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Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané,
dne 7.9. se konal Den Mikroregionu Loucko a opravdu se velice vydařil.
Sluníčko svítilo na všechny, kteří se přišli pobavit a opravdu bylo na co
koukat.
Program byl pestrý a určitě zde každý nalezl něco pro sebe zajímavého.
Vystoupilo několik kapel mikroregionu a Dalibor Janda revival. Kouzelník
Tomáš předvedl své umění dětem i dospělým.
Děti se vyřádily ve skákacím hradě firmy EON, poté je Martin Dvořáček
zasvětil do tajů lukostřelby a Radek Šťáva necítil nohy, protože na koni
obvykle jezdí, ale tentokrát s nimi chodil s dětmi v sedle . Luďa Bartušek
dovezl z Luk nad Jihlavou celou sbírku Tater ,, Kačen''.
Výstava hadů byla nádherná, během výstavy chovateli přibyly nové
přírůstky.
Mladí bítovčičtí hasiči všem ukázali, že v požárním sportu nejsou žádná
ořezávátka.
Bez chyb zatančila skupina HOTCH Potch, pánové s bojovým uměním
Kobudo a parkůrovým skákáním také nezůstali pozadu. Večer tančili
pánové a dámy z Bítovčic a Vysokých Studnic. Celá akce byla zakončena
ohňostrojem pod taktovkou Petra Buše.
Hladem ani žízní určitě netrpěl nikdo, neboť hasiči se role ,,kuchařů a
číšníků ''zhostili na výbornou. Můžu pouze konstatovat, kdo nepřišel může
pouze litovat.
Děkuji tedy všem, kteří se jakkoli podíleli na zajištění této akce.
29.7. a 4.8. jsme byli zasaženi ničivými bouřkami. Obecní lesy byly
nejvíce poškozeny v oblasti vodárny a za Andělovými, Pahorek tolik
zasažen nebyl a již je vše vykáceno. Polomy představují cca 400 až 500
m3 dřevní hmoty. Doufám, že se vše bude zpracováno do konce října.
Bouřka se nevyhnula ani víceúčelovému hřišti. Spadlé stromy poškodily
pletivo na východní straně.
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Na vodárnu byla zhotovena přípojka elektřiny a zhotoven projekt na
odstranění stavby - úpravna vody (budovy uprostřed). Budova bývalých
kanceláří zůstane zachována a bude pouze opravena.
Během zimy se dohodne, jak by měl celý areál vypadat, vypracuje se
studie, aby bývalá vodárna mohla sloužit pro pořádání různých akcí sportovních, kulturních, společenských a jiných.
Firma SILSTAP - silniční stavební práce , s.r.o. opravila komunikaci od
bytovky k fotbalovému hřišti.
Podkrovní obecní byt má od září nové nájemníky. ZO rozhodlo byt
pronajmout panu Petru Rindovi. O dalších dvou bytech se rozhodne v
říjnu.
Zahájena byla příprava integrované strategie území pro období 2014
- 2020. Integrovaná strategie je nezbytným podkladem pro čerpání
finančních prostředků místními spolky, podnikateli, zemědělci a v
neposlední řadě prostřednictvím obce i běžnými občany v období 2014 2020. Uskuteční se řada jednání. Setkání v naší obci se koná v kulturním
domě ve čtvrtek 31. 10. 2013 v 17 hodin.
Sami občané by si zde měli vytvořit mapu potřeb a potenciálu obce, na
které bude dále navazovat tvorba strategie celé místní akční skupiny
LEADER - LOUCKO.
Měsíc listopad bude patřit divadlu. 10.11. přijedou ochotníci ze Zhoře s
divadelním představením Lumíra Kubátka: "Podhorský penzion". 23.11.
zvu všechny děti na ,,projížďku kouzelným vlakem'' v podání kouzelníka
Tomáše (mohli jste ho vidět na dni mikroregionu) a Milana Řezníčka.
Jednám ještě s ochotníky z Kamenice, protože z doslechu vím, že mají
také krásné představení.
30.11. zveme všechny na vánoční prodejní výstavu a dílnu pro malé i
velké. Tématem budou místní betlémy. Večer rozsvítíme vánoční stromek.
A ještě ke sborům dobrovolných hasičů. Všechny SDH jsou velice důležité.
Pomáhají kde se dá, v období klidu i v krizových a kalamitních situacích.
Jsou významnou složkou společenského života v obcích. Jejich tradice
sahá do dob dávno minulých.
Naši bítovčičtí hasiči odvedli velký kus práce, jejich práce si velice vážím a
děkuji za ni.
Na závěr si dovolím všem popřát krásný podzim a říci, že v životě se může
stát, že se člověk dopustí omylu, nebo že se nechá zmást nepravdivými
informacemi nebo v návalu hněvu řekne něco, čehož posléze lituje, ale i v
tomto případě je třeba své chybné rozhodnutí posléze přehodnotit a
napravit a že skutečná hodnota člověka a jeho činů není v tom, co říká,
ale v tom, co skutečně dělá.
A pomluvy byly, jsou a budou! S tím nic nenaděláme.
Eva Bendová
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Občané
Počáteční stav

20.6.2013 …

437

Konečný stav

25.9.2013 …438

Narození 2

Přistěhováno

2

Rozloučení 1

Odstěhováno 2

Narozená miminka:

Justina Kremláčková

červenec, č.p. 39

Beáta Hrušková

srpen, č.p. 137

Holčička se usmívá, v kočárku se houpe, ať má život radostný
a ve štěstí se koupe!
Přejeme mnoho krásných společných chvil.

Novomanželům

Radkovi a Taťáně Svatošovým
blahopřejeme a ať Vám líbánky nikdy neskončí!

Rozloučili jsme se s panem

Martinem Součkem

ve věku nedožitých 39 let, Bítovčice č.p. 105.
Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který cítíme s Vámi. Upřímnou soustrast.

Kalendář akcí
Uskutečněné akce Mikroregion Loucko, dne 7.9.2013 v Bítovčicích, Sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu, Charitativní sbírka ošacení
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Plánované akce Vánoční výstava a dílna spojená s rozsvícením
vánočního stromu – sobota 30.11.2013

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

Dne

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.4/2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 6/2013
Návrh koncepce Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 7/2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.5/2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 8/2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

17.6.2013
19.6.2013
22.7.2013
21.8.2013
9.9.2013
18.9.2013
25.9.2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 25. a 26. října 2013
Věc: Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s § 14c písm.f) zákona č.247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, sdělujeme, že v obci Bítovčice je stanoven jeden
volební okrsek se sídlem v kulturním domě č.p.37.
vyvěšeno : 25.9.2013

V í t e , ž e………….
• V dubnu byla otevřena prodejna mléčných výrobků v zemědělském
podniku ve Vysokých Studnicích. Otevřeno je v pracovní dny v době
od 7 do 15 hod.
• ČSOB a Poštovní spořitelna a.s. oznamuje, že je na náměstí v Lukách nad
Jihlavou zprovozněn bankomat.
• ……..řidičským průkazům vydaným od ledna 2000 do 30. dubna 2004 končí
letos platnost! Pokud takový průkaz máte a chcete řídit i po novém roce, je
třeba si jej do konce roku vyměnit na odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy

K zamyšlení………….
Hodnocení příčin pádu tak velké a kdysi mocné Říše Římské
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1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené
vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
3. Senioři jsou zanedbáváni. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než o svoje
staré rodiče.
4. Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá zábava za
každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale
přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.
5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována, vysmívána a
posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.
6. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci,
populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.
7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně
vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a
potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí.
Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.
13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle
selhávají.
14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za úplatky, a
kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně
vrátil.
15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost,
zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou
vysmívány a zesměšňovány.
16. Šíří se cynismus.
17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a
poctivé práce.
18. Do země přichází velké množství cizinců.
19. Politikové nadbíhají lůze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a
hry)
20. Občané stále na všechno nadávají.
Tolik Edward Gibbon v roce 1775 o pádu Říše Římské.
Edward Gibbon (1737 - 1794) byl jeden z nejvýznamnějších britských
historiků. Zabýval se hlavně dějinami římské říše a jeho hlavní dílo
Úpadek a pád římské říše patří dodnes ke klasickým.
Příspěvek zaslal: Petr Buš, místostarosta
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Informace

z

obecního

úřadu

•
Firma EON upozorňuje vlastníky a uživatele nemovitostí na nutnost
ořezu dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického
vedení.
•
Obec Bítovčice vyhlašuje do odvolání přísný zákaz vstupu do
obecních lesů poškozených vichřicí z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví
(7.8.2013)
•
MUDr. Plíhal ozamuje, že dnešním dnem (2.10.2013) dochází ke
změně telefonních čísel do ordinací. Nově platí pro ordinaci Jihlava:
702044388, pro ordinaci Luka nad Jihlavou 728881234. Stará čísla budou
fungovat ještě asi 2 týdny.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
U S N E S E N Í č. 5 / 2013
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 29.5.2012
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Hospodaření MŠ k 31.3.2013 a situaci v MŠ
2. Hospodaření obce k 31.4.2013
3. Částku 10.000,- Kč za zhotovení projektu na zastřešení fotbalové tribuny
S C H V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č. 4/2013
2. Zateplení stropu MŠ foukanou minerální izolací
3. Rozpočtové opatření č.2
4. Jednorázovou odměnu za zhotovení a údržbu webových stránek obce
ve výši 3.000,-Kč

7-0–0
7-0–0
7-0–0
7-0–0

U S N E S E N Í č. 6 / 2013
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26.6.2013
Zastupitelstvo obce:
BERENAVĚDOMÍ:
1. Zápis z kontrolní pochůzky v obecních lesích
2. Zápis z jednání kontrolního výboru
S C H V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2013
2. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON
3. Koupi lesních pozemků od BIO-ART s.r.o.
4. Opravu místní komunikace firmou Silko s.r.o.
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5-0–0
5-0–0
5-0–0
5-0–0

5. Příspěvek na babybox
6. Smlouvu o výpůjčce s firmou EKO-KOM,a.s.
7. Rozpočtové opatření č. 3

5-0–0
5-0–0
5-0–0

N E S C H V A L U J E:
1. Dodatek smlouvy o sdružených službách na dodávky plynu

0-0–5

Mateřská škola
Školní rok jsme zahájili s 20 dětmi. Kapacitu tedy máme naplněnou.
Letos přišlo 5 nových malých dětí. Obecní úřad mám ve školce nechal přes
prázdniny opravit celou šatnu, včetně nových poliček, botníčků a laviček.
Zateplení stropu a podbití střechy. Moc děkujeme a budeme se snažit
dětem zútulnit všechny prostory školky, aby se nám tam všem dobře
přebývalo.
Znovu budeme jezdit každý měsíc do divadla "Na Kopečku" na
divadelní pohádky. Pokud nám počasí dovolí, půjdeme do přírody opékat
špekáčky a pozorovat změny v přírodě. K dispozici máme také hřiště s
umělkou, tak se ho budeme snažit, co nejvíce využívat, jak k vycházkám,
tak k různým soutěžním dnům atd.
Za chvíli už se budeme s dětmi připravovat na vánoční dění a
vyrábět drobné věci na vánoční výstavu. Prosíme proto rodiče, kteří by
měli nějaký dobrý nápad, aby nám poradili.
Děkujeme Kružíková A. a Čermáková E.

Výsledky okresní ligy mladých hasičů
Výsledky zaslal starosta p. Jiří Novosad, SDH Kamenice.

Všem našim hasičům gratulujeme a těšíme se, že
v dalším ročníku budete ještě lepší !
Akce SDH Bítovčice:
5.října – Závod hasičské všestrannosti mladých hasičů, ve Staré Říši
5.října – posezení s občerstvením a hudbou pro všechny, kteří se podíleli
na opravě kulturního domu a úpravě vodárenského areálu
19.října – 1. brigáda a schůze Bítovčického hasičského rybářského spolku
na vodárně od 10.00
26.prosince – tradiční Štěpánská zábava – hudba bude upřesněna
31.prosince – Silvestr na sále
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zdroj : http://pruvod.rohozna.net/martin.php
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Den Mikroregionu Loucko
video:

http://www.youtube.com/channel/UCJZuUwoIGNphnjuvKvjrcTA

12

13

14

AKCE

v okolí

Farmářské trhy :17.10.2013 - Pestrá nabídka zemědělců, biozemědělců,
zahrádkářů, chovatelů a řemeslníků z malých i větších farem z Vysočiny.
Masarykovo náměstí 7:30 – 17:00 hodin.
26.10. Čertovské kování s výstavou a jarmarkem, LEADER Loucko
29. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí s
programem dětí ZŠ a ZUŠ Městys Luka nad Jihlavou a MKS
29. 11. Zahájení “Vánoční výstavy“ v muzeu, Klub přátel Luk nad Jihlavou
30. 11. Den řemesel na náměstí, Kamarádi Balkán. Ranče
13.12. Vánoční vystoupení žáků ZŠ Luka nad Jihlavou v kině

Krásně vybarvený podzim a bohatou
úrodu !
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Upozornění

Upozornění na případ obtěžování
V blízkém okolí Luk nad Jihlavou se opět objevil případ obtěžování dítěte
cizím mužem. Neznámý muž se obnažoval před dívkou na silnici mezi Předboří
a Puklicemi. Muž se pohyboval v tmavém voze a měl na hlavě kuklu.
Prosíme rodiče, aby na děti dávali zvýšený pozor. Rodiče by měli vědět, kde a
s kým jejich dítě je, v kolik hodin se vrátí domů. Rovněž pohovořte s dětmi o
bezpečné cestě do školy i ze školy, o pobytu venku a o pravidlech kontaktu
s cizí osobou.
Základní pravidla:
-

-

chodit po frekventovaných cestách, nezdržovat se na odlehlých cestách a
místech
pokud to lze, nechodit sám, ale ve dvojicích a skupinách
nedávat se do řeči s cizími osobami, nic si od nich nebrat
od cizí osoby si při rozhovoru vždy udržovat bezpečný odstup
(vzdálenost), nenaklánět se do auta
neodcházet s cizí osobou na odlehlé místo, např. pojď mi ukázat cestu,
něco ti tam ukážu, dám…
v žádném případě nenastupovat do auta, i když bude osoba uvádět, že
ji posílá maminka nebo tatínek, aby dítě někam dovezl, např. za nimi
práce nebo domů, protože oni zrovna nemohou
v případě nebezpečí volat o pomoc, snažit se utéct, zvonit na domovní
zvonky
pokud se jim něco takového stane, nenechat si to pro sebe, ihned volat
policii a oznámit jim, co se stalo, říci to rodičům, učitelce. Snaž se
zapamatovat si registrační značku (číslo) vozu.
zdroj: zsluka.net

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. 27. číslo vyšlo v říjnu 2013. Další uzávěrka dne 20.12.2013.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice, bitovcice.zpravodaj@centrum.cz nebo redakční rada. Příspěvky
nejsou upravovány.
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