SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané.
vlaštovky už přiletěly, toužebně očekávané jaro je tu.
V prosinci minulého roku schválilo zastupitelstvo obce rozpočet ve výši 21.409.000,-.
V příjmové části rozpočtu je zahrnuta dotace na rekonstrukci lesní cesty, daňové příjmy,
příjmy z lesa a přebytek z minulých let. Výdajová část zahrnuje rekonstrukci lesní cesty,
projekty na kanalizaci a ČOV, možné financování stavebních prací. Zde je počítáno s
rezervou 10.000.000,- Kč. Dále je v tomto roce naplánovaná oprava povrchu víceúčelového hřiště - bude zažádáno z POV (program obnovy venkova) Vysočiny. Dalšími výdaji
je dotace na fotbal, příspěvek na provoz MŠ, běžné opravy, dokončení bouracích prací
u kapličky, dodělávky na ,,Vodárně“ a výdaje na běžný chod obce.
Na stavbu kanalizace a ČOV je vydáno stavební povolení a povolení z hlediska vodoprávního. Obě povolení s termínem dokončení 31. 12. 2018. V únoru byla vyhlášena
veřejná zakázka na stavební práce z hlediska kvalifikace. Přihlásilo se 16 účastníků.
V dubnu byla vypsána veřejná zakázka na stavební práce, při které firmy nabídnou cenu.
Stavební práce by měly započít 1.července, ale není to ještě pevné datum.

Bítovčice - „na Pohoří“ r. 1930
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Vím, že stavba kanalizace nebude věc jednoduchá, ale věřím, že to všichni zvládneme,
hlavně když Vy budete trpěliví a tolerantní. Předem všem děkuji.
V letošním roce končí lesní hospodářský plán, proto byla podepsána smlouva s firmou
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. na zhotovení nového LHP na roky 2018 – 2027.
A jak v lesích vlastně hospodaříme? Odborný lesní hospodář pan Zdeněk Mráz vypracoval zprávu. Zde je pár údajů: v roce 2016 bylo zalesněno 0,48 ha (smrk, borovice, buk)
vylepšeno 0,28 ha.
V lesní školce bylo vyzvednuto 9.657 ks stromků, z toho 2700 bylo pro potřebu obce.
Ochrana kultur - vyžínání, nátěr proti okusu. Nainstalovány jsou lapače pro odchyt
lýkožrouta. Bylo vytěženo 1.141,63 m3 dřeva, a z toho 546,25 m3 byla kůrovcová těžba.
Hlavní prioritou pro tento rok bude aktivně vyhledávat kůrovcové stromy a provádět
včasnou asanaci a odvoz dřeva. Závazná ustanovení lesního hospodářského plánu jsou
průběžně plněna.
Zde ještě uvedu, že ceny za prodej dřeva se velice snížily, ale i přes to máme za prodej
částku cca 2.300.000,-Kč hrubého!!!
Závěrem prosím! Uklízejte po svých čtyřnohých miláčcích a při třídění odpadu prosím
též za pořádek kolem kontejnerů!
Děkuji všem, kteří dělají něco pro druhé a nejsou pouze přihlížeči a kritici!!!
Eva Bendová
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ č.10/2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26. 10. 2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
s Krajem Vysočina;

2.

Hospodaření MŠ;

3.

Proplacení faktury firmě Ipos;
SCHVALUJE:

PRO

PROTI

ZDRŽ.

1.

Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku
a zápis ze zasedání č.9/2016;

6

0

0

2.

Rozpočtové opatření č. 8/2016;

6

0

0

3.

Pověření starostky schvalováním rozp. opatření;

6

0

0

5.

Uzavření smlouvy na právní služby s Mgr. Tomášem
Havranem;

6

0

0

6.

Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3;

5

0

1

7.

Zaplacení opravy motorové stříkačky ve výši
60.000,-Kč.

6

0

0

0

6

0

PRO

PROTI

ZDRŽ.

NESCHVALUJE:
4.

Příspěvek celostátní lince bezpečí.

USNESENÍ č.11/2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 9. 11. 2016
Zastupitelstvo obce:
SCHVALUJE:
1.

Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku a
zápis ze zasedání č.10/2016;

6

0

0

2.

Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy,s.p.;

6

0

0

3.

Smlouvu zakládající právo provést stavbu s SŽDC, s.o..

6

0

0
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USNESENÍ č.12/2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30. 11. 2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Pravidla zimní údržby komunikací;

2.

Souhlas s realizací úprav na stávajícím zařízení VN a
vstupem na obecní pozemky;

3.

Rozpočtová opatření č. 9,10,11/2016;

4.

Zápis kontrolního výboru ze dne 21.11 a plán činnosti
na rok 2017;

5.

Podněty Klubu přátel sportu.
SCHVALUJE:

PRO

PROTI

ZDRŽ.

1.

Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku a
zápis ze zasedání č.11/2016;

6

0

0

2.

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce,a.s.;

6

0

0

3.

Smlouvu a podpis smlouvy o veřejných službách č.5/
2017 s ICOM transport a.s.;

6

0

0

4.

Finanční dary za rok 2016 za dobrou práci pro obec;

6

0

0

5.

Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.4.

4

2

0

PRO

PROTI

ZDRŽ.

USNESENÍ č.1/2017
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 25. 1. 2017
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Zprávu o výsledku inventarizace za rok 2016;

2.

Přípravy na stavbu kanalizace a ČOV;

3.

Dopis pana Zbořila;
SCHVALUJE:

4

1.

Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku a
zápis ze zasedání č.12/2016;

6

0

0

2.

Dodatek č.12 k nájemní smlouvě s paní Annou Lokvencovou - pronájem části pozemku za účelem provozu stavby odvodňovacího kanálu.

6

0

0
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NESCHVALUJE:
3.

Příspěvek na výměnu baby-boxu v Jindřichově Hradci.

0

6

0

PRO

PROTI

ZDRŽ.

USNESENÍ č.2/2017
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 22. 2. 2017
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Hospodaření v obecních lesích v roce 2016;

2.

Nabídku pana V. B. na odprodej části komunikace
v Americe;

3.

Na revitalizaci povrchu víceúčelového hřiště zažádat
o dotaci z POV Vysočiny;

4.

Cena sazenic smrku pro rok 2017 ve stejné výši jako
v roce 2016;

5.

Informaci o situaci v bytovém domě.
SCHVALUJE:

1.

Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku
a zápis ze zasedání č.12/2016;

5

0

0

2.

Firmu DUIS s.r.o., Brno k vypracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro jednotlivé RD
a podpis smlouvy;

5

0

0

3.

Financování projektové dokumentace domovních přípojek z rozpočtu obce;

5

0

0

4.

Pověření starostky zajistit všechny náležitosti na vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací
a sepsání dohody s ÚP ČR;

5

0

0

5.

Uzavření smlouvy na bezplatné dodání nádob na použité oleje;

5

0

0

6.

Zhotovení revitalizace povrchu víceúčelového hřiště od
firmy Umělky.cz;

5

0

0

7.

Dodatek č.1 ke smlouvě o veřejných službách č.5/2017
ze dne 12.12.2016;

5

0

0

8.

Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.2;

5

0

0

9.

Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.5.

5

0

0
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SDH - OKRSKOVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
Bratři, sestry, přátelé a kamarádi, spoluobčané,
dovolte mi abych za SDH Bítovčice přednesl zprávu o činnosti za rok 2016.
Rok jsme začali v lednu jako tradičně plesem, v únoru následoval masopustní maškarní průvod obcí za účasti 30masek.
V březnu jsme se jako tradičně zúčastnili
soutěže, nebo spíše prověřovacího cvičení
Ježkovo peklo, které jsme po třetí za sebou
vyhráli.
Masopust 25. 2. 2017.
Po ukončení oslav jsme se vrhli na organizaci další každoroční akce a tou je pálení čarodějnic. Pro děti byla připravena pohádková cesta s různými soutěžemi a na jejímž konci na ně čekala sladká odměna, pro všechny
pak šestimetrová hranice a bohaté občerstvení.
Květen odstartovala pohárová soutěž
v sousední Kamenici, kde naše ženy vyhráli
a muži se umístili na krásném místě.
14 května jsme u nás v novém areálu
pořádali okrskovou soutěž a podle ohlasů
i prodeje pochutin, si myslíme že se povedla. I když začátek by jsme si určitě všichni
představovali o něco klidnější. Ale všichni zranění jsou nakonec v pořádku a my
za pořádající sbor ještě jednou děkujeme
všem, kteří se podíleli na pomoci při ošetMasopust 25. 2. 2017. řování. Soutěže se zúčastnilo 26. družstev.
Naši muži nad 35. let vyhráli, ženy také,
muži A zkončili na 4. místě, muži B brali 8. příčku.
26.června se muži nad 35.let zúčastnili okresního kola v Třešti a obsadili 3. místo.
Stejný den se konala noční soutěž v Dobroutově, kde jsme se také nesmazatalně
zapsali. Nebylo to ovšem až tak díky sportovnímu výkonu, jako spíše tím že ve chvíli
kdy se dostala do PS18 voda, mašina vpodstatě explodovala a v noční kulise vytvořila
nezapomenutelnou ohňovou šou. Mašina
byla na odpis. Díky přispění obecního úřadu
už ale máme opět akce schopný stroj a jsme
připraveni opět bojovat o místa nejvyšší.
28.srpna se u nás v areálu konala okresní
liga mladých hasičů. Účast družstev byla sice
II. okrskový ples ve Velkém Beranově 25. 3.
svoz „eR Té Óčkem“ - Jiří Benda.
slabá – 15 týmů, ale i tak panovala spoko6
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jenost. Počasí i výkony soutěžících se povedly a proto celý den a posléze i večer a noc
hodnotíme určitě kladně.
A když už jsme měli loni dvě soutěže, střihli jsme si u nás i závod hasičské všestranosti
– pro starší ročníky braňák. Běhu v krásné přírodě kolem bývalého vodárenského areálu
a přes lesy a louky našeho hasičského starosty, se zůčastnili družstva z celého okresu.
Nikdo se neztratil.
Poslední akcí loňského roku byla tradiční štěpánské zábava.
A teď k dětem - Ještě v zimních měsících jsme jako kolektiv navštívili vodní ráj a pak
už začala tvrdá příprava na novou sezonu. Sestavu na útok jsme ladili vpodstatě při soutežích. Někdy za starší museli běžet i mladší a tomu odpovídali i výsledky. Hru plamen na
meziříčku jsme absolvovali se dvěma mladýma a jedním úplným nováčkem. Ale poslední
jsme nebyli a to je důležité. I když jsme byli zvyklí, že bojujeme o medaile, proto to letos
bylo trochu zklamání.
Hra plamen 2015/16 celkově 11místo.
Co se se týká Jihlavské ligy mladých hasičů v požárním útoku, zůčastnili jsme se s družstvem starších 7 soutěží a celkově jsme se umístili na 10místě z 16 s družstvem mladších
jsme bojovali na 4 soutěžích a celkově jsme se umístili na 11 místě z 20-ti.
Letošní rok jsme pak zakončili braným závodem na domácí půdě. Kde opět bohužel
promluvilo zdraví a přístup některých mladých hasičů. Ale i tak jsme na poslední chvíli složili dvě družstva Starších, ikdyž, zejména v tom druhém běželi jen dva starší a tři
mladší ve věku 6 a 7 let. A nejen že se vrátili, ale dokonce nebyli ve velké konkurenci
ani poslední. Byli předposlední.
Tím se dostávám k závěru svého referátu. Letošní rok, nebyl pro děti sice do výsledků
nijak oslnivý, ale stále fungujeme a to je podle mě důležité.
Kamil Musil

Výroční schůze SDH Bítovčice 10. 12. 2016.
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FOTOGALERIE AKCÍ 2017
Dětský karneval

Dětský karneval 25. března 2017.

8
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FOTOGALERIE AKCÍ 2017
Ples žen

Ples žen 17. března.

Čistá Vysočina

Tradiční jarní úklid přírody na Vysočině se uskutečnil i v tomto roce. Osvětová akce Čistá
Vysočina, do které se zapojují tisíce dobrovolníků, se konala už po deváté, v rámci kampaně
Den Země (22. dubna). Sběr odpadků probíhal především v okolí silnic na Vysočině a na veřejných prostranstvích v obcích a městech.
Děkujeme bítovčickým děvčatům, že opět udělala Vysočinu čistou a krásnější.

Čarodějnice „u Vodárny“.

Poděkování bítovčickým hasičům za perfektní uspořádání čarodějnic, kde nechyběl program pro děti, skvělé jídlo a pití, ani dobrá nálada.
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POLICEJNÍ OKÉNKO
Fyzické napadání a nadávky
Policisté v Polné šetří případ ženy, která v období nejméně
od roku 2012 do současné doby v rodinném domě Nadějov,
slovně, vulgárními výrazy uráží svoji tchýni, svého tchána a
manžela, se kterým jsou v rozvodovém řízení. Dále opakovaně fyzicky napadla svojí tchýni tuto vystrčila ze dveří bytu a
poškozená upadla na zem a následně měsíc nato jí na verandě
rodinného domu kopla do oblasti hýždí, ke zranění nedošlo a
dále žena provádí v rodinném domě a jeho okolí schválnosti,
kterými spolubydlící v rodinném domě obtěžuje a poškozuje.
Policisté případ šetří , jako přestupky proti občanskému soužití.
Požár přístavby RD
Dne 21.1.2017 okolo 12.15 hod. došlo v obci Skrýšov , okr. Jihlava, k požáru v přístavbě rodinného domu sloužící jako sklad uhlí. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Na místě
zasahovala jednotka HZS Polná, která požár uhasila. Přítomný vyšetřovatel HZS Jihlava
na místě určil jako příčinu požáru nedbalostní jednání při zacházení s elektrickým spotřebičem, kdy osoba z okruhu rodiny umístila zapnutý elektrický fén, kterým chtěla
rozmrazit vodovodní potrubí a od fénu odešela. Majitelům RD byla v důsledku požáru
způsobena předběžná škoda ve výši 15.000,- Kč.
Asistence HZS při otevření bytu v DPS Luka nad Jihlavou
Dne 29.1.2017 ve 3:52 hod. byla hlídka OOP Polná vyslána na ul. Nová, Luka nad Jihlavou do Domu s pečovatelskou službou, za účelem provedení asistence HZS Jihlava a RZS
Jihlava při vstupu do bytu. HZS Jihlava provedla otevření bytu ženy roč. nar. 1926, která
před tím telefonovala o pomoc na tísňovou linku 155. Po vstupu do bytu seděla žena na
zemi u postele u telefonu a nebyla schopna samostatného pohybu. Následně byla RZS
Jihlava převezena na Urgentní příjem do Nemocnice v Jihlavě k dalšímu vyšetření.
Krádež benzínu
Policisté OOP Polná šetří TČ, kdy v době 22:00 hodin dne 11.2.2017 do 12:45 hodin
dne 12.2.2017, na volně přístupném odstavném parkovišti u Domova seniorů na ul. 9.
Května v Lukách nad Jihlavou, neznámý pachatel poškodil lak vozidla vedle víčka palivové nádrže OA Toyota Yaris a dále u stejného vozidla navrtal dno palivové nádrže, ze
které následně odcizil cca 40 L benzinu zn. Natural. Uvedeným jednáním NP způsobil
majitelce vozidla předběžně škodu 1.300,- Kč na odcizených pohonných hmotách a dále
pak 500,- Kč na poškozené palivové nádrži a 2000,- Kč na poškozeném laku vozidla.
Asistence u dopravní nehody
Dne 16. února 2017 v 13:02 hod. došlo k dopravní nehodě a to tak, že řidička jedoucí
s OA Ford Focus combi ve směru od Ždírce na Polnou po silnici II. tř.č. 352, nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu a povrchu vozovky a při projíždění pravotočivé zatáčky a
10
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přes chráněný železniční přejezd bez závor, přejela do protisměru, kde se čelně střetla s
protijedoucím OA Škoda Octavia, ve kterém seděly dvě ženy, jedoucí ve směru od Polné
na Ždírec. Dechová zkouška u obou řidiček na místě provedena hlídkou OOP Polná s
negativním výsledkem. Při dopravní nehodě si řidička, která DN zavinila, způsobila lehké
zranění a byla vozidlem RZP převezena na ošetření do nemocnice v Jihlavě. Při nehodě
dále došlo k lehkému zranění řidičky druhého vozidla, která byla leteckou záchrannou
službou převezena na ošetření do nemocnice v Jihlavě, a dále došlo k lehkému zranění
spolujedoucí, která byla vozidlem RZP převezena na ošetření do nemocnice v Jihlavě.
Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani
uplatněna. Obě vozidla vybavena zimními pneumatikami s předepsanou hloubkou dezénu. Na místě Policií ČR DI Jihlava odhadnuta škoda na Ford ve výši 200 tis. Kč a škoda
na OA Škoda ve výši asi 120 tis. Kč. K jiné škodě nedošlo.
Nebezpečné vyhrožování
Policisté šetří muže, který opakovaně písemnou formou (zasíláním otevřených dopisů)
obtěžuje a uráží svojí bývalou družku. Dopisy jsou zasílány na adresu trvalého bydliště
jmenované. Toto se v posledních několika letech zintenzívnělo a přešlo ve vyhrožování
fyzickou újmou. V době od počátku roku 2016 do současné doby muž zaslal několik
dopisů, kde konkretizuje svoje výhrůžky a v ženě tak vzbudil důvodnou obavu, že výhrůžky fyzické újmy naplní. Na základě těchto skutečností žena věc oznámila na policii,
neboť se obává o svůj život a majetek.
Nález nevybuchlé munice
Dne 21.3.2017 ve 14:55 se na OOP Polná dostavil oznamovatel, který oznámil, že
dnešního dne při procházce se psem v lokalitě zvané Panský les mezi obcemi Polná a
Věžnice nalezl v lesním porostu volně přístupnou nevybuchlou munici pravděpodobně z
II. světové války. Hlídka následně na místě zjistila, že se jedná o nevybuchlý dělostřelecký granát a zajistila místo nálezu. Poté se na místo dostavil pyrotechnik z Pyrotechnické
služby PČR České Budějovice, který určil, že se jedná o 1 ks dělostřeleckého granátu
Sprg. granate ráže 7,5 cm z období 2. sv. války a munici si převzal k dalšímu opatření.
Žena neplatí výživné na svoje dítě
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy
ženě, která v období od 15.2.2016 do 15.3.2017 v Lukách nad Jihlavou ani na žádném
jiném místě v ČR mimo několika učiněných plateb řádně neplnila svoji vyživovací povinnost ke svému nezletilému synovi, ve výši 2.000,-Kč měsíčně, která jí vyplývá z ust.
§ 910 a následujících z.č. 89/2012 Sb. a dále byla konkretizována rozsudkem Okresního
soudu v Jihlavě ve výši 3.200,-Kč měsíčně, splatných vždy nejpozději do 15. dne každého
měsíce předem k rukám otce dítěte čímž za uvedené období dluží na výživném částku
22.600,- Kč.
npor. Jan Kunkela, DiS.,
zástupce vedoucího obvodního oddělení Polná
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Tříkrálová sbírka 2017 - ochota lidí přispět na dobrou věc roste. Děkujeme!
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky opět
mile překvapil. Je totiž o 33 tisíc vyšší než
ten loňský. Díky nasazení tisícovky koledníků na Jihlavsku, Telčsku a Dačicku a ochotě
dárců, kteří přispěli do pokladniček, se sešlo
celkem 1 616 495 Kč na podporu služeb Oblastní charity Jihlava.
„Sčítání výtěžků Tříkrálové sbírky je vždy
delší proces. Každá pokladnička je úředně
rozpečeťována a peníze jsou sčítány za přítomnosti zástupců obcí a místních koordinátorů sbírky. Poté jsou peníze vkládány na
účet Charity. Proto výsledky sdělujeme vždy
až s nějakým odstupem od sbírky,“ vysvětluje Roman Mezlík, koordinátor sbírky.
„Stejně jako v předcházejících letech,
i v právě ukončeném ročníku sbírky se potvrdilo, že ochota lidí přispět na dobrou věc
roste. Touha pomoci potřebným není závislá
na atmosféře strachu či nedůvěry, která se
ve společnosti šíří vlivem událostí, kterých
jsme v současné Evropě svědky,“ říká Michal
Koledníci v Bítovčicích.
Novotný, ředitel Oblastní charity Jihlava.
Letošní sbírka je určena například na aktivizační služby pro seniory, na zlepšení
materiálních podmínek pro osobní asistenci a provoz šatníku v Dačicích, na podporu
rozvoje hospicové služby, na rekonstrukci budovy pro služby sociálně znevýhodněným,
nebo na nově plánovanou humanitární činnost jihlavské Charity ve prospěch lidí v nouzi. O účelném rozdělení výtěžku na jednotlivé záměry vždy rozhoduje tříkrálová komise
na základě předložených projektů.
„Každý z nás chce být nějakým způsobem užitečný a Tříkrálová sbírka nabízí možnost,
jak to prakticky udělat. Možnost darovat peníze na dobrou věc dává lidem smysl, a proto
výtěžek sbírky rok od roku roste,“ uvádí dále Novotný.
„Rád bych velice poděkoval tisícům dárců, kteří se do sbírky zapojili a do tříkrálových
pokladniček přispěli. Vynasnažíme se, aby vybrané peníze posloužily dobrému účelu
a byly řádně a smysluplně využity tam, kde je to potřebné. Uvědomuji si, že lidé nám
svým darem vyjadřují důvěru, že jako Charita naložíme s výtěžkem dobře,“ pokračuje
Novotný.
„Zároveň chci také ocenit stovky koledníků a všechny koordinátory v jednotlivých
obcích za jejich čas a nasazení, které koledování věnovali. Letos koledování provázelo
mrazivé počasí a obcházení domácností ve vesnicích a městech vyžadovalo vytrvalost
a sebezapření. Za to chci moc poděkovat,“ říká závěrem ředitel Oblastní charity Jihlava.
Radka Běhalová, Oblastní charita Jihlava
12
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VAŠE PŘÍSPĚVKY
Podpora sportování pro všechny generace
Dnes v podstatě každá malá vesnice
má možnost disponovat sportovním
zařízením, jež mohou využívat jak
mladší, tak i starší.
Jsou lidé, kteří to vnímají jako plýtvání penězi. Podle mě je to scestná
myšlenka. Ostatně každý zná zřejmě
sokolské heslo „Ve zdravém těle, zdravý duch“. Problematika je nanejvýš aktuální. Dokladem toho jsou prognózy
odborníků na zdravý životní styl, které
varují před rostoucí obezitou naší populace, jež má za následek i častější
výskyt řady vážnějších onemocnění.
Ilustrační foto
-mJe to pochopitelné, dnešní děti tráví u
počítačů mnohem více času, než jejich předchůdci.
V této souvislosti si kladu otázku, jaká je dnešní mladá generace. Moje odpověď je
následující. Nejsou horší, jsou jiní. Mladá generace má jiné cíle nežli ta stávající. Ten
rozdíl je především v tom, že mají daleko dostupnější to, co naše generace neměla. Další
aspekt, který může hrát roli, že rodiče nemají čas. Další je i to, že pomalu mizí střední
vrstva společnosti. Dítě většinou vyrůstá, kde jsou rodiče bohatí a velmi zaměstnaní, kde
na děti nemají čas. Na druhé straně vyrůstají děti v prostředí, kde rodiče mají problém,
aby si alespoň udrželi základní úroveň života.
Problém dnešní mládeže je, že je ve skutečnosti nic nezajímá. Pouze je zajímají věci,
které jsou „v kurzu“. Dnešní generace je zběhlá v technice. Prakticky každý mladý člověk
se zajímá hlavně o výpočetní techniku a elektrotechniku. Bez mobilu jako byste nežili.
Toto však platí o starší generaci.
V žádném případě není tedy možné tvrdit, že tato vydání jsou zbytečná. Navíc, sport je
prostředkem k navazování nových kontaktů a utužování přátelství, vztahů mezi lidmi, má
schopnost propojovat generace, neboť se střetávají staří i mladí. Sportování by tedy mělo
být podporováno, protože má velké důsledky na kvalitu života každého z nás.
Obec disponuje kvalitním sportovním zázemím a nově vybudovaným sportovně kulturním areálem pro potřeby SDH a obce. V obci díky trenérům a cvičitelům vyrůstají
nadějní sportovci např. Marek Lokvenc, Martin Vondrák a Patrik Čermák. Na těchto výsledcích mají podíl jednak rodiče, ale především trenéři.
V závěru mého příspěvku mi dovolte, abych všem popřál hodně zdraví a spokojenosti
nejen v tomto roce, zvláště pak fotbalistům a hasičům, aby dosáhli alespoň takových
výsledků, jako v minulém roce.
Zastupitelstvu obce přeji, aby se podařilo vytipovat lokality pro výstavbu rodinných
domků. Toto považuji jako jednu z hlavních priorit. Důvod je jednoznačných. A to, aby
mladí lidé neodcházeli do jiných lokalit. Tento názor sdílí i Klub přátel sportu.
Jaroslav Částka
14
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VAŠE PŘÍSPĚVKY
A reader lives a thousand lives before he dies,
the man who never reads lives only once.
(George Raymond Richard Martin)
...aneb příběhy v nás a kolem nás.
Ráda bych si s vámi trochu popovídala o knížkách a také o čtenářích.
Má to svůj důvod, protože jsem přebrala žezlo od paní Oliny Kružíkové, která tady
léta s grácií a lehkostí sobě vlastní, dlouho a dobře vedla naši malou knihovnu, za což jí
patří naše velké díky.
Pokusím se tohoto úkolu zhostit se ctí, ale to bude záležet i na vás.
Už od nepaměti měli lidé potřebu zaznamenávat své příběhy. Ve starověkých civilizacích to bylo na hliněné destičky, později na pergamenové svitky, no a po vynálezu knihtisku v 15. století vznikla klasická kniha. Dnes jsme ještě o krok dál, můžeme si pořídit
i e-knihu. Do tabletu nebo do čtečky.
Knihovny sloužily jako střediska moudrosti, dnes jsou spíše považovány za alternativní
možnost zábavy. Jenže jak může obyčejná knížka soupeřit s herními konzolemi, zážitkovými adrenalinovými sporty a stovkami filmů na YouTube?
A přece existuje spousta důvodů proč číst knížky, jmenujme ty nejhlavnější :
1.
Rozšiřujete si své verbální dovednosti a vzděláváte se
Je smutnou pravdou, že někteří mladí lidé si vystačí s psaním různých zkratek na fb,
a když má dojít na konverzaci, jsou v koncích. Těžko hledají slova a mají problém se
vyjadřovat. Navíc v knihách můžete nalézt jakoukoliv informaci. Při čtení si je ukládáme
jaksi „podvědomě“ do paměti, takže je to příjemnější způsob, než se něco biflovat, protože musím.
2.
Když si čtete knihu, vaše představivost a kreativita tvoří ve vaší hlavě
úžasný příběh.
Můžete se stát korzárem na plachetnici nebo putovat přes poušť, řešit zapeklitý případ
jako hlavní detektiv nebo tančit na plese jako opěvovaná kráska. Můžete střídat tváře,
charaktery i volně cestovat časem tam a zpět. Přesně jak píše světově uznávaný autor
série Hra o trůny: Čtenář prožije tisíc životů, než zemře. Člověk, jenž nikdy nečte,
prožije jen jeden. (překlad úvodního citátu)
3.
Čtení je relaxující a volnočasová aktivita, navíc existují knihy opravdu
pro každého
tomu snad netřeba nic dodávat, to je přece pohoda zabořit se do křesla s knížkou v
ruce a čajíkem na stolku. ? I ten nejméně známý nebo nejbláznivější žánr má svého
čtenáře.
Nyní, když jsme si vysvětlili: „proč číst“, zkusíme navázat tím: „jak číst“, nebo lépe „jak
se chovat ke knížkám“.
Vraťme se zpátky do Bítovčic – do naší půjčovny. Záměrně používám slova půjčovna,
protože toto slovo je odvozeno od infinitivu „půjčovat“ a k tomuto slovu náleží jasný
ekvivalent, a to slovo – „vracet“. Takže, když jsem na začátku tvrdila, že to bude záležet
i na vás, měla jsem na mysli právě tohle.
BÍTOVČICKÝ
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Naše knihovna, půjčovna,
je jednou z mála, kde uživatelé zatím neplatí žádné poplatky ani za registraci ani za
opožděně vrácené výpůjčky.
To ovšem neznamená, že nejste tím pádem za vypůjčené
knihy zodpovědní. Asi by
se nikomu nelíbilo, kdyby
sousedovi nebo kamarádce
půjčili CD nebo DVD s muzikou, oblíbenou kuchařku
nebo třeba šaty na ples a on
se pak rok neukázal. Nemyslíte, že je to ostuda? Pokud to
dělají malé děti, pak se ptám,
co na to jejich rodiče? Nezdá se vám, že právě tady už začíná výchova k dospělosti? Těžko si můžeme stěžovat na naši mládež, jak je nezodpovědná, frivolní a nechce se jí pracovat rukama, když jsme je k tomu nevychovali. Když jsme je nenaučili, že jestliže slibuji,
musím i plnit, jestliže se domluvím, musím to dodržet, jestliže si půjčím, musím to vrátit!
A pokud to děláme my dospělí, jak chceme těm mladým být vzorem? A tak vás prosím, buďme zodpovědní k sobě samým i ke svým přátelům. Učme zodpovědnosti naše
potomky a začněme už třeba tím, že si do kalendáře poznamenáme nejzazší výpůjční
termín knihy a zkontrolujeme, zda neleží někde v kuchyni pod vrstvou novin určených
do sběru…
Tak a teď směle do knihovny! Kromě klasických místních titulů tu totiž naleznete
takřka nejnovější „bestsellery“, kterým ještě neoschla tiskařská barva. Máme smlouvu
s jihlavskou knihovnou, která nám v rámci tzv. výpůjčního fondu půjčuje novinky nebo
žádané tituly. To je taky jeden z důvodů, proč tak nutně potřebujeme, aby se vypůjčené
knihy včas vracely (tím dalším je obyčejný morální aspekt lidské slušnosti). Tohle jste
možná nevěděli. Na jednotlivé soubory máme vždy určitý časový horizont a ten musíme
dodržet a knihy vrátit. Proto by každý čtenář, který si vypůjčil nějakou knihu ať už v
nedávné nebo starší době, měl zavítat alespoň do května 2017 do naší knihovny, abychom ho nemuseli složitě obesílat upomínkami. Vůbec by se mělo stát samozřejmostí,
se v knihovně ukázat jako čtenář alespoň 1x za půl roku.
Kromě klasických knihovnických služeb nabízím i možnosti opatřit mimočítankovou
četbu přímo na vyžádání z Jihlavy, popř. klidně dětským čtenářům i pomohu se zápisem
do čtenářského denníku (což ale neznamená, že to zapíšu za ně a oni číst nic nebudou)
Pokud by někdo měl problém, že mu nějaký kroužek či cokoliv jiného koliduje s návštěvním dnem knihovny, stačí se jen domluvit (všichni zajisté vědí, kde bydlím? Hlavní
dvě poznávací znamení : dětské hřiště a pěstitelská pálenice) a nevadí mi tam zajít extra
jiný den, nebo tam být v úterý dříve či déle…
Takže se těším na viděnou
Znovu připomínám: výpůjční doba : úterý od 17:30 do 19:00.
Věra Šimková
16

BÍTOVČICKÝ

ČTVRTLETNÍK

-

XI. ROČNÍK

- 1/2017

Okénko do knihovny
Ráda bych jen tak namátkou představila pár knížek, které by vás možná mohly zajímat:
Naši mladší určitě uvítají příběhy „ práška“ od W. Dysneyho, knížky od E.Blytonové,
T. Březiny a další.
Pro mládež je to tzv. Young Adult literatura, kterou u nás reprezentují knížky od
J. Greena: Papírová města,
R.Rowwel: Eleonora a Park
J.Niven : všechny malé zázraky
Řada thrillerů pro mladé:
knihy ze série Odkaz dračích jezdců,
série od K.Cass – sladká fantasy romantika – Selekce, Elita,První
R.Riordan a jeho příběhy o egyptských bozích, kteří žijí ve svých potomcích mezi
námi
(další super fantasy od tohoto autora známého sérií Percy Jackson)
Najdete u nás severské detektivky (legendární Jo Nesbo), vzpomínky televizních
hvězd, historické i romantické příběhy..
A na závěr 2x Hot-tip pro naše teenagery,
Nejprve pro ty ,kteří rádi „ paří hry na pc“, a nejen pro ně:
Představte si, že vám někdo ve škole strčí do ruky CD a tváří se tajemně. To by ještě nebylo tak překvapivé, ale když vložíte nosič do mechaniky a hra se načte, zjistíte,
že o vás ví úplně všechno, že se nenechá obelhat, že vás naprosto pohltí. Ale že je to
hra, která přesahuje normální hranice. Jde tu mnohem o víc než o to, zda s identitou
temného elfa dobijete tajemný hrad. Jak to, že je ta hra tak inteligentní, že vám může plnit
tajná přání a dávat vám úkoly i v reálném světě?
Čtěte Erebos - hra, která zabíjí a vše se dozvíte. A slibuji, že se nebudete nudit.
Jste nadšenými fanoušky Harryho Pottera? Líbí se Vám představa čarodějnické školy?
Zajímá Vás , jak získat srdce prince, čarodějnice nebo se stát ředitelkou školy? Rádi se
s knížkou zasmějete? Rádi se zasníte a necháte se unést do naprosto jiného světa ?
Potom určitě sáhněte po báječné sérii indického autora Somana Chainaniho:
Škola dobra a zla.
Tohle není jen prvoplánově báječná fantasy, tahle série vám může i hodně říci o skutečném životě , o lidech kolem vás a jejich nejniternějších pocitech.
A na závěr – nenechte se odradit ,sice nádherně, leč lehce infantilně, ilustrovanou
obálkou. Opravdu to není jen pro děti školou povinné.
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PŘECHOD NA DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ DVB-T2
„Povinná“ výměna televizí a set-top boxů. Spuštění DVB-T2 se blíží.
Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, které sledujeme
v televizi je analogové. Přšli
jsme na to, až když jsme zjistili,
že ho nahradí vysílání digitální a my musíme šupky hupky
kupovat nová zařízení, set-top
boxy a tak dále. A historie se
opakuje. Sotva jsme si zvykli
používat dva ovladače nebo
jsme si pořídili novou televizi,
už je tu hlášení o další změně.
Takže jen tak obyčejné digitální vysílání s označením DVB-T už nám stačit nebude, na scénu se chystá ... Chvilka napětí ... DVB-T2. Úžasné, že? Tak a teď, co to
vlastně znamená ...
DVB-T2 je nebo tedy bude novou formou digitálního vysílání. Tomu asi rozumíme všichni. Přinést by to mělo spoustu výhod, ovšem žádné z nich nejsou
zatím přímo potvrzené a jedná se tak o pouhé domněnky. Například zvýšená
kvalita obrazu se jeví sice jako příjemný benefit, ale už dnes máme při pohledu
na nějaké televizní přístroje pocit, že jsou tak dokonalé, až toho bolí oči, ale
budiž. Co zní zajímavěji, je možné zvýšení počtu televizních stanic, To by mělo
souviset s tím, že se zlevní cena vysílání, takže by se do hry mohlo zkrátka dostat
více stanic. Ale ... Vše jsou to jen hypotézy, alespoň co se týče přínosů.
Naopak to, co většinu rozhořčí a nepotěší už je dávno potvrzené (jak jinak?).
První, co je třeba zmínit je skutečnost, že žádné zařízení schopné přijímat současné vysílání DVB-T, nebude použitelné pro DVB-T2. Výměna televizorů nebo
set-top boxů se tedy týká opravdu všech, tedy kromě těch, kteří se rozhodnou
radši vyhodit televizi z okna a číst knížku.
Bohužel ani ti, kteří prozřetelně už teď koupili televizi DVB-T2 podporou nemusejí být „v suchu“. Pokud totiž zároveň přístroj neumí kombinovat s tzv. HEVC obrazovým formátem, ve kterém bude vysílání šířeno, je vám k ničemu. Víme, že
už je to trochu moc, ale my jsme si to nevymysleli. Ale berte to z té lepší stránky,
alespoň budeme mít všichni důvod, koupit si něco nového. Vybrali jsme pro vás
ta zařízení, která by opravdu měla splňovat požadavky DVB-T2 vysílání, a to jak
v případě televizí, tak set-top boxů.
Proč se přechází na nový TV standard v ČR?
Hlavním důvodem je uvolnění části sítě pro mobilní internet. Mobilních zařízení stále přibývá a síť už to nezvládá.
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Na internetovém odkazu https://vimeo.com/184005179 se můžete podívat
na krátké video, které vše krásně vysvětluje.
Když už víme, co nám to všechno (ne)přinese a že je to nevyhnutelné, zjistili
jsme také, kdy nás ta nevyhnutelnost čeká. Už se v minulosti objevilo několik
plánovaných termínů spuštění tohoto vysílání, ale zatím se žádný neuskutečnil.
Bohužel nyní už je to opravdu na spadnutí a rok 2017 zřejmě už opravdu bude
tím průlomovým. Samozřejmě jako u přechodu z analogového vysílání, i tentokrát bude vše probíhat postupně. Nedokážeme říct, jaká vlna vypnutí DVB-T vás
zasáhne, nicméně to „vlnobití“ by mělo probíhat od roku 2018 do roku 2021.
Snad alespoň tentokrát se bude jednat o řešení dlouhodobějšího charakteru ...

Máte-li v plánu nakupovat nové zařízení, tak sledujte zda je u popisu produktu
tato značka.
Nela Seidenglancová - Marketing
Asistant SROVNAME
Zdroj: https://www.srovname.cz/levouzadni/dvb-t2/

POD ČAROU
Vážení občané,
Bítovčický čtvrtletník je vlastně jedinou dostupnou novodobou kronikou naší obce,
nepočítám-li kroniku historickou, uloženou na obecním úřadě. Jak můžete vidět, je to už
bezmála 11 let, od jeho prvního vydání, což je hezký „kousek“ života.
Kromě toho, že vás občany informuje o věcech veřejných, úzce spjatých s životem
v naší obci, by měl podle mého názoru zachovat a ukázat příštím generacím to čemu
dnes říkáme kultura, sport, spolkový život, nebo dobré sousedské vztahy.
Čtvrtletník by měl také dostát tomu, co je obsaženo v jeho titulku - „čtvrtletník“. Je tak
trochu kuriózní, že vlastně vychází jen třikrát do roka. Proč tomu tak je?
Problémem asi dnešní doby je její uspěchanost, se kterou méně či více úspěšně bojuje
každý z nás. Máme spoustu fotografií z našich akcí, cest, ale dokážeme se chvíli zastavit
a vyprávět o nich našim blízkým? Nebo naše pocity dokážeme vyjádřit jen holou větou?
Umět se vyjádřit, umět sdílet slovy to, co je krásné, na co jsme hrdí, co nechceme, aby
bylo zapomenuto je i o odvaze a talentu.
Nebojte se podělit o kousek vašeho pohledu na život třeba na stránkách čtvrtletníku.
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RECEPTY PRO VÁS
Zapečená kolečka cukety s mletým masem
Ingredience:

1
500 g

cuketa
mletého masa
sůl (podle chuti)
pepř
podravka
trochu medvědího česneku

2
1
1
150 g
2 -3

lžičky solamylu
namočený rohlík
vejce
eidamu
stroužky česneku

Cuketu oloupeme, nakrájíme na kolečka a vydlabeme semínka. Do mísy dáme
mleté maso, podle chuti osolíme, pepříme, přidáme solamyl, podravku, nakrájený
medvědí česnek, namočený rohlík, vejce a nastrouhaný sýr.
Všechno promícháme (maso si můžeme připravit i den dopředu).
Na plech dáme pečící papír, vyskládáme kolečka cukety, která osolíme a potřeme utřeným česnekem. Naplníme mletým masem a dáme péct.
Jako příloha jsou vhodné brambory.
foto a recept
Ivana Bartušková

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. / 1. číslo XI. ročníku vyšlo v listopadu 2017 /
Další uzávěrka 15. 9. 2017 / Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice,
nebo redakční rada. / Příspěvky nejsou upravovány.
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