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Úřední hodiny

Pondělí

08:00 - 12:00
15:00 - 17:00

Středa

08:00 - 12:00
15:00 - 17:00

Kontakt :
Tel. kontakt starostka:

+420 567 219 435
+420 724 174 449,

Emailová adresa
Elektronická podatelna
GPS:
Bankovní spojení:

obec.bitovcice@volny.cz
epodatelna@bitovcice.cz
49°22'0.19" N, 15°44'8.23" E
16423-681/0100
(CZ30 0100 0164 2300 0000 0681)

Informace

obecní úřad
místostarosta: +420 604 356 819

obecního

úřadu:

Občané
Počáteční stav k:
Konečný stav k:
Narození:
Rozloučení:

20.6.2012
28.9.2012
2
1

434
435
Přistěhováno:
Odstěhováno:

Stav nahlásila paní
S. Sobotková

0
0

Narozené děti 06/2012 – 09/2012
Jan Maňoušek
Kryštof Musil

září 2012
září 2012

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!
Bítovčický zpravodaj
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Rozloučili jsme se s panem Josefem Slepičkou, Bítovčice 49.
Přijměte upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.

Kalendář
Uskutečněné akce

akcí

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Dne 5.9.2012 proběhl v naší obci sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného
odpadu, včetně zpětného odběru elektrozařízení a pneumatik.
Plánované akce
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13.října 2012
Volby do zastupitelstva kraje se v naší obci uskuteční dne 12.10.2012
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 13.10.2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je kulturní dům Bítovčice, Bítovčice 37.
Drakiáda – pouštění draků nad železniční zastávkou, říjen
Světlušky – lampiónový průvod, listopad
Humanitární sbírka – ošacení, 5. – 7. listopadu
Adventní dílna a prodejní výstava – chcete si vytvořit vlastní adventní věnec,
zakoupit věnec, přání, ozdoby nebo si prohlédnout adventní výrobky? KD,prosinec
Rozsvícení vánočního stromečku a živý betlém
KD, 9. prosinec
Štěpánská zábava - 26.12.2012 – Major Major + hosté a překvapení večera
a opět „nezapomenutelný Silvestr“ k tanci a poslechu hraje skupina Totoband
BB – Bítovčičtí Benjamínci – startujeme v úterý 16. října, KD, 16:30 – 18:00 hod.
SDH – mladí hasiči – středa od 17 hod.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
U S N E S E N Í č. 6/ 2012
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27.6.2012
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Návrh na směnu pozemků

2. Veřejnou vyhlášku – návrh opatření obecné povahy: zrušení ochranného pásma
vodárenské nádrže Bítovčice
3. Zápis z jednání kontrolního výboru
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S CH V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č.5/2012
2. Zhotovení protipožárního sádrokartonu firmou Tomáš Bátrla
3. Zhotovení podlahové stěrky panem Petrem Fabry
4. Přidání kontejneru na plast
5. Rozpočtové opatření č. 3
6. Postup prací na vodárně
7. Opravy hasičského vozu

5–0–0
5–0–0
5–0–0
5–0–0
5–0–0
5–0–0
5–0–0

U S N E S E N Í č.7/ 2012
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 25.8.2012
Zastupitelstvo obce:

BERE NA VĚDOMÍ:
1. Smlouvu mezi Obec Bítovčice a Služby města Jihlavy s.r.o. - příloha č.9
S CH V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č.6/2012
6-0-0
2. Směnu pozemků mezi Obcí Bítovčice a Janem Matulou
6-0-0
3. Postup prací v KD
6-0-0
4. Opravu přepadu firmou IPOS PS s.r.o.
6-0-0
5. Zřízení odběrného místa na vodárně
6-0-0
6. Zafinancovat projekt na zastřešení fotbalové tribuny ve výši 6.000,-Kč 5 - 1 - 0
7. Rozpočtové opatření č. 4
6-0-0
8. Umístění zákazových značek na Pohoří a Rozseč – omezení rychlosti 6 - 0 - 0

Slovo zastupitele

Staré spotřebiče nejsou odpad, zaslouží si recyklaci!
Na obecním úřadě, nad schody, je umístěn kontejner na vyřazená elektrozařízení
menších rozměrů, jako mobilní telefony, DVD přehrávače, kalkulačky, drobné
počítačové vybavení, atd. Tento kontejner je přístupný v úředních hodinách. Dále
je možné zde odložit vysloužilé baterie. Nepatří sem zářivky a výbojky. Tyto je
nutno odevzdat do nebezpečného odpadu. Děkujeme, že chráníte životní prostředí.
Dále prosíme občany, aby nerozbíjeli sklo v kontejnerech. Vejde se tam sice víc, ale
kontejner nevydrží takovou zátěž a rozbije se.
Petr Buš
místostarosta
Bítovčický zpravodaj
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Vážení spoluobčané,
podzim nám ťuká na dveře, ale také i další číslo našeho čtvrtletníku.
A zde je pár informací z obce.
ČOV a splašková kanalizace
V současné době je na stavbu vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění
stavby. Toto územní rozhodnutí je platné dva roky tedy do 3.8.2014. Zastupitelstvo
se musí nyní rozhodnout, zda pokračovat v dalším stupni projektové dokumentace,
což znamená zpracování projektu pro stavební povolení a dále žádost o stavební
povolení. Ještě máme trošku času. V březnu by měl kraj Vysočina vypsat nový
grantový program na podporu projektových dokumentací v oblasti zásobování
pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod ,,Čistá voda“, ze kterého by obec
mohla získat podporu snad ve výši 40% z celkových nákladů na projekt. Jenže to
bohužel nestačí a to je pouze projekt. Celkové náklady na celou stavbu jsou
orientačně 65.233.700,-Kč. Dotace z operačních programů jsou nejasné a i kdyby to
vyšlo, vlastní podíl příjemce dotace se stále snižuje. Nemůžeme si dovolit zadlužit
obec na několik let. Takže ,,babo raď“.
Vodárna
Mnozí určitě vědí, že areál vodárny doznal změny. Byly vykáceny staré a nemocné
stromy a dřeviny. Hasiči upravili terén, kde postupně vzniká cvičná plocha pro
hasičský sport. Hasiči získali grant na projekt od RWE. Ještě v tomto roce dojde na
opravu přepadu, kde vypadalo několik kamenů.
Sběrný dvůr v Lukách nad Jihlavou
Občané Bítovčice mohou od 1.srpna využívat nový sběrný dvůr v Lukách nad
Jihlavou, kde mohou ukládat tříděný odpad. Každý občan se musí prokázat
kartičkou, kterou získá na Obecní úřadě v úředních hodinách. Při první návštěvě
dvora se též musí prokázat platným občanským průkazem.
Obec Bítovčice bude však i nadále dvakrát ročně přistavovat kontejnery na objemný
a nebezpečný odpad.
Deratizace
V tomto roce byl zaznamenám větší výskyt hlodavců, zejména v okolí kulturního
domu. Radnice oslovila firmu, která provedla preventivní zásah. Návnady byly
položeny v okolí KD a také u mostku nad školkou, kde občané zaznamenali výskyt.
Kdo by zaznamenal výskyt hlodavců, zejména potkanů, ve větší míře, ať vše nahlásí
na obecní úřad.
Kulturní dům
Práce v patře finišují. V
klubovnách zbývají osadit obložky, dveře a položit
podlahové krytiny. Nejdůležitější akcí je ještě zhotovit zábradlí a stříšku nad
schodištěm. Doufám, že vše bude do zimy dokončeno.
Semináře vaření
Naše obec se společně s místní akční skupinou Leader Loucko zapojila do projektu
,,Chuť a vůně domova“. Do projektu jsou zapojeny všechny obce mikroregionu. V
každé obci budou od října tohoto roku probíhat vždy dva kurzy vaření. Součástí
projektu je vybavení každé obce dvojvařičem a elektrickou pečící troubou. U nás se
kurz uskuteční 12. a 19.3. Semináře jsou zdarma. Potraviny na vaření jsou
nakupovány z dotace.
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Čas kurzu ještě není stanoven, vše bude upřesněno po dohodě s profesionálním
kuchařem. Výstupem projektu bude i kuchařka nebo soutěž o nejlepší pokrm.
Zájemci o vaření či pečení určitě se přihlaste! Kontaktní osoba Eva Bendová.
Přeji Všem krásný slunný podzim
Eva Bendová
starostka obce
Úřední deska

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

Dne

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Loucko

20.6.2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 6/2012

20.06.2012

Veřejná vyhláška - oznámení

04.07.2012

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

04.07.2012

Záměr obce - směna pozemku

25.07.2012

Nařízení Státní veterinární správy

08.08.2012

Veřejná vyhláška - stavební úřad

08.08.2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 7/2012

22.08.2012

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: zrušení ochranného pásma vodárenské
nádrže Bítovčice
27.08.2012
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

27.08.2012

Mimořádné opatření

19.9.2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 8/2012

19.9.2012

Oznámení o době a místě konání voleb

24.9.2012
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Víte, že…………..
► Od 1. srpna letošního roku je oficiálně otevřen nově vybudovaný sběrný dvůr v
Lukách nad Jihlavou. Dvůr je umístěn v ulici U Cihelny - odbočka u koupaliště ve
směru na Otín, nad benzinovou pumpou. Občané zde budou moci 4 dny v týdnu
bezplatně ukládat všechny běžné druhy odpadů, jako jsou plasty, sklo, papír,
objemný odpad (např. koberce či starý nábytek), vyřazená elektrozařízení, ale i
nebezpečný odpad jako jsou zbytky chemikálií, barvy, oleje, olověné akumulátory a
další. Odběr pneumatik je omezen počtem 8 kusů na domácnost ročně. Suť je
omezena množstvím 200 kg na domácnost ročně. V případě potřeby uložení většího
množství inertního materiálu kontaktujte kancelář SLUŽEB LUKA, s.r.o. (tel. 567 229
233). Každý návštěvník dvora se před uložením odpadu musí prokázat identifikační
kartou s čárovým kódem, kterou mu vydá příslušný obecní úřad. Identifikační karty
jsou platné jeden kalendářní rok vždy od 1. 1. do 31. 12. .
Při první návštěvě je třeba se prokázat zároveň občanským průkazem. Dále se
postupuje dle pokynů obsluhy, která provede návštěvníka procesem vážení odpadů a
určí jejich umístění. Při odchodu je návštěvníkům vrácena ID karta společně s vážním
lístkem - dokladem o uložení odpadu.
Otevírací doba sběrného dvora: Úterý 8:00 - 12:00 Středa 10:00 - 16:00
Pátek 13:00 - 17:00 Sobota 10:00 - 16:00
► Ve dnech 3. až 21. září 2012 probíhalo společné letecké cvičení příslušníků
Armády České republiky s armádami členských států NATO na území Kraje Vysočina
a dalších krajů v ČR.
► Stavba tréninkové hokejové haly v Jihlavě za téměř 180 milionů korun
vstoupila do závěrečné fáze. Do konce září se uskuteční první zkoušky chladící
technologie. Veškeré venkovní stavební práce mají skončit do konce října.
► Ředitelství silnic a dálnic začalo budovat nový sjezd z dálničního přivaděče
u Jihlavy. Ten zpřístupní jihlavskou průmyslovou zónu směrem od dálnice i od
krajského města, aniž by auta musela projíždět skrz Pávov nebo Bedřichov.
► Oblastní charita Jihlava otevře v říjnu sběrnu starého textilu na adrese Žižkova
99, vedle hřbitova. Otevřena bude od pondělí do čtvrtka. V pondělí a úterý bude
v provozu od 9:00 do 17:00, ve středu a ve čtvrtek do 15:00 hodin. Do konce října
navíc v Jihlavě přibudou i dva speciální kontejnery na oděvy, jeden bude stát u OD
Patrol v ulici Romana Havelky a druhý před Teskem.
► Angelika se vrací. Filmová andělská markýza bude znovu ztvárněna ve filmu.
Remake slavné série z 60. let se bude natáčet mimo jiné v Telči, v Praze, v Kroměříži
a na Pernštejně. Už probíhá výběr komparzistů.
Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/
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Celkové výsledky Jihlavské ligy MH 2012

Foto: K. Čermáková

Poslední soutěž Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku v roce 2012 se konala
v sobotu 22. září na Masarykově náměstí v Jihlavě.
Celkové výsledky 2012
Kategorie mladší
11. místo z celkového počtu 18 družstev
Kategorie starší

8. místo z celkového počtu 19 družstev

Gratulujeme !

Zdroj : http://www.oshjihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200084&id=1657

Humanitární sbírka
V naší obci se uskuteční sbírka ve dnech 5. – 7. listopadu.
KD k dispozici v PO (15-17 hod.) ÚT (17-18 hod.) ST (15-17 hod.)
Jaké věci můžete darovat:





Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

Bítovčický zpravodaj
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 Peří, péřové a vatované přikrývky, polštářů a dek
 Obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou,
Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce nábytek,
jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil - musíme jej nechat na vlastní náklady zlikvidovat


Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,aby se transportem nepoškodily.
webové stránky: www.diakoniebroumov.org


Pozvánka do knihovny
V naší obci má knihovna dlouholetou tradici. Vždycky měla dost čtenářů a dostatek
výpůjček, přestože výběr knih byl omezený pouze na vlastní knihovní fond.
V dnešní době se výběr knih rozšířil o knihy z výměnného fondu jihlavské knihovny, což
představuje ročně asi 200-250 knih, a to převážně nejnovější tituly z pultů knihkupectví.
Jsou to knihy jak naučné(např. cestopisy, životopisy, příručky zahrádkářů, kuchařky,
knihy s válečnou tématikou, různé rady pro domácnost apod.), tak knihy pro zábavu pro
děti i dospělé čtenáře všech věkových kategorií (vesnické romány od Vlasty Javořické a
Vlasty Piknerové, romantická literatura, detektivky, bestsellery a thrillery).
Pro studenty a žáky je zde povinná četba do školy. Pokud některý požadovaný titul
v knihovně nenajdete, je možnost si jej vyžádat z jihlavské knihovny.
K dispozici je pro všechny občany internet. Veškeré služby jsou poskytovány zcela
zdarma.
Přesto čtenářů ubylo natolik, že některý týden sedí v knihovně pouze knihovnice. Do
jihlavské knihovny se vrací krásné knihy, které si nepřečetl ani jeden čtenář.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Výpůjční doba v knihovně je v pátek od 17.30 hod. do 19.00 hod.
Výpůjční doba mi vyhovuje
Návrh na jinou výpůjční dobu

ANO

NE

………………………………………………………………………………………

Děkujeme za Vaši odpověď.

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 160 ks. Neprodejný výtisk. 23. číslo vyšlo v září 2012. Další uzávěrka dne 20.12.2012.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice, bitovcice.zpravodaj@centrum.cz nebo redakční rada. Příspěvky nejsou upravovány.
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