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Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané.
Jaro se nám ke slovu nehlásí a ani tento týden se prý příchodu jara asi nedočkáme.
Tak snad až v dubnu. A jako vždy pár informací z obce.
Ještě v loňském roce dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu měla naše obec do roku 2015 pořídit nový územní plán. Legislativa však zde
je milosrdná a nový územní plán musíme pořídit do roku 2020. Takže času dost.
Mezitím však došla na obec žádost na změnu územního plánu. Nárok na změnu
může uplatnit každý občan s podmínkou, že uhradí náklady s tím spojené.
Zastupitelstvo tuto změnu zatím neschválilo a žádá občany, kteří by také měli
požadavky, připomínky, návrhy na změnu využití ploch na území obce, aby tyto
předložily na obecní úřad.
Obec v letošním roce opět využila možnost přidělení dotace z Programu obnovy
venkova Vysočiny. Tuto dotaci opět obdrží každá obec do 1500 obyvatel, která
předloží žádost v souladu se zásadami pro poskytování dotací. Zažádali jsme o
dotaci na opravu mostu v částce 130.000,-Kč.
Ve dnech 12.3. a 19.3. proběhly v kulturním domě kurzy vaření s názvem ,,Chuť a
vůně domova“, o kterém jsem psala v minulém čísle zpravodaje. Na kurz celkem
přišlo osmnáct vaření chtivých spoluobčanů. Svůj kuchařským um všem předvedl
mistr kuchař pan Rostislav Fejta, který nám ochotně osvětlil taje vaření. Byly to
velice příjemně a chutně strávené večery.
Krajský úřad kraje Vysočina vyhlásil pátý ročník úklidu prostranství u silnic našeho
kraje s názvem "Čistá Vysočina 2013". Naše obec se opět přihlásila. Uklízet se
bude u silnice III/3516 - od autobusové zastávky Vržanov ke značce obce a od
značky obce směrem ke katastru obce Luka nad Jihlavou, ve dnech 16. a 18.dubna.
Kdo by chtěl pomoci, může se přihlásit na číslo 606 303 548. Děkujeme.
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Okrsek Jihlava a okrsek Karla Vozába uspořádali již 5.ročník tradičně brutálně
extrémní a nekonečné noční soutěže hasičských jednotek v družstvu 1+5 „Ježkovo
peklo“. V noční části se jednotlivá družstva přesunují po předem určené trase ve
svých vozidlech včetně výzbroje a cestou plní disciplíny odpovídající zásahům.
Soutěž se konala v sobotu 23.3.2013 a naši dobrovolní hasiči se taky zúčastnili a
dopadlo to!!!
Výborně, Úžasně, Perfektně.
Gratuluji jim za krásné druhé místo a velice děkuji za reprezentaci obce.
V sobotu a neděli bylo živo i v kulturním domě v Bítovčicích.
Sobotní odpoledne patřilo našim nejmenším. Na karneval přišlo asi 55 dětí spolu s
rodiči či prarodiči. Děti tančily, soutěžily, nikdo se opravdu nenudil. Domů se nikomu
ani nechtělo. Všichni se už těší na příští rok.
Neděle se nesla v duchu jara a velikonoc. Návštěvníci mohli vidět zdobení vajec
voskovým reliéfem, ale třeba i drátkováním, někteří si upletli i žílu. Ale nebyly zde k
vidění jen vajíčka. Radost dělaly z proutí upletení zajíčci, kočky, ručně ušité tulipány
či ptáčci, napečené dortíky a další výrobky. Návštěvníci poseděli v naší malé
kavárně, kde ochutnali koláčky, čaj či kávu. Odcházeli spokojení a potěšení. Děkuji
všem, kteří akci připravili, donesli svoje výrobky a jakkoliv se na výstavě podíleli.
Kdo jste nepřišli, můžete pouze litovat.
Věřím, že výstavy, které již v Bítovčicích proběhly, budou mít svoji tradici a budou
mít i své příznivce.
A ještě kulturní dům. Dopočítala jsem se k číslu 3.410.000,-. Tohle číslo obsahuje
bourací práce, stavební práce, instalace, hromosvod, obložení interiéru, ale i
vybavení( kuchyňka, závěsy, oprava lavic...). Chybí částka za občerstvení (cca
27.000,-) a faktury za stavební dozor.
Rozpočet byl na částku cca 7.300.000,-. Čísla hovoří za vše.
Velice si vážím všech, kteří přispěli svou prací, ve svém volném čase, nejen při
rekonstrukci kulturáku, ale i při dalších akcích. Děkuji všem, kteří jakkoliv pomohli,
aby naše obec byla hezčí a také těm, kteří dělají obci dobré jméno.

Přeji všem krásné jaro a veselé velikonoce
Eva Bendová
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Připomenutí - E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení
Každý občan má možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné
počítačové vybavení, veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti
(s výjimkou zářivek) walkmany, MP3 přehrávače a další na obecní úřad do
příslušného E-boxu. Baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad
vhozovým otvorem.
Pokud elektrozařízení odevzdáte k recyklaci, je zajištěno, že většina vysloužilého
spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí.
E-box je v naší obci umístěn již od roku 2008.

Informace z obecního úřadu – v rámci zkvalitnění služeb zasíláme hlášené
informace prostřednictvím emailových zpráv. Bohužel z důvodu technické závady
na obecním počítači, jsme zprávy za poslední dobu nezasílali, omlouváme se a
žádáme Vás, aby jste se znovu přihlásili k odběru. Děkujeme.
Požadavek zaslat na: bitovcice.czechpoint@volny.cz
Předmět zprávy: Obecní rozhlas
Žádáme o zasílání zpráv obecního rozhlasu na email:

………………….,jméno, č.p.

Občané

Počáteční stav 20.12.2012 436

Konečný stav 20.3.2013 … 437

Narození 1

Rozloučení 1

Přistěhováno 3

Odstěhováno 2

Narozené děti 01/2013 – 03/2013
Filip Bartušek

březen

Miminko do vaší rodiny přibylo, přejeme, aby mu sluníčko svítilo, svých dětských
radostí ať si v klidu užívá, pevné zdraví a hodně štěstí v každé situaci má.

Šťastným rodičům blahopřejeme!
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Rozloučili jsme se s panem Ing. Ivanem Řehořem , ve věku 60 let,
Bítovčice 100.
Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen.

Upřímnou soustrast.

Kalendář akcí
Uskutečněné akce Štěpánská zábava a Silvestr v KD, Ples „hasiči“, Ples „fotbalisti“,
Ples „hvězd“, Masopustní průvod, Dětský karneval, Jarní výstava, Charitativní
sbírka ošacení, Sběr nebezpečného odpadu, včetně zpětného odběru
elektrozařízení a pneumatik, velkoobjemového odpadu
Plánované akce divadelní soubor Sokol z Luk nad Jihlavou Vás zve na
představení do našeho KD dne 14.4. od 16:30 hodin - Nejkrásnější válka
Pálení čarodějnic „nad školou“, SDH Bítovčice 30.4. 2013
Vítání občánků narozených v roce 2011+ 2012 - květen
Pouť sv. Víta neděle 16.6.2013, SDH Vodní hry – 29.6.od 14 hod.
SDH děti a mládež, každou středu hasičská zbrojnice od 17 hod.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
U S N E S E N Í č.10 / 2012
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 28.11.2012
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Návrh rozpočtu obce na rok 2013
2. Návrhy rozpočtových výhledů na roky 2014 a 2015
3. Pokračování prací v KD
4. Účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina pro SDH
5. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 26.11.2012
6. Protokol o provedené kontrole na OSSZ a její důsledky
S CH V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č.9/2012
2. OZV č. 2/12 týkající se odpadového hospodářství
3. Zhotovení podlahových krytin v patře KD firmou Ing. Richard Petrlík
4. Rozpočtové opatření č.7
5. Finanční dary pro rok 2012

7–0-0
7–0-0
7–0-0
7–0-0
7–0-0

U S N E S E N Í č.11 / 2012
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27.12.2012
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
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1. Příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k
31.12.2012 a plán inventur pro rok 2012
2. Pověření pana Josefa Kremláčka k provedení veřejnosprávní kontroly za celé
období roku 2012
3. Darovací smlouvu mezi Svazkem obcí mikroregionu Loucko a Obcí Bítovčice.
4. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly z Krajského úřadu Kraje Vysočina
na hospodaření v obecních lesích
5. Proplacení faktury za zhotovení plachty na nástavbu hasičského auta v hodnotě
7.800,- Kč.
6. Navýšení částky za zhotovení podlahové krytiny v patře KD
7. Proplacení faktury za zhotovení obložek a dveří v patře KD
8. Zápis finanční výboru č. 3/2012 a č.4/2012 a plán činnosti na rok 2013
9. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013
S CH V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č.10/2012
2. Rozpočet obce na rok 2013
3. Rozpočtové výhledy na roky 2014 a 2015
4. Rozpočtové opatření č. 8
5. Dodatek nájemní smlouvy s paní Annou Lokvencovou

7–0-0
7–0-0
7–0-0
7–0-0
7–0-0

U S N E S E N Í č.1 / 2013
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30.1.2013
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Žádost o koupi pozemku v chatové oblasti
2. Žádost o koupi stavebního pozemku
3. Zprávu o inventarizaci majetku a závazků obce Bítovčice k 31.12.2012
4. Zřízení účtu u ČNB
5. Proplacení faktury za zastřešení schodiště kulturního domu
6. Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2013
S CH V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č.11/2012
6–0-0
2. Splátkový kalendář 6 – 0 - 0
S O U H L A S Í:
1. S přípravou Integrované strategie území pro období 2014 - 2020 na svém území
v rámci místního rozvoje partnerství LEADER-Loucko za účelem "Komunitně
vedeného místního rozvoje" a metody LEADER.
6–0-0

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

Dne

Rozpočtový výhled na rok 2015
Oznámení o zasedání okrskové volební komise
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10.12.2012
17.12.2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 11/2012
19.12.2012
Volba prezidenta ČR - výsledky voleb - Bítovčice
14.1.2013
Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu SVAK
14.1.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 1/2013
23.1.2013
Veřejná vyhláška - stavební úřad
23.1.2013
Volba prezidenta ČR - výsledky voleb - Bítovčice
28.1.2013
zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Regionální inovační strategie Kraje
Vysočina
28.1.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.1/20133
11.2.2013
Záměr obce - prodej pozemku
12.2.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 2/2013
20.2.2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 - mikroregion Loucko
22.2.2013
Veřejná vyhláška - stavební úřad
27.2.2013
Veřejná vyhláška - stavební úřad- rozhodnutí
4.3.2013
DSO Cyklostezka J-T-R - zpráva o přezkumu hospodaření
6.3.2013
DSO Cyklostezka J-T-R - rozpočtový výhled
6.3.2013
DSO Cyklostezka J-T-R - návrh rozpočtu 2013
6.3.2013
DSO Cyklostezka J-T-R - závěrečný účet
6.3.2013
Závěrečný účet obce za rok 2012
11.3.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 3/2013
20.3.2013

Volba prezidenta
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11.01. – 12.01.2013
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Kraj Vysočina

Okres: Jihlava

Obec: Bítovčice

Tabulka: Obec Bítovčice – souhrnné informace

-

Obec Bítovčice – souhrnné informace
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
hlasů
počet zprac. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy

1. kolo 1
2. kolo 1

1
1

100,00 347
100,00 348

238
227

68,59
65,23

238
227

238
227

100,00
100,00

Tabulka: Obec Bítovčice

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Obec Bítovčice
1. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy %

číslo
1
Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan
2
3
4

Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana

Občan
Občan
Občan
6

KDU-ČSL 23
BEZPP
48
SBB
13
KH
5

2. kolo
hlasy %

9,66 X
20,16 X
5,46 X
2,10 X

X
X
X
X

Sobotka Přemysl MUDr.
*6 Zeman Miloš Ing.
7
Franz Vladimír Prof. JUDr.
8
Dienstbier Jiří
+9 Schwarzenberg Karel
5

Poslanci
Občan
Občan
Senátoři
Poslanci

ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

5
65
13
41
25

2,10 X
27,31 152
5,46 X
17,22 X
10,50 75

X
66,96
X
X
33,03

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Datum a čas generování stránky: 28/01/2013 16:07:16 Zdroj : © Český statistický úřad, 2013

V í t e , ž e………….
□
Mistrem České republiky v otevírání ústřic se 23.3.2013 v Praze stal Tomáš
Hladík, kuchař z restaurace U Gurmána v Bítovčicích u Jihlavy. Porazil své kolegy z
vyhlášených pražských podniků a zopakoval své vítězství z roku 2011; loni byl
třetí. V chladném počasí na Staroměstském náměstí otevírala ústřice na čas
dvanáctka kuchařů. Účastníci republikového mistrovství musejí v co nejkratším
čase otevřít 30 ústřic. Vítěz Tomáš Hladík svou porci ústřic otevřel v celkovém
čase čtyři minuty a 11 sekund. V září se zúčastní světového šampionátu v irském
městě Galway.
Zdroj: http://magazin.ceskenoviny.cz/
Tomáši – přijměte gratulaci !!!
□

Děkujeme za Vaši spoluúčast na charitativní sbírce ošacení.

□
Při svozu odpadů byl zjištěn vysoký nárůst počtu vyvezených popelnic.
Žádáme proto občany, aby k vývozu dávali pouze plné popelnice. Poloprázdné
popelnice nebudou od příštího svozu vyvezeny. Pokud se situace nezlepší, budeme
nuceni zvýšit poplatky za odvoz komunálního odpadu. Děkujeme.
□
V sobotu 7. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. V 1.pokladničce
bylo vykoledováno 5.000,-Kč, ve druhé 3.230,-Kč. Všem kteří přispěli velice
děkujeme. Celá částka byla předaná na konto Charity ĆR.
□
Dne 12. a 19.března od 18. hod. probíhaly v kulturním domě kurzy vaření.
Vařil profesionální kuchař pan Rostislav Fejta.
□
Nová hala Veřejného sportoviště pro lední sporty v Tyršově ulici v Jihlavě
bude sloužit především pro bruslení veřejnosti, škol a tréninky hokeje
a krasobruslení. Objekt zároveň skrývá podzemní parkoviště pro 67 aut. Stavba
zimáčku začala 11.11. 2011, oficiálně byla uvedena do provozu v pátek 1.3. 2013.
□
Premiér Petr Nečas navštívil jihlavskou radnici. V programu jeho cesty na
Vysočinu bylo i setkání s vedením města Jihlavy.
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□
na

Bývalý československý prezident Ludvík Svoboda má v rodném Hroznatíně
Třebíčsku pamětní desku.

□
Od dubna začne platit novela, která umožní v českých lékárnách prodávat
sušené části konopí. Zpočátku jen z Nizozemí a pacienti si je koupí nejdřív v
červnu.
□
Myslíte si, že máte talent nebo jste v něčem výjimeční? Zpíváte, tancujete,
hrajete na hudební nástroje nebo snad kouzlíte? Přihlaste se i letos do soutěže Ája
hledá supertalent. Třetí ročník multitalentové soutěže vyhlašuje Kraj Vysočina v
rámci projektu Rodinné pasy Kraje Vysočina. Uzávěrka přihlášek je 3. května 2013.
Více informací na www.ajahledasupertalent.cz.

SDH Bítovčice
Rok se s rokem sešel a je tu opět zhodnocení loňského roku a nemohu začít jinak
než obrovskou pochvalou pro hlídku mladých hasičů kategorie starších, která v
Kozárně, teda v Kamenici na branečáku, teda na Závodu Hasičské Všestranosti
doběhla pátá a skončila celkově čtvrtá. Ale samozřejmě musím pochválit všechny
naše závodníky, kteří se braňáku zúčastnili a všichni byli skvělý. I Andrejka, která
byla sice diskvalifikována, páč si to prej střihla inudy než měla, no ale šla do toho
a za to dík. A nesmím zapomenou ani na Standu, kterej taky běžel jednotlivce
prvně a hned se dostal na bednu a byl bronzovej, teda jako třetí. A výkon to byl
ode všech o to větší, že ten den bylo fakt pekelný dusno a děcka, teda jako mladý
hasiči kategorie mladší, starší, dorci a dorky, teda jako dorostenky a dorostenci,
běželi pěknej kus v klasický oranici. Je teda fakt, že mě starší pěkně nadzvedli,
když vylezli z lesa a jen tak se ploužili k poslednímu stanovišti, a až jsem ně
opakovaně zařval, tak se rozběhli. No a při výběhu si Mára dokonce dovolil luxusní
přemet, teda spíš sebou pěkně mázl o zem. A pohled na naše závodníky v cíli...no
tohle radši přeskočím, protože bych musel přiznat, že jestli jsem někdy měl
alespoň kousek autority, tak po tom braňáku, jsem ji neměl vůbec a jedna z
našich hasiček mi dokonce na radu, ať stoupne a chodí, odsekla, nech mě
bejt...jmenovat ji ale nemůžu, aby na mě nebyla naštvaná jen to nebyla ani Síma
ani Aneta...a její tatínek dělá sádrokartony a bydlí na druhý straně, ale víc fakt
nemůžu...
Tak tohle byla naše poslední letošní akce tak abychom začali od začátku....Tak
jak už jsme si zvykli, celou zimu jsme poctivě chodili cvičit na sál a pokoušeli se do
výcviku zabudovat i rady od našich nejzkušenějších, které nám i názorně předvedli
právě loni na výroční valné hromadě.
První akcí v loňském roce, pro nás byla soutěž ve Vlčinci, teda ve Vysokých
Studnicích, kam jsme už přijeli naším krásným novým Toníkem, teda Iveco deily.
Bohužel jsme se nemohli zúčastnit celé soutěže, ale jen požárního útoku, neboť
jeden ze členů družstva, si týden před soutěží tak trochu natrhl prdel, teda spíš
kousek nohy, tam jako pod prdelí...taky ho nemůžu jmenovat a ze stejného
důvodu, jako jsem nemohl jmenovat Vendulku na tom braňáku, tak můžu říct jen
to, že tohle se stalo chlapci, který pravidelně obsluhuje mašinu, teda PS 12, no
vlastně v našem případě PS 18 a je to druhostraňák a má hrozně šikovnýho,
hodnýho a skromnýho strejdu, teda mě. Starší skončili celkově... na 3. místě,
i když se jedné disciplíny, a to útoku CTIF, ani nezúčastnili.
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Pro maličkatý to byla úúúplně první soutěž a běželi tam dvojičky, teda štafetu
požárních dvojic a útok, teda požární útok a vše to parádně zvládli! A skončili na
krásném čtvrtém místě.
Druhá akce byla noční soutěž v Nevcehli. V super prostředí, kde měli mimochodem
luxusní gulášek, nás poprvé potkala nehoda na rozdělovači a tím asi začala celá
naše smolná anabáze. I tak jsme nakonec časem 21.25 skončili na 13 místě z 20.
Polná, děštivo až hnusně...maso na grilu prodával legendární Tóna Hluchoněmec,
teda jeho totální dvojník...kdo neví, kdo je Tóna Hluchoněmec, nechť se podívá na
českou klasiku, Tajemství hradu v Karpatech... Ale i v mizerným počasí se
soutěžilo, šak jsme hasiči a všechny živly jsou naši kamarádi, nebo s nimi umíme
bojovat, a tak se mladší s časem 24.11 umístili na 7 z 12 a velký 19.80 a 9 z 12.
Příseka, zatím vždy jsem od tama dovezli pohár...letos to vypadalo moc pěkně,
sání klaplo na jedničku, základna taky paráda...jenže...opět rozdělovač a tentokrát
hodně špatný, vytrhly se zuby, hadice vymrštila rozdělovač a jen tak tak, že
nebylo ešče hůř, ale i tak vykloubený zápěstí...a tím jsme přišli o Adrianu, která
trénovala celou zimu rozdělovač a museli jsme hledat náhradu. Příseku jsme
dokončili s půjčenou slečnou z Kamenice a výsledný čas 56.68 a poslední místo a
maličký 28.24 a 9 místo z 12.
Týden nato vyrazila kolona aut, vedená naším miláčkem Toníkem, směr Nová Říše.
Jako obvykle jsem vyslal osobní automobil, tentokrát řízený p. Zimolou mladším,
aby nás přihlásili. Já jsem dostal milý úkol řídit Toníka. Po klidné cestě jsme
dorazili na místo a jaké bylo překvapení, když v Říši nebylo ani jedno z osobních
aut která jela před náma. Zatímco p. Zimola standartně zabloudil a moje drahá
Sonička měla v autě incident – snídaně jednoho z mladých hasičů se holt chtěla
podívat, kam se to vlastně veze....ale vše jsme zvládli a starší si přivezli za 17.18
a 8 z 10 a maličký 22.80 a 8 z 8.
Po prázdninách jsem začínali v Telči, kam jsme vyrazili s vozem pana Vodníka,
teda pana Průchy, za což mu mockráte děkujeme. Toníček byl v té době už v
rukou opravářů, údržbářů, lakýrníků no prostě u všech možnejch doktorů přes
auta. Ale zpět k soutěži, jako tradičně zde bylo ke třiceti účastníků doslova z celé
republiky. Čas 17.72 a v rámci okresní ligy 7 z 9.
Dolní Cerekev a čas 18.56 a 5 místo z 10. mladší 27.03 a 9 z 9.
A opět Vlčinec, teda Vysoké Studnice a opět auto pana Vodníka, teda pana Průchy
a opět tisíce děkovných dopisů pro něj. Starší čas 20.35 a 5 místo z 11. mladší
zabojovali a 28.11 jim vynesl 12 místo ze 13.
Poslední soutěž po roční přestávce opět zpátky na jihlavském náměstí. A opět auto
pana Průchy a opět velké díky za něj. Starší standardní výkon 18.36 a 7 z 12. Malý
první útok jako vždy a před druhým totální změna taktiky a čas sice průměr, ale
předzvěst nové éry....24.55 a 11 z 15.
Celkové výsledky okresní ligy kategorie mladší 11 z 18 a starší 8 z 19.
Kromě soutěžení jsme se s dětmi zúčastňovali i brigád, jako sběr kamení, úklid
hasičské zbrojnice a podobně. No a dostávám se k akci, na kterou se děti istě těší
celý rok. Tak jako v loňském roce i tentokrát byl na začátku modrý šakal s
dvojkolákem, pro ty kteří si z loňska nepamatují, tak modrý šakal je traktor
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ZETOR třicítka zapůjčená a vzorově šoférovaná naším milým starostou Jiříkem.
Tak tedy, na dvojkolák bylo naloženo vše potřebné od vojenského stanu, přes
jídelní potřeby, vybavení, zásoby a osobní věci, nás, v té době trempů kotlíkářů.
My ostatní jsme pochodem vyrazili směr vodáreňské lesy, kdy byl předem vytyčen
prostor pro náš víkendový lesní pobyt. Po loňském deštivém počasí nás čekalo
krásné slunečné počasí, které přecházelo v sobotu až ve vedro jako...
Ale vydrželi jsme deště vydržíme i teplíčko...slovy našeho bývalého zapisovatele, z
tepla ještě nikdo nezmrzl. V pátek byl postaven tábor, natahalo se dřevo a
podrobným průzkumem nalezeno místo na chlazení tekutin. Při večeři byla
přednesena a odsouhlasena pravidla pro táboření, chování při něm tak i po něm.
Ovšem jen jediný účastník se jich držel. Zde musím jmenovat vzorného Matýska
Škodu, který doma na otázku, jak bylo na stanování, odpověděl, Kamil řekl, že
nemáme nic říkat. A víc z něj nedostali. Byly ovšem i politování hodné incidenty,
kdy členka doma řekla vše co věděla, a možná i něco navíc. Nebudu ji jmenovat,
ale pochází z ryze hasičské rodiny, jen její tatínek je šmidlikáč. Ale zase kvalitní
šmidlikáč a máme ho rádi.
Ale k průběhu táboření, v sobotu ráno proběhla rozcvička a po ní snídaně, poté
úklid tábora, příprava dřeva a trati na běh simulující již zmíněný braňák. Než byl
uvařen výtečný oběd, probíhali tréninky na zmíněný běh, šplh na laně,
překonávání lanové dráhy a nejoblíbenější střelba. Pak následoval dvouchodový
oběd, vynikající kvality, ze skromnosti neuvádím kdo ho připravil... Po obědě jsem
vyhlásil hodinový klid. V nastalém klidu děti různě nacvičovali na braňák nebo mě
otravovali. Po tvrdém nácviku braňáku se všichni táborníci vydali koupat do
vodáreňského rybníku.
Po koupeli se rozjela hra Activity. Všechny dvě kola jsme totálně a suveréně
vyhráli s Ráďou Zimolou. Ale to se již přiblížil večer a bylo nutné připravit dřevo a
věčeři. Po věčeři se přiblížilo to, na co všichni čekali. Stezka odvahy. Tma zahalila
naší planinu, nervozita stoupala...nezbytné příběhy na povzbuzení a vše
začalo...velcí běhali po jednom malí po dvou nebo v doprovodu těch větších. U
ohně se pak vzpomínalo a smálo, jak kdo křičel a jak se kdo bál.
A na rozdíl od loňska vydrželi děti hlídat tábor obě noci a po dvou hodinách se
pravidelně střídali.
Nedělní rozcvička, sbalení a úklid tábora. A po vynikající a vydatné snídani
společná cesta domů. Je na posouzení zúčastněných, mě osobně se táboření moc
líbilo a všechno jídlo velice chutnalo. Jsem spokojen i s výsledky soutěží, hlavně
Activit.
A tím se dostávám k samému závěru, v němž chci poděkovat dětem za
přístup ke cvičení a soutěží, k reprezentaci sboru a obce, maličkejm za
snahu a odvahu v prvním roce soutěží, velkejm za bojovnost a vlastní
iniciativu jak při cvičení, tak soutěžích, tak zejména v celkovém chodu
našeho sboru.
Dále chci poděkovat všem, kteří se podílejí na výcviku a soutěžích
mladých hasičů a zde musím konkrétně jmenovat Romana Kotrbu, Jirku a
Katku Čermákovic a vyzdvihnout musím Andrejku Vokřínkovic, která
pomali začíná přebírat vedení.
Všichni zájemci, kteří by chtěli své děti přihlásit do mladých hasičů, mají možnost
každou středu od 17.00 hodin v Hasičské zbrojnici. A to děti od pěti do patnácti
let.
Za celý kolektiv Vedoucí mládeže
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Mateřská škola

V lednu proběhl v ZŠ v Lukách nad Jihlavou zápis dětí do 1 třídy, ke
kterému přišly 4 děti z naší školky. Po zimních měsících se již všichni těšíme na jaro
a tak si začínáme zdobit prostory školičky a okna jarními motivy.Nacvičujeme jarní
a veselé básničky, písničky i tanečky, které předvedou děti při závěrečné besídce k
ukončení školního roku a loučením se školáky. Procházky jsou už veselejší, ale ještě
trochu blátivé. Plánujeme na poslední tři měsíce malé i větší výlety do přírody,
využívat víceúčelové hřiště, návštěvu divadelních představení v Jihlavě, jeden výlet
s přenocováním ve školce, v červnu k MDD jednodenní pěší výlet společně s
kozlovskou školou a školkou atd.
Dne 7.3.2013 jsme pořádaly " Pyžamkový den", kde děti již ráno přišly v
pyžamkách a zůstaly v nich celý den, včetně p. učitelek.
Pro děti jsme měly připraveny různé soutěže, hry, diskotéku a na závěr jsme
hodnotily společně s dětmi nejkrásnější pyžamko.
Vyrábíme s dětmi velikonoční vajíčka a dekorace na výstavu v kulturním domě.
Zápis dětí do naší MŠ na školní rok 2013 - 2014 bude ve středu
24.4.2013 od 15.00 do 16.00 hodin v budově školky. Těšíme se na nové děti, které
k zápisu přijdou.
Krásné jaro Vám všem přejí děti a p.učitelky z bítovčické školky.
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F C B í t o v č i c e, o.s.

Dobrý den,
jménem fotbalového klubu FC Bítovčice bych Vám chtěl popřát, opožděně,
vše nejlepší a hodně zdraví v roce 2013.
Náš fotbalový klub čeká druhá část (jarní kola) rozehraného ročníku 2012-2013. Po
bodově nevydařené podzimní části mužstva ,,A“ – 9. místo (3-výhry, 9 – remíz, 2
prohry) a mužstva ,,B“ - 13. místo (2-výhry, 2 –remízy, 10 proher) jsme začali
přípravu na jarní část soutěže v polovině ledna roku 2013. Tréninkové jednotky
probíhají 3x týdně a od 23. února hrajeme navíc turnaj na umělé trávě v Lukách
nad Jihlavou (zápas je vždy o víkendu) . V našem mužstvu dochází po podzimní
části k několika změnám v kádru. V našem týmu končí Daniel Pavlíček (vrací se zpět
do mateřského klubu), do týmu se naopak vrací po roční pauze zaviněné zraněním
Zdeněk Bartušek a navíc přichází staronový ostřílený hráč Jiří Hlávka. Věříme, že
jarní část soutěže nám vyjde bodově daleko lépe než ta podzimní, abychom se
vrátili v okresních soutěžích tam, kam je mužstvo Bítovčic po několik let zvyklé hrát
a to v popředí tabulky. 1. Jarní kolo začne o velikonočním víkendu a to 30.3.2013 a
31.3.2013. Další dvě naše mužstva začnou své soutěže v polovině měsíce dubna.
Zde u starších žáků se především v letošní sezóně sbírají zkušenosti s ,,velkým“
fotbalem, kdy kluci hrají první rok na celé hřiště. Nutno podotknout, že vzhledem
k malému počtu kluků hrají někteří proti soupeřům, kteří jsou i o 3 až 4 roky starší,
a to samozřejmě musí být výsledkově znát. Nicméně to nemění nic na faktu, že
kluci dělají výrazné herní pokroky a jsou příslibem budoucnosti bítovčického fotbalu.
Poslední tým je přípravka a ta letos bojuje o příčku nejvyšší. Po podzimní části je na
druhém místě, což je vynikající výsledek.
Stejně tak jako loni, tak i letos se budou konat vepřové hody. Budou se konat
v sobotu 11.5.2013 a můžete si přijít zakoupit klasické zabíjačkové pochoutky
(jitrnice, jelita, tlačenku, polévku, atd..). Vše bude samozřejmě při zápasech našich
mužstev ,,A“ tým bude hrát od 10:30 hodin a ,,B“ tým bude hrát od 14:30 hodin. Po
zápase bude jako každoročně posezení u krbu s živou muzikou. Všichni jste srdečně
zváni.
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za přízeň našemu týmu a pozvat Vás na
jakékoliv utkání na našem hřišti. Protože bez Vás diváků, bychom ten fotbal
nemuseli a ani nemohli hrát.

Za FC Bítovčice, o.s.

Leoš Chvátal
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Stříbrné pomezí
Statutární město Jihlava ve spolupráci s 26 partnerskými obcemi vytvořilo ve svém
okolí turistický systém o celkové délce 260 km. Unikátní dopravní značení v podobě
očíslovaných rozcestníků (patníků), návěstí a upřesňujících značek provází pěší i
cyklisty po památkách a zajímavostech regionu. Tento systém také využívá stávající
turistické a cyklistické trasy. Realizace projektu proběhla v letech 2009-2011. Více
informací získáte na těchto webových stránkách nebo na kontaktních místech
partnerských obcí. Zajímavá je i historie partnerských obcí. Pojďme si dnes
připomenout historii Luk nad Jihlavou:
Podle názvu patřila osada k místům "vodním". Louka (staroslověnsky "Iraka")
znamenalo místo u vody, ve vodnaté krajině, porostlé travou. V jednom případě se
objevuje záznam, kde jsou Luka nazvána latinským překladem svého jména Pratum a lze se setkat i s latinským Naluce. Tyto názvy byly používány až do dob
Komenského, který v roce 1633 ve své mapě poprvé uvedl výhradně německý
název "Wiese".
V údolí řeky Jihlavy, chráněno vysokými stráněmi, 12 km jihovýchodně od
okresního města, leží městečko, Luka nad Jihlavou.
První stopy člověka se v této obci objevily v mladší době kamenné. Dlouho se
držel názor, že tato část Českomoravské vrchoviny je archeologicky sterilní a
nezajímavá. Soudilo se, že ještě ve středověku byla Českomoravská vrchovina
pokryta širokým neprostupným hvozdem, kterým vedly pouze stezky (lovětinská,
haberská). Z okolí obce však pocházejí dva nahodile nalezené předměty z mladší
doby kamenné. Prvním je kamenný mlat z doby s kulturou lineární keramiky,
nalezený v lese pod "Babylonem" u Svatoslavi. Druhým je vrtaný kamenný nástroj z
doby s kulturou volutové keramiky, nalezený v roce 1923 na "Balkáně". Nálezy jsou
umístěny v muzeu v Jihlavě.
Vznik a rozvoj hornických center na Jihlavsku přilákal na tato místa kolonizační
proud řemeslníků a obchodníků. Současně se tedy také zvýšila potřeba vybudovat
širokou oblast zemědělského zázemí. Tak lze vysvětlit vznik nových kolonizačních
středisek na třebíčském opatství.
Bezpečně je obec doložena až k roku 1378, odkud pochází zmínka o faráři
Petrovi de Luca. Románská okénka na věži farního kostela sv. Bartoloměje však
dokládají mnohem vyšší stáří Luk. Od té doby vystřídala Luka mnoho majitelů, až
roku 1768 rod Kouniců prodal Luka za 154 000 rýnských Josefu, svobodnému pánu
Widmannovi. Pak už Luka nepřetržitě patřila hraběcí rodině Widmannů Sedlnických.
Císařovna Marie Terezie svým diplomem z 24. května 1755 povýšila Luka na
městečko. 28. října 1796 udělil císař František II. Lukám privilegium konání pěti
výročních trhů.
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Velký rozmach obce nastal s vybudováním železnice v roce 1870. V této době
měla Luka 1 347 obyvatel. Na začátku století už to bylo 1 802 a v roce 1910 se
počet obyvatel poprvé přehoupl přes dva tisíce, tedy 2 007 občanů, v současné
době je to 2 660 obyvatel.
Počátkem 20. století byly Luka živým městečkem. V Lukách byly čtyři hostince,
mlýn, továrna na pletenou a stávkovou přízi, přádelna, parní pila a lihovar
velkostatku. Dále zde bylo možné najít poštu, telegraf i telefon, četnickou stanici,
dobrovolný hasičský sbor (od roku 1879), kontribuční záložnu (od roku 1865) a
občanskou záložnu (od roku 1909). I společenský a kulturní život byl v Lukách čilý.
V obci působily tři humanitní spolky a od roku 1909 byla k dispozici veřejná
knihovna pro lid, čítající 600 svazků. Knihovna byla majetkem "Vzdělávací
živnostensko-řemeslnické besedy v Lukách". Dříve se tato beseda nazývala
"Vzdělávací spolek", který byl založen už v roce 1896.
V Lukách byla pětitřídní jubilejní obecná škola císaře Františka Josefa I. se 359
žáky. V roce 1908 musela být škola rozšířena ještě o čtyři třídy, neboť její kapacita
již nepostačovala. V roce 1902 dal Antonín hrabě Widmann Sedlnický postavit
opatrovnu (mateřskou školku), kterou navštěvovalo 72 dětí a která stála nedaleko
škol. Už tehdy k Lukám správně patřily osady Předboř, Otín a Svatoslav.
Kostel sv. Bartoloměje - tato pozdně barokní stavba byla postaven v letech
1755 - 1763 za Dominika hraběte z Kounic na místě původního románského kostela
vypleněného Švédy. Věž byla ponechána stávající a teprve v roce 1804 byla její
horní část přestavěna. Spodní část věže zůstala původní a je to nejstarší stavební
památka v obci ( kolem roku 1200). Z vybavení kostela jsou nejstarší tři zvony,
které nechal v 16. století zhotovit Vilém z Pernštejna. Největší s nápisem "Ave
Maria" (vážící 1 500 kg) a prostřední (400 kg) jsou z roku 1504, nejmenší
"umíráček" (200 kg) je z roku 1534. Z vnitřní barokní výzdoby upoutá obraz sv.
Bartoloměje nad hlavním oltářem od jihlavského rodáka J. Šteinera. Čtyři postranní
oltáře byly pořízeny v letech 1890. U křtitelnice je na zdi umístěna socha P. Marie,
krásné barokní dílo neznámého umělce. Původní varhany z roku 1845 byly
renovovány v roce 1911. S kostelem sv. Bartoloměje je spojena Římsko-katolická
farnost.
Kamenný kříž u kostela - byl pořízen v roce 1848 na památku zrušení roboty.
V 90. letech se uskutečnila celková oprava kostela v hodnotě přibližně 5 milionů Kč.
V roce 1999 byl kostel osvětlen.
Zámek - tato barokní stavba byla postavena v letech 1739 - 1747
Maxmiliánem Oldřichem hrabětem z Kounic na místě původního zámku zničeného
švédy za třicetileté války. Dvoupatrová budova s bočními rizality je zdobena
především střízlivými lesénami. Z vnitřní výzdoby je nejzajímavější příchod z
přízemí hlavním schodištěm do prvního poschodí s krásnou výzdobou stěn a stropů,
dále výzdoba bývalé zámecké kaple a další místnosti v I. poschodí. Zahradní jízdní
průčelí do anglického parku je dekorativnější s výrazně vyklenutou terasou.
Od roku 1950 do roku 2000 sloužila část zámku jako obřadní síň. V současné době
je zámek v soukromém vlastnictví a prohlídky nejsou možné. Převážnou část
inventáře můžete shlédnout na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.
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Zámecký park - tento devatenácti hektarový park byl založen velkým
nákladem v roce 1834 v anglickém stylu svobodným pánem Widmannem
Sedlnickým na místě bývalých tří zemědělských statků. Dosud jsou v něm
zachovány pozoruhodné dendrologické druhy dřevin a krásné přírodní scenérie.
Zvýšené pozornosti se těší mohutné buky, červené javory, kleny, jasany, převislé
lípy a zvláště liliovník tulipánokvětý. Park je možno zařadit mezi nejhezčí parky na
Moravě.
Kaple v zámeckém parku - zámecká kaple je zasvěcena Panně Marii
pomocnici a 14. svatým pomocníkům. Dala ji postavit Anna hraběnka Gellhornová v
roce 1734 jako poděkování za to, že v roce 1732 šťastně vyvázla z loupežného
přepadení na cestě po Dolních Rakousech. Kaple sama o sobě je slohově nevýrazná
a budí pozornost svými okny. Bylo zde použito symboliky tvaru srdce.
Sýpka - volně stojící dvoupatrová hospodářská budova z let 1720 - 1730. Budí
pozornost svými bohatě zdobenými barokními štíty. Budova sýpky byla v minulých
letech nákladným způsobem opravena a přestavěna v tělocvičnu, předanou do
užívání v roce 2003
Skleník - proti zámku, na druhém břehu řeky Jihlavy, stojí jednopatrová
budova obdélníkového půdorysu se středním risalitem z počátku 19. století, která
sloužila jako skleník a částečně jako byt pro zahradníka. V současné době je budova
v rukou soukromého majitele, který ji opravil a využívá k bydlení.
Boží muka - jsou cennou památkou stojící na levé straně silnice od Vysokých
Studnic asi 100 m od obce. Je to polygonální zděná drobná stavba nezvyklého typu,
účinně zapojena do obrazu krajiny. Pojetí památky datuje její vznik do 18. století.
Socha sv. Jana Nepomuckého - kvalitní sochařská práce z první pol. 18 století
umístěna blízko zámeckého parku u silnice na Svatoslav.
Zdroj: http://www.stribrnepomezi.eu/partnerske_obce/
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Místní poplatky – všechny vyhlášky naleznete na internetových stránkách obce
www.bitovcice.cz/notices
Výběr: Psi, 120 Kč / za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 180 Kč
splatnost 30.6.2013 /
Nájemné z obecních pozemků - splatnost 31.3.2013
Komunální odpad, 500 Kč / poplatník – splatnost 30.4.2013
Vypouštění odpadních a splaškových vod: zrušeno

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. 25. číslo vyšlo v březnu 2013. Další uzávěrka dne 20.6. 2013.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice, bitovcice.zpravodaj@centrum.cz nebo redakční rada. Příspěvky
nejsou upravovány.
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