7

0

0

7.

Složení hodnotící komise a komise pro otvírání obálek
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce
lesní cesty v k.ú. Horní Bítovčice“;

7

0

0

8.

Revokaci usnesení č. 8/2015/2 o koupi lesa;

7

0

0

9.

Rozpočtové opatření č. 1;

7

0

0

10.

Nabídku Josefa Nevosada na položení dlažby a podpis
smlouvy.

7

0

0

USNESENÍ č.4/2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27. 4. 2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:

6

1.

Vyúčtování MŠ za 1.čtvrtletí;

2.

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 13. 4. 2016.
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SCHVALUJE:

PRO

PROTI

ZDRŽ.

1.

Program jednání a zápis ze zasedání č.3/2016;

7

0

0

2.

Obecně závaznou vyhlášku č/2016 o stanovení systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Bítovčice;

7

0

0

3.

Rozpočtové opatření č. 2/2016;

7

0

0

4.

Zakoupení zahradního traktoru od firmy Marreko s.r.o.;

5

0

2

5.

Zrušení nedobytné pohledávky pana Drozda;

7

0

0

6.

Umístění divokých kachen na Vodárnu;

7

0

0

PRO

PROTI

ZDRŽ.

USNESENÍ č.5/2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 18. 5. 2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Žádost na Kú kraje Vysočina o darování pozemku par.
č. 756/11 v k. ú. Horní Bítovčice;

2.

Výsledky kontroly z České inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod;

3.

Smlouvy na prodej dřevní hmoty.
SCHVALUJE:

1.

Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku a
zápis ze zasedání č.4/2016;

6

0

0

2.

Firmu IPOS pro rekonstrukci lesní cesty v Pahorku;

6

0

0

3.

P. Bendovou pro uzavření smlouvy s firmou IPOS;

6

0

0

4.

Smlouvy o zřízení věcného břemene s EON distribuce,
a. s. a podpis smlouvy;

6

0

0

5.

Firmu Lesoprojekt východní Čechy s. r. o. na pořízení
lesního hospodářského plánu;

6

0

0

6.

Rozpočtové opatření č. 3/2016;

6

0

0

7.

Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3.

4

2

0

USNESENÍ č.6/2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 29. 6. 2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Závěrečný výsledek kontroly z České inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod;
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2.

Stížnost paní Šimkové;

3.

Zápisy ze zasedání finančního výboru ze dne 18. 2.
2016 a 23. 6. 2016.
SCHVALUJE:

8

PRO

PROTI

ZDRŽ.

1.

Program jednání a zápis ze zasedání č.5/2016;

7

0

0

2.

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 kterou se ruší
některé OZV obce Bítovčice;

7

0

0

3.

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k
ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně;

7

0

0

4.

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o ochraně nočního klidu;

7

0

0

5.

Rozpočtové opatřní č. 4/2016;

7

0

0

6.

Příspěvek ZŠ Křesťanské Jihlava.

7

0

0
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ODPADY? ODPADY!
Dostal jsem od pana místostarosty pár fotek s žádostí,
aby byly otištěny v tomto
zpravodaji. Jsou dost smutné
a svědčí o lidském sobectví,
lenosti a možná i vychytralosti. Zdá se, že si někdo
„uklidil“ ve sklepě se zavařeninami, šatstvem a dalším
nepohodlným harampádím,
které se mu zkrátka nehodilo. Na takovém generálním
úklidu není přece vůbec nic
špatného, jen kdyby…
Jen kdyby dotyčný člověk tento komunální odpad
vytřídil. Sklenice od zavařenin odnesl do kontejneru se sklem, zkažené zavařeniny vyhodil do bio nebo alespoň do směsného odpadu, podobně naložil se slupkami od brambor
a s „použitým“ spodním prádlem.
Mohl bych tu teď psát o tom, že plesnivé kompoty, povalující se u kontejnerů určeným
pro plasty, promíchané se střepy z rozbitých sklenic, pokračují ve svém rozkladu, lákají
vosy, a jinou nepříjemnou havěť. Z této směsice se line „líbezný“ odér, kterým byste asi
nechtěli provonět svůj dům.
Když jsem byl malý kluk, chtěl jsem být popelářem. Stát za jízdy na stupačce
kuka vozu… Řeknete si naivní dětská představa, je to tak. Být popelářem je pěkně tvrdá
dřina. Říká se, že každému člověku tak trochu „načuchne“ mysl prací, kterou vykonává.
Truhlář nevědomky zkoumá nábytek, tesař vazbu krovu, zedník zdivo. No a popelář?
Ten, na rozdíl od ostatních,
je cítit i fyzicky, odpadem.
Mějme úctu k tomuto povolání. Tito lidé pracují pro
nás a zbavují nás toho, co
se nám nejen nehodí a co
už nepotřebujeme, ale co je
nám mnohdy odporné a no
co bychom ani nesáhli. Pořádek a správně vytříděný a
uložený odpad na sběrných
místech je projevem našeho
ohledu k těm, kteří odpad
vyvážejí a dále zpracovávají,
ale také k nám samým, kteří
zde žijeme.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍTOVČICE
Naše mateřská škola má 21 zapsaných dětí a z toho šest předškoláků:
Eliáš Ondřej, Hrdlička Šimon, Majtánová
Eliška, Musilová Markéta, Šimek Michal,
Škoda Štěpán, kteří v lednu byli u zápisu
v ZŠ Lukách nad Jihlavou a v Jihlavě.
Všichni byli úspěšně přijati.
Od nového roku 2016 si rodiče opět
zaplatili předplatné do divadla DIOD
v Jihlavě, kde jednou za měsíc navštěvujeme divadelní představení. Jsou to
hranné nebo loutkové pohádky. Dětem
se moc líbí a mají také trochu změnu
normálního režimu ve školce.
V dubnu proběhl zápis do naší mateřské školy na nový školní rok. Přišlo
6 dětí a všechny byly přijaty. Budeme
tedy mít opět plný stav dětí (což je 20),
plus 1 dítě navíc, které bude navštěvovat
naší školku pouze dopoledne.
V tomto měsíci jsme si také pro děti připravily několik akcí, jako třeba „Karneval“,
se soutěžemi a sladkými odměnami. „
Pyžámkový den “ s vyhodnocením nejkreativnějšího pyžámka.
Společně jsme si udělali i „ Čarodějnice “ nad školou s opékáním párků a pálením
vlastnoručně vyrobenými papírovými čarodějnicemi.
Začátkem května jsme se rozhodli pro celodenní výlet do ZOO Jihlava, kde jsme
shlédli ukázku dravých ptáků, hlavně žirafi, opice, tygry, lachtany, atd., no prostě celou
ZOO. Čekali jsme také na počasí. Po příjezdu vlakem do Bítovčic kolem 16.20 hod.
si rodiče vyzvedli malé a mladší děti a se staršími a předškoláky jsme šli do školky si
trochu odpočinout, při tom jsme si upekli s dětmi buchtu na snídani. Když jsme měli
hotovo, tak jsme vyrazili ke hřišti, nanosili si dřevo na ohýnek, opekli si párky k večeři,
pohráli a šli do školky, kde jsme děti osprchovaly a uložily ke spánku. Děti spaly celkem
dobře, my moc né. Ráno jsme se nasnídali a začaly chodit ostatní děti do školky. Následoval normální den v mateřské škole.
Ve čtvrtek 16. 6. 2016 jsme měli v KD v Bítovčicích besídku na ukončení školního
roku, kde se loučíme s našimi předškoláky.
Děti předvedly pásmo básniček a písniček. Hudební doprovod na BOBOTROBES
ke dvoum písničkám. Sehrály pohádku „ O veliké řepě “.
Na závěr besídky jsme pasovaly předškoláky na školáky, kteří dostali knihu a upomínkové předměty na rozloučenou s naší mateřskou školou a my od nich zase kytky
a dárky. Děkujeme.
10
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Ve středu 22. 6. 2016 jsme ještě pořádali s dětmi „ Sportovní den “ u hřiště na umělce.
Děti závodily, soutěžily, kopaly na bránu, běhaly atd. Za jejich výkony byly odměněny
sladkostmi, ve školce pak medailí, lízátkem a lipem.
Děkujeme všem rodičům za celoroční spolupráci a pochopení našich aktivit a přejeme
Vám všem i dětem vydařené prázdniny i dovolenou a těšíme se 22. 8. 2016 nashledanou
v MŠ.
p. učitelky Saša a Eva
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POLICEJNÍ OKÉNKO
Odcizení dřevní hmoty v katastr. území Velký Beranov
Policisté pátrají po pachateli, který v době od 15:00 hod. dne
21.4.2016 do 15:00 hod. dne 28.4.2016 v k.ú. Velký Beranov
na parcele čs. 1229/1 v lokalitě Smoliška pokácel dva vzrostlé
smrky o průměru 50cm v celkové kubatuře 2.5 m3, které následně odcizil, čímž způsobil škodu majiteli lesa ve výši 4.000,Kč. Policisté věc řeší jako přestupek proti majetku.
Řízení vozidla bez řidičského oprávnění v Lukách nad
Jihlavou
Dne 10.4.2016 v době kolem 13.20 hod. řídil podezřelý muž OA Seat Cordoba a to
v obci Luka nad Jihlavou, kde byl v blízkosti železničního přejezdu zastaven a kontrolován hlídkou OO PČR Polná. Při kontrole jmenovaný nepředložil řidičský průkaz.
Následnou lustrací bylo zjištěno, že osoba měla v minulosti platný zákaz řízení všech
motorových vozidel, kdy po uplynutí zákazu si nepožádal o vrácení řidičského oprávnění dle ust. § 102 zák. č. 361/2000 Sb. Uvedený přestupek policisté oznámili na Magistrát
města Jihlavy.
Vloupání do vozidla ve Velkém Beranově
Policisté šetřili vloupání do vozidla kdy dne 9.5.2016 v době od 10.30 hod. do 11.10
hod. vnikl za užití násilí, po rozbití okénka u dveří řidiče, do Renault Trafic, které bylo
odstaveno u zadní části domu v obci Velký Beranov, ze kterého odcizil peněženku společně s finanční hotovostí ,stravenkami v celkové hodnotě a osobní doklady. Uvedeným
jednáním NP způsobil škodu na poškození okna převyšující částku 2000 Kč a škodu ve
výši 2000-Kč na odcizených věcech řidičí vozidla. Pachatel se svým jednáním dopustil
přečinu „Krádež a „Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku“.
Požár lesního porostu v katastr. území obce Věžnice (HB)
Policisté OOP Polná šetří požár lesa ze dne 2.5.2016 kdy v době kolem 15:41 hodin
došlo k požáru lesního porostu a to konkrétně dvou hektarů osázených pasek a 1.5 hektarů osázené mýtiny v lokalitě zvané Panský les v k.ú. Horní Věžnice. Na místě byly přítomny jednotky HZS Polná, SDH Polná, SDH Zhoř a vyšetřovatel HZJ Jihlava, který jako
předběžnou příčinu požáru určil nedbalostní jednání. Během požáru nedošlo ke zranění
osob. V důsledku požáru vznikla škoda Lesnímu družstvu Polná ve výši 140.000,- Kč.

npor. Jan Kunkela, DiS.,
zástupce vedoucího obvodního oddělení Polná
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RECEPTY PRO VÁS
Zapečené papriky se sýrem a salámem
Ingredience:

7

bílých paprik

4

rajčata

400 g

Gothaje

150 g

sýru Eidam

7

plátků anglické slaniny

Papriky omyjeme, seřízneme vršek a vydlabeme. Vyskládáme na talíř a dáme
do mikrovlnné trouby na 5 minut, aby trochu změkly, tím zkrátíme dobu pečení. Mezitím si nakrájíme salám a sýr na špalíčky. Naplníme papriky a vyskládáme je na pekáček, který mírně potřeme sádlem. Každou papriku překryjeme
plátkem anglické slaniny a plátky nakrájených rajčat.
Zapékáme v troubě asi 1/2 hodiny na 200-220 °C.
Dobrou chuť!!

foto a recept
Ivana Bartušková
BÍTOVČICKÝ

ČTVRTLETNÍK

- X.

ROČNÍK

- 2/2016

13

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Děti narozené v roce 2015
Kristýna Zbořilová

beran

Tomáš Benda

blíženec

Ester Bartušková

lev

Tomáš Eliáš

štír

Dítě přišlo do vašeho života a přináší ustavičná překvapení, neuvěřitelný cit,
malé zázraky, nezapomenutelné chvíle, stále rostoucí radost, mnoho lásky a to,
o čem jste ani nesnili...
Šťastným rodičům blahopřejeme!
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Zbořilovi

Bendovi

Bartuškovi

Eliášovi
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UZAVÍRKA SILNICE III/3516 KAMENICE – LUKA
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BÍTOVČICKÝ

ČTVRTLETNÍK

- X.

ROČNÍK

- 2/2016

19

UZAVÍRKA SILNICE III/3516 KAMENICE – LUKA

20

BÍTOVČICKÝ

ČTVRTLETNÍK

- X.

ROČNÍK

- 2/2016

SITUAČNÍ MAPY- III

BÍTOVČICKÝ

ČTVRTLETNÍK

- X.

ROČNÍK

- 2/2016

21

UZAVÍRKA SILNICE III/3516 KAMENICE – LUKA
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Zpravodaj pro občany obce Bítovčice vydává obecní úřad Bítovčice
č. 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. / 2. číslo X. ročníku vyšlo v červenci 2016 /
Další uzávěrka 10. 10. 2016 / Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice,
nebo redakční rada. / Příspěvky nejsou upravovány.
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