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Místní poplatky – všechny vyhlášky naleznete na stránkách obce
http://www.bitovcice.cz/notices
Psi
120 Kč / za prvního psa, splatnost :
Nájemné z obecních pozemků - splatnost dne :
Vypouštění odpadních a splaškových vod:

30.6.2011
31.3.2011
zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů – tento návrh vyhlášky bude předmětem jednání na posledním
ZO, po odhlasování bude vyvěšena na úřední desce.
Stručný výtah:
Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to
nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.
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Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 490,- Kč
Poplatník Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
1.
fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být
poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které
poplatek odvádějí,
2.
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; máli k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Osvobození a úlevy
1.
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, ale
v obci se fyzicky dlouhodobě nezdržuje.
2.
Dlouhodobou nepřítomností v obci ve smyslu odst. 1 se rozumí nepřítomnost
v trvání alespoň 6 měsíců v příslušném kalendářním roce z důvodu:
a) pracovního, studijního či turistického pobytu v zahraničí
b) umístění ve zdravotnickém zařízení či zařízení sociálních služeb mimo obec
c) pobytu na jiném místě České republiky
d) vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody
3.
Od poplatku se dále osvobozují osoby, které mají trvalý pobyt nahlášen na
obecním úřadě v Bítovčicích.
4.
Úleva ve výši 290,- Kč se poskytuje:
a) studentům ve věku do 26 let včetně, kteří studují internátně mimo obec a tyto
skutečnosti doloží,
b) fyzickým osobám se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou průvodce,
kterým byly přiznány mimořádné výhody III. stupně podle zvláštního právního předpisu,
pokud tuto skutečnost správci poplatku doloží,
c) fyzickým osobám s trvalým pobytem v obci starším 80 let, a to od počátku
kalendářního roku, ve kterém dovrší 80 let věku

O b č a n é - IV. čtvrtletí

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

20.9.2011
20.12.2011
1
0

430
430
Přistěhováno:
Odstěhováno:

2
3

Stav nahlásila paní S. Sobotková
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Narozené děti 10-12/ 2011

Amelie Anna Musilová , listopad, č.p. 89

Srdečně blahopřejeme !

JUBILANTI
Pan
Paní
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní

Bohuslav
Vlasta
Lubomír
František
Marie
Stanislav
Hana

Pavelec
Matulová
Švaříček
Zeman
Kolářová
Bumbálek
Doležalová

2012
leden
duben
červenec
červenec
červenec
listopad
prosinec

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

120
93
20
16
21
53
67

V klidu prožijte další léta, ať Váš život stále vzkvétá, provází Vás samá radost, naděje
a žádná starost. Ať překonáte těžké chvíle s pevnou vůlí, v plné síle. Ať úsměvu jasná
záře nevymizí z Vaší tváře.
Srdečně blahopřejeme !

Kalendář akcí
Uskutečněné akce
Drakiáda
Muzikál
Mikulášská

neděle 16.10.2011 od 15 hod. nad tratí u cyklostezky
Popelka na ledě, sobota 19.11.2011, Znojmo
KD, neděle 4.12.2011 od 16 hod.

Plánované akce
Štěpánská zábava
Ples „hasiči“
Ples „fotbalisti“
Jahodový ples
Maškarní rej

Bítovčický zpravodaj

a
Silvestr
27. ledna
11. února
9. března
únor/březen

KD
(pátek), hudba Karel a my
(sobota)
(pátek), hudba Preston
termín bude upřesněn

 prosinec 2011



BB
SDH

od listopadu v KD, každé úterý (od 16 hod. do 18 hod.)
děti a mládež, každou středu hasičská zbrojnice nebo KD od 17 hod.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
U S N E S E N Í č. 8/ 2011
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26.9.2011
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání kontrolního výboru
2. Opravy místních komunikací
3. Akce klubu BB
S CH V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č.7/2011
2. Postup prací při opravách v kulturním domě
3. Odkup pozemků od VAS,a.s – vodárna
4. Navýšení příspěvku na činnost SDH Bítovčice o 5 000,-Kč
5. Náklady na dětském hřišti
6. Smlouvu se SMJ s.r.o. s platností od 1.9.2011
7. Rozpočtové opatření č.5

4-0-0
4-0-0
4-0-0
4-0-0
4-0-0
4-0-0
4-0-0

U S N E S E N Í č. 9/ 2011
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26.10.2011
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.
Poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích od Kraje Vysočina
2.
Informaci ke změně územního plánu
3.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
4.
Hospodaření MŠ za 1.- 3.čtvrtletí
5.
Zápis č.3/2011 z jednání finančního výboru
SCHVALUJE:
1.
Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č.8/2011
2.
Postup prací při opravách v kulturním domě
3.
Zhotovení hromosvodu na KD
4.
Nákup vybavení do kulturního domu
5.
Plán zimní údržby
6.
Rozpočtové opatření č.6
7.
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu

6-0-0
6-0-0
6-0-0
6-0-0
6-0-0
6-0-0
6-0-0

NESCHVALUJE:
1. Pokračovat v realizaci projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Smlouvu o nezávislé
kontrolní činnosti - dětské hřiště
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Rozpočtový výhled obce

Bítovčický zpravodaj
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Úřední deska

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

Od

pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 8/2011
prodej pozemku - poz.fond české republiky
pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 9/2011
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.6/2011
záměr obce - prodej pozemku
veřejné jednání - změna č.1.územního plánu obce Bítovčice
pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 10/2011
Stanovisko MŽP - PrKV

19.09.2011
01.10.2011
19.10.2011
31.10.2011
15.11.2011
16.11.2011
23.11.2011
28.11.2011

Odpadové hospodářství
E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení
Naše obec Bítovčice se ve spolupráci se společností ASEKOL usnadnila občanům třídění
vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má možnost zanést starý mobil,
kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman, baterie nebo MP3
přehrávač na obecní úřad v úředních hodinách a zdarma se jej zbavit vyhozením do
připravené nádoby, tzv. E-boxu. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma
odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství
sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se
elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem
do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně
dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je
elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého
spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí.
Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.
Petr Buš, místostarosta

Kulturní dům
V neděli dne 4.12.2011 se v našem nově zrekonstruovaném sále uskutečnila první
společenská akce a to besídka Mateřské školy a Mikulášská. ….

Víte, že…………..
► Informace z obecního rozhlasu – v rámci zkvalitnění služeb zasíláme hlášené
informace přímo k Vám, prostřednictvím emailu. Chcete tento druh zpráv dostávat?
Zašlete nám Váš požadavek na adresu obecního úřadu: bitovcice.czechpoint@volny.cz ,
v tomto znění:
  Bítovčický zpravodaj
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Předmět: Obecní rozhlas
Žádám o zasílání zpráv obecního rozhlasu na email : .........,jméno, č.popisné:
Další Vaše nápady a náměty v této oblasti rádi uvítáme.

P.Buš, místostarosta

► veřejné jednání o opraveném a posouzeném návrhu změny č.1 územního plánu se
uskuteční dne 4. ledna 2012 v 16:30 hod. na obecním úřadu v Bítovčicích
CZECH POINT. Obecní úřad Bítovčice poskytuje službu Czech POINT. Díky Czech POINTU
máte možnost získat na našem úřadu, v době úředních hodin, ověřené výpisy z Katastru
nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů.
► Zimní údržba bude zajišťována stejně jako v minulém roce. Prohrnovat bude pan
Petr Benda. Chodník bude udržovat pan Jiří Chlupáček. Rozvoz posypového materiálu zvážit vhodnost umístění. Občanům byla nabídnuta možnost umístit posyp na místo
s nimi předem dohodnuté. Vyhlášeno rozhlasem.
► Prodejna, Bítovčice 32, odpovědný vedoucí: Zdena Zvolánková,tel.kontakt 777 481 199,
prodejní doba zůstává beze změny:
Pondělí

7:30 – 12:00

13:00 – 15:00

Úterý

7:30 – 12:00

Středa

7:30 – 12:00

13:00 – 16:00

Čtvrtek

7:30 – 13:00

Pátek

7:30 – 12:00

13:00 – 16:00

Sobota

6:30 – 10:00

► Děkujeme za Vaši účast v charitativní sbírce pro společnost Diakonii Broumov
► Český statistický úřad zveřejnil předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů, které
se uskutečnilo v letošním roce. Počet obyvatel se proti předchozímu sčítání z roku 2001
zvýšil o více než 300 tisíc na 10 562 214. Zásluhu na tom mají především cizinci. V
České republice žilo letos na jaře podle sčítání 10 562 214 obyvatel, to je o 332 154 lidí
více, než před deseti lety. Za tímto růstem stojí nejen zvyšující se porodnost několika
posledních let, ale především imigrace cizinců, kterých v Česku žije o 260,5 % více než
před
deseti
lety.
Jejich
počet
se
blíží
k
půl
milionu.
Nejpočetnější skupinou cizinců v ČR jsou lidé s ukrajinským státním občanstvím (117
810), na druhém místě jsou Slováci (84 380) následováni Vietnamci (53 110), Rusy (36
055), Němci (20 780) a Poláky (17 856). V České republice byli sečteni lidé ze 182 zemí
světa. Zároveň dochází k tomu, že česká populace postupně stárne.
Zdroj: http://www.jihlava.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_bytu_2011

Mateřská

školka

Letošní školní rok jsme zahájily 1.září 2011 s 15 dětmi a další malé děti přijdou do naší
mateřské školy až v novém roce 2012. Od 1.října, na základě provedené inspekce, se
upravil provoz MŠ takto: od 6.00 - do 15.30 hodin.
V tomto školním roce jsme získaly pro děti předplatné do divadla "Na Kopečku", kam
Bítovčický zpravodaj
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každý měsíc jezdíme na pohádky.
Září " Ošklivé káčátko"
Říjen " O perníkové chaloupce", 5.10.2011 - "Pohádky a písničky z popletené
truhličky" - Městská knihovna Jihlava
Listopad" Jak se zbavit čerta"
Prosinec" Zimní příběhy včelích medvídků"
Od nového roku 2012 budeme jezdit také, máme to zajištěné.
V neděli 4.12.2011 se konala "Mikulášská besídka" od 16.00 hodin v kulturním domě
v Bítovčicích, kde naše děti představily krátké pásmo písniček, básniček i tanečků,
rodičům, prarodičům i ostatním hostům. Po vystoupení přišel Mikuláš, Anděl a Čerti a
rozdávaly dětem mikulášské balíčky, které si rodiče pro své děti připravili. Následovalo
malé občerstvení, zpívání koled za doprovodu kytar a následné rozsvícení vánočního
stromu před KD.
V úterý 20.12.2011 v 10.00 hodin budeme mít ve školce malou vánoční besídku a
nadílku už bez rodičů.
Přejeme všem lidem krásné a šťastné vánoce a těšíme se na nový rok 2012,
co nám dobrého přinese.
Děti a p. učitelky z mateřské školy.
Ukázka prací našich nejmenších - " Zimní příběhy včelích medvídků"
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BB“ – Bítovčičtí Benjamínci
Uskutečněné akce :
Říjen – Vítání podzimu – Drakiáda
Listopad – Třetí narozeniny RC – výlet na pohádkový muzikál na ledě

Milí Bítovčičtí Benjamínci a jeho přátelé,
přeji Vám Vánoce plné radosti, pohody, srdce plná vánočního světla, štěstí,
zdraví a ten nejkrásnější nový rok!
Už se těším, co příští rok společně vyrobíme, kam se podíváme a na nový
pokojík
v kulturním domě, kde si budeme moci hrát a tvořit.
T. Eliášová, redakční rada

PS : V lednu si vyrobíme pedigové motýlky, ať nám ta zima rychleji utíká.

Pamětní kniha obce
Dnes přinášíme další čtyři stránky (9,10,11,12) – viz. příloha.
P. Buš, redakční rada

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
U S N E S E N Í č.10 / 2011
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30.11.2011
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Návrh rozpočtu na rok 2012
2. Rozpočtové výhledy na roky 2013 a 2014
3. Účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na JPO
4. Žádost FC Bítovčice,o.s. o poskytnutí finančního příspěvku
5. Zápis z jednání kontrolního výboru
S CH V A L U J E:
1. Koupi vybavení do KD
7-0-0
2. Smlouvu a ceny za pronájem KD
7-0-0
3. Zhotovit fasádu KD bez zateplení
7-0-0
4. Prodej pozemků par.č.809 o výměře 3m2 a par.č. 33/11 o výměře 76m2 v k.ú. Horní
Bítovčice (u školky). Kupující Emil Čáp.
7-0-0
5. Rozpočtové opatření č.7
7-0-0
6. Cenu sazenic smrku na 8,-Kč/kus
7-0-0
7. Finanční odměny za rok 2011
7-0-0
8. Odpustit listopadový nájem rodině Číhalových (vytopení)
7-0-0
R O Z H O D L O:
1. Nevybírat poplatek za vypouštění odpadních a splaškových vod pro rok 2012
N E S CH V A L U J E:
1. Dotaci pro domov Sv. Josefa v Žirči
Bítovčický zpravodaj
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Vážení

s p o l u o b č a n é,

začala nám zima, tudíž topná sezóna, starost o komunikace, chodníky, ale hlavně čekání
na Ježíška a příchod nového roku.
Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Jaké budou sankce za pálení odpadů?
Nechme se překvapit. Sankce se dotknou těch, kteří opakovaně porušují zákon
spalováním odpadu, jakým jsou např.pneumatiky, PET lahve, barvy a svým konáním tak
přímo ohrožují zdraví a životy svých sousedů včetně dětí.
K zimní údržbě komunikací. Komunikace se bude prohrnovat pokud napadne více než
10 cm sněhu, maximálně do 3 hodin po skončení sněžení. Zimní údržbou pozemních
komunikací se rozumí zmírňování závad, které vznikly povětrnostními vlivy a
podmínkami za zimních situací na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic.
Pokud někdo bude mít připomínky k údržbě, ať toto neřeší s řidičem traktoru, ale s
místostarostou či starostkou. Auta prosím nenechávejte zaparkovaná na komunikaci,
nelze pak prohrnovat.
Ještě ke Křenickému potoku. Všichni jste si určitě všimli, že správce toku Povodí Moravy
provedl údržbu toku, odstranění nánosů a sedimentů. Obec o toto usilovala několik let.
Jsem velice ráda, že se toto podařilo a bylo by vhodné, kdyby koryto potoka zůstalo
čisté a nikdo do něho neodkládal zbytky za zahrádek a jiný odpad. Nechme však práce a
povinností.
Blíží se vánoce a konec roku je zase o kousek blíž.
Přeji všem klidné vánoce, strávené v kruhu svých nejbližších. Po celý příští rok
pak hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu, optimismus
a aby se všem splnilo to, co si přejí.
Eva Bendová

Ať vás leden nezaskočí
Přehled změn platných od nového roku
1. Kde nám stát nechá víc peněz
 Skončí takzvaná Kalouskova povodňová stokoruna. Sleva na dani za poplatníka se tak
vrátí na 24 840 korun. Letos to přechodně bylo jen 23 640 korun.


Jako kompenzace vyšší DPH se o 150 korun měsíčně (1 800 korun ročně) zvyšuje
daňová sleva na dítě. Rodiče si tedy budou moci ročně odečíst za jednoho potomka
13 404 korun.



Valorizují se důchody, v průměru o 174 korun. Základní výměra vzroste z 2 230 na 2
270 korun a procentní výměra o 1,6 procenta (137 korun).



Zvýší se příspěvek na péči pro děti do 18 let z 5 000 na 6 000 korun, a sice u 2.
stupně závislosti na pomoci.

2. Kde z nás naopak víc peněz vytáhne
 Spodní sazba DPH se zvýší z 10 na 14 procent. Postihne to potraviny, služby, vodné a
stočné, teplo, kulturu, sport, dopravu nebo léky. Plné promítnutí daně do cen by
znamenalo zdražení o 3,6 procenta.


Podraží dálniční známky. Cena ročního kuponu stoupne o 300 korun na 1 500 korun.
Zvýší se i mýtné.
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Další novinka se týká sázkových firem. Stát od ledna zdaní hazard 19 procenty.
Podrobnosti politici zatím ještě ladí.
3. Kde bude stát přísnější
 Přitvrdí se u stavebního spoření. Klesne státní podpora, a sice na 10 procent ze
spořené částky, maximálně ale na 2 000 korun. Patnáctiprocentní sazbou se budou
danit úroky z vkladů.


Přísnější bude podpora v nezaměstnanosti. Po dvou měsících na úřadě bude nutné
buď nastoupit veřejně prospěšné práce, nebo se s podporou rozloučit. A změní se i
doba pojištění nutná k přiznání podpory. Dostane ji jen ten, kdo za poslední dva roky
odpracoval rok (původně stačilo období tří let).



Zpřísní se sankce za předčasný odchod do penze. Například v nejčasnějším pásmu (1
081-1 170 dní) se bude nově výměra důchodu krátit až o 15,9 procenta.



Začne platit nový zákoník práce. Zavádí například odstupné podle odpracovaných let,
přísnější pravidla pro nemocenskou nebo nová omezení práce na dobu určitou.
Dohody o provedení práce bude možné uzavřít na více hodin, ale bude se z nich platit
pojistné u výdělků nad 10 000 korun měsíčně.



Změní se pravidla pro výplatu příspěvku na péči. Nárok bude nutné prokazovat
důkladněji.
Uchazeči o středoškolské studium budou moci podat přihlášky na nejvýše dvě střední
školy. Až dosud se mohli hlásit na tři.




Soudy budou moci za desítky trestných činů odsoudit firmy, dát jim pokutu, dokonce
je i rozpustit.
4. A kde stát naopak bude laskavější
 Začnou platit jednodušší pravidla pro dávky pro zdravotně postižené. Nově budou jen
dvě.


Mírně se zvýší životní minimum (z 3 126 na 3 410 korun měsíčně) a existenční
minimum (z 2 020 na 2 200 korun měsíčně). Sociální dávky navázané na tyto částky
tak dostane víc lidí.
 Zjednoduší se systém vyplácení rodičovského příspěvku. Sjednotí se celková
vyplácená částka na 220 000 korun, bude možné měnit délku čerpání i výši měsíční
dávky.
5. Dvě novinky v podobě karet
 Zavádějí se sociální karty. Poslouží příjemcům sociálních a zdravotních dávek k
identifikaci, autorizaci a placení v obchodech, případně i k výběrům z bankomatu.
 Úřady začnou vydávat nové občanské průkazy v podobě platebních karet.
6. Samostatná kapitola: zdravotnictví
 První změnu pocítili pacienti už v prosinci - za den pobytu v nemocnici platí sto korun
místo šedesáti. V lednu přijde druhá novinka: nově se bude platit regulační poplatek
30 korun za celý recept. Dosud platí třicet korun za každou položku.


Nová vyhláška zavede prvních 18 položek nadstandardu, za který si pacienti budou
moci připlatit. Doplácet budou rozdíl mezi platbou pojišťovny a cenou výkonu.

iDNES.cz 7. prosince 2011
Zdroj:http://finance.idnes.cz/at-vas-leden-nezaskoci-prehled-zmen-platnych-od-noveho-roku-p4z/viteze.aspx?c=A111125_181902_domaci_ven
T.Eliášová, redakční rada
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S D H Bítovčice
Zpráva o mládeži
Rok se s rokem sešel a máme zde opět výroční schůzi a s ní i hodnocení, bilancování
a samozřejmě i pochválení a samopochválení. Protože, kdo nás pochválí, když to
nebudeme my sami...?! I když loňská sezóna skončila, nepolevili jsme a pokračovali v
tréninku. Prakticky celou zimu jsme zkoušeli nejlepší varianty především práce na
základně a uzlování. Ve stísněném a leckdy i studeném prostředí kulturního domu to
bylo maximum. A i proto patří všem dětem obrovská poklona, že se snažili chodit a
poctivě pracovat. První akcí v novém roce pro nás všechny byl masopustní průvod
obcí, kterého se zúčastnilo více jak deset dětí. Stereotyp cvičení pak narušila i
návštěva vodního ráje v Jihlavě. Delegace asi patnácti dětí a zhruba sedmi dospělých
si náramně užila dvou hodin strávených ve vodě, na tobogánu, v divoké řece nebo v
sauně. Lehké odreagování a už nám začala soutěžní sezóna. Poctivý trénink se začal
odrážet v soutěžních časech. I když samozřejmě u dětí nejde o výsledky, ale o to
něco je naučit, odtrhnout je od počítačů, televizí a zevlování. Naučit je spolupracovat,
komunikovat a něco i vytvářet. Skutečně vytvářet a komunikovat. Ne jen virtuálně. A
samozřejmě taky ukázat, že hasičina je prostě super záliba. Záliba, která je nejen o
sportování a kamarádství, ale taky o pomoci a zodpovědnosti. O tom, že je vždy
potřeba táhnout za jeden provaz a pomoc ostatním je automatická a přirozená věc.
Práce s dětmi je vychovávání našich nástupců.
Ale zpět k činnosti. První akcí byla soutěž ve Vysokých Studnicích. A to přesně na
čarodějnice. Dopoledne jsme vyrazili směr vlčinec plni odhodlání. Díky tvrdému
tréninku jsme v požárním útoku dosáhli nejlepšího času závodu. Útok CTIF nedopadl
úúúplně nejlépe, ale zas to nebyla taková tragédie jako loni na stejném místě.
Celkové umístění, pak pro mladší hasiče kategorie starší, bylo druhé místo.
Dne 22.5. v sedm hodin ráno vyrazila kolona aut směrem Jihlava, hřiště u školy na
Demlově ulici. Na tento den byla vyhlášena jarní část hry Plamen. Po podzimní části,
čili závodu požární všestrannosti, čili braňáku, kde jsme skončili na šestém místě,
jsme měli výbornou výchozí pozici a tudíž i velká očekávání. Což se také naplnilo. Do
poslední královské disciplíny jsme bojovali o medailové pozice. Na štafetě 4x60 na
nás zbylo osmé místo, požární útok CTIF byl ještě o jedno místo lepší, štafeta 400m
CTIF pro nás byla šestá.... a naše srdeční disciplína, už za našeho dětství, neboli
štafeta požárních dvojic, nám vynesla místo druhé. Pak to, ale bohužel přišlo, první
útok neplatný, nepodařilo se spojit sací vedení před výstřikem na proudnici, a druhý
opět zazmatkovali na sání a čas 34,77 znamenal patnácté místo a umístění v
celkovém pořadí na 8.místě z dvaceti.
A pak už jsme se zapojili do jihlavské ligy. Dne 19.6. proběhla soutěž v požárním
útoku v Brtnici. Čas 19.24 a deváté místo ze čtrnácti, 26.6. Příseka a čas 17.56 a 7
místo ze sedmnácti, zde jsme měli mladší hasiče a tak jako v loni vybojovali 3. místo
z deseti s časem 20.44. 3.9. Telč, čas 18,69 a desáté místo z dvaceti pěti. 17.9. Dolní
Cerkev, čas 16,27 a šesté místo ze čtrnácti. Poslední soutěž a nejlepší čas za celou
dobu existence téhle skupiny dětí. Poslední proto, že čtyři z týmu už dosáhli patnácti
let a tím pádem v mladých hasičích končí. V celkovém pořadí na jihlavské lize na nás
zbylo 14 místo z 20.
Mezi soutěžemi a pravidelným cvičením každou středu, jsme s dětmi stihli ještě
brigády na sále, sběr kamení pro ZD Luka, exkurzi do hasičského muzea a hasičárny
v Jihlavě. Jako sbor jsme se pak se zapůjčeným hasičským Erťákem a autobusem, od
Jiřího Bendy, zúčastnili pyrocaru i s dětmi.
A nesmím ani zapomenout na legendární stanovací víkend. Jednoho dne přišel
starosta, Jiří Čermák, s nápadem udělat dětem stanovací víkend. A hned se začalo
plánovat a realizovat. Týden před samotným stanováním někdo dostal skvělý nápad,
teď , když nad tím přemýšlím, tak jsem to byl já, sehnat velký stan, kdyby
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nááááhodou pršelo, aby se bylo kam hromadně schovat. Jak se později ukázalo, byl
to ještě skvělejší nápad než jsem čekal na začátku. V pátek byl stanoven sraz na
16.00 hodinu u hasičské zbrojnice. Starosta Jiří Čermák přijel, s dnes již legendárním
traktorem zetor, bohužel už si dopodrobna nevzpomínám, jestli s modrým šípem, tak
přezdíváme zetoru 30, nebo s červeným ďáblem, zetorem 70, které oba přeochotně
zapůjčuje pro hasičské účely. Na vlek jsme naložili vše potřebné, samozřejmě jídlo,
pití a batohy dětí. Jiří se vydal směr Březíčko motorizovaně, my s dětmi spořádaně a
za zpěvu písní po vlastní ose. Po půlhodinovém pochodu jsme dorazili na místo. A
hned se začalo se stavěním tábora, ubytování, po té následoval sběr dřeva, rozdělání
ohně, příprava večeře a samotná večeře. Po večeři proběhlo rozdělení úkolů, hlídek a
domluva na další den. Dále pokračovala volná zábava v podobě her, diskuzí a
vzpomínání. Kolem půlnoci se většina odebrala na kutě a první hlídce započala práce.
Po dvou hodinách se děti střídali na stráži. Ráno jsem u ohně našel pětici vysmátých
hlídačů....proběhl budíček a rozcvička pod velením samotného starosty sboru.
Snídaně, chvilka odpočinku a hurá do práce, dřevo a příprava oběda. Po obědě chvíle
klidu a my starší připravili braný závod. Ve chvílích volna se aktivity ujala Andrejka,
která se jala vyprávět pohádku, kde postavy tvořili známé postavy bítovčického dění.
Po chvíli poslouchání jsem se zase raději vrátil k ohni. Ač jsem sjezdil světa kraj
nejsem natolik otrlý, abych vydržel déle. Leč dětem se to evidentně líbilo a hltali
každé slovo. V průběhu vyprávění se nám podařilo vytvořit trať a v jednu hodinu to
vypuklo. Děti, po jednotlivcích, zdolali celou dráhu, někdo i kousek navíc. A pak
následovalo překvapení. Trať museli zdolat i vedoucí...Nemusíme si snad říkat, kdo
vyhrál, protože to není o soutěžení. Ale byl jsem to já.
Po braňáku následovala společná návštěva přátelského utkání našich fotbalistů. Po
návratu se připravila večeře, odpočinek a volná zábava vyplnila čekání na tmu. Ještě
jedna historka a děti ve dvojicích vyrazili na stesku odvahy. Po jejím absolvování
prošli trasu ještě jednou a společně. A jelikož ten večer opravdu už dost pršelo šli
jsme brzo spát a tentokrát bez hlídek. Neděli odstartovala společná snídaně a dojídání
zbytků, rozbourání a úklid tábora a odchod domů. Podle reakcí se akce i přes
nepřízeň počasí povedla a splnila očekávání. A dokonce nikdo ani neonemocněl a
neměl klíště.
Pak už jsme opět pokračovali v tréninku. Tentokrát na Závod hasičské všestrannosti.
Dne 8.10. Vysoké Studnice. Na pozvánce je jasně a velkým černým písmem napsáno
příjezd do 8.00 hodiny. Ale jako tradičně, některé sbory přijíždějí až kolem půl
deváté. Bohužel tohle je v celé hře Plamen i Jihlavské lize tradiční, my se neustále
snažíme přijíždět a i přijíždíme včas, běháme jen s těmi, kteří splňují jak věk tak i
všechny ostatní podmínky. Ale poslední dobou mi připadá, že se jen s několika málo
sbory stáváme v tomto raritou. Ale zpět k braňáku, po tradiční prodlevě a přesouvání
času nástupu a následného zmatku při tisknutí potřebných dokumentů se braňák
rozjel. Ve velmi studeném počasí děti absolvovali trať s minimem trestných bodů, ale
ani tak to nestačilo na lepší než 16té z dvaceti, respektivě 13té z šestnácti. Ale
musíme brát v potaz, že v tomto složení běželi poprvé a patřili k těm mladším
hlídkám.
Týden po braňáku byl vyhlášen nábor nových dětí. K dnešnímu dni máme 8 nových
maličkých hasičů a jeden přírůstek i do starších. Dále se pravidelně scházíme ve
středu v pět hodin a jako loni chodíme cvičit a trénovat do kulturního domu.
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Závěrem bych chtěl poděkovat všem za podporu a pomoc, nejvíc Romanovi Kotrbovi,
který až na pár vyjímek chodí pravidelně na cvičení, Jirkovi a Katce Čermákovým
který zase pravidelně jezdí a vozí děti na soutěže, Milanu Podanýmu mladšímu, ten
vozí věci na hřiště, když jezdíme cvičit a i na soutěže a půjčuje káru za auto. Dále
pak Matějovi Mičiníkovi a Radku Zimolovi za pomoc při cvičení. A všem, kteří jezdí
děti podporovat na soutěže!
napsal Jednatel
Zpráva o činnosti za rok 2011
Ještě neodezněla poslední výroční schůze a už jsme se chystali na tradiční
Štěpánskou zábavu. Leč tentokrát nám nebylo přáno. O půl osmé přestala jít
elektřina, v osm nám dali na deset minut naději a ve třičtvrtě na devět na dvacet
minut dokonce naladili a vše vypadalo nadějně. Kompresor nafoukal soudek, kapela
se jala nástrojů....ale ouha opět došlo k přerušení dodávky a tentokrát definitivně! Po
domluvě s kapelou jsme zábavu odvolali, zaplatili zvukařům, vše se sbalilo a pilo se
po tmě do rána. Majoři si nevzali nic a domluva zněla na opakovanou zábavu. Ta
proběhla 15.ledna. Přišlo 150 platících,takže žádná sláva. Ale ani prodělek a něco do
naší prázdnější kasy přece jen upadlo. Vzorově jsme uklidili sál a už se připravovali
na tradiční hasičský ples!
A 28.ledna se to stalo. Velká sláva v naší vesnici, statní muži v uniformách s logem
OSH a domovenkou na jednom rukávu a s obecním znakem na druhém, někteří s
jednou, dvěma nebo třemi frčkami. Jen jeden pak se čtyřmi. Náš starosta! A ples
mohl začít. K tanci a poslechu hrála skupina Karel a my. Kromě již zmiňovaných
uniformovaných hasičů a starosty našeho sboru se plesu zúčastnilo dohromady 115
návštěvníků a návštěvnic, jak ze sboru tak i mimo něj. Pro všechny byla připravena
tradiční bohatá tombola a výtečná nálada. Ples se vyvedl a kasička mohla přivítat
další přírůstek. Málem bych zapomněl, ples odstartoval hudební výstup našich malých
hasičů, vedených jejich paní učitelkou. Myslím že i ve zpěvu budeme mít zdatné
nástupce.
5.března se konal tradiční maškarní průvod obcí. Průvodu se zúčastnilo 25 masek.
Standa Caha, harmonikář, zpěvák, básník, novinář a hyenář v jedné osobě doprovodil
průvod se svojí harmonikou a u každého domu zahrál něco ze svého repertoáru.
Nejedno oko nezůstalo suché. Místní hostinský připravil gulášek a celodenní
procházka a prozpěvování pokračovalo v hospodě. Vydařený průvod a opět něco málo
do kasičky. Je nutné připomenout že Staňa si za produkci nevzal ani korunu a hrál a
zpíval jen za proviant a pár kapek alkoholu.
26.března se konal 3.ročník noční soutěže Ježkovo peklo. Soutěž jež má prověřit
reálnou akceschopnost a naučit jak se chovat při zásahu jak u živelné, automobilové,
ale i chemické nehody. 15. zastávek a na každé čekal jiný úkol. Čerpání vody z
hlubin, roztažení 400 metrů vedení v terénu, běh do sjezdovky Šacberk, prolézání
30 metrů potrubí o průměru 1 metr, běh s vybavením na věž kostela svatého Jakuba,
uzlování, zdravověda, záchrana tonoucího z raftu, oblékání na rychlost a spousta
dalšího. Z 15 družstev jsme se umístili na 4.místě. Jelikož nevlastníme vlastní
vozidlo, měli jsme zapůjčené auto Ford tranzit s přívěsem od pana Koloucha. Za což
mu děkujeme. A pak už začala příprava na okrskovou soutěž a další soutěže v
požárním útoku.
V plné přípravě jsme ještě stihli uspořádat 30.dubna tradiční pálení čarodějnic.
Společnými silami jsme postavili 4metrovou hranici a pro děti byly připravené, po
cestě na tradiční místo, různé soutěže a nakonec si našly i poklad plný čokoládových
zlaťáků. I když nám nepřálo počasí, ostatně jako každý rok, sešla se slušná dávka
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místních i přespolních. Na příští čarodějnice jsme už připraveni, zakoupili jsme
vojenský stan 6x6 metrů, který je po domluvě možno zapůjčit komukoli!
Květen, měsíc kdy začínají soutěže v požárním sportu. První byla v Kamenici a to
Memoriál dr. Káby. Týden před okrskovou soutěží je to první ostrá zkouška.
A výsledky?
muži-11,
ženy-4 /v druhém kole byly 2/
Týden na to proběhla již zmiňovaná okrsková soutěž v Řehořově. Plni očekávání jsme
ráno vyrazili. Terén nebyl ideální, ale co, jsme tvrdí muži a ženy, a tak s odhodláním
nám vlastním zapojili jsme se do soutěže. Štafeta 4x100 proběhla u všech tří, tedy
muži mladší A i B a ženy, celkem podle očekávání a drželi jsme se v prostředku
výsledkového pole. Ženy útok, paráda, vše klaplo a vyhlídky na medailové umístění
se stávaly reálnějšími. Po jednotlivcích bylo jasno. Bedna holkám neuteče. A na řadu
přišli muži. A týmu předvedl požární útok průměrné kvality, spíše řečeno hrůza... a
chvíli po té stál na startu tým B. Adrenalin nám skoro tekl z uší, krvavé oči značili
odhodlání...výstřel, start, základna spoje, běh, řev mašiny, vše klape jako v
brožuře...a v tom se to stalo...zradila nás výzbroj, přesně řečeno, savice, která se
propadla a tím pádem znemožnila sání vody. Útok tím pádem podprůměrný. A ještě
totální propadák na jednotlivcích, kde předvedl super výkon jen člen áčka Feky. Staří
páni si zapůjčili savice od kolegů ze Studnic a dostali se časem před ně. Z Řehořova
dovezl náš sbor díky ženám a Starším pánům 2 třetí místa. A ještě jednou a suma
sumárum
Okrsková soutěž v Řehořově - muži A
9. místo
muži B
11.místo
muži nad 35let
3.místo
ženy
3.místo
V květnu se projevila naše pracovitá povaha. Pro zemědělské družstvo jsme
uspořádali brigádu na sběr kamení, které se zúčastnilo 20 členů. Včetně dětí. A za
odměnu byl 29.května uspořádán výlet pro děti a členy sboru do Hasičského muzea v
Přibyslavi. Na zpáteční cestě jsme navštívili Požární stanici v Jihlavě,kde jsme si mohli
prohlédnout moderní techniku. Výlet byl o to zajímavější že jsme se mohli svést
historickým klenotem, autobusem Erťákem od Jiřího Bendy. Ten i celou cestu odřídil.
Patří mu poděkování.
V červnu jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Kameničce. Bohužel, dlouholetý člen
našeho sboru, nezvládl natáhnout rozdělovač na patřičné místo a tím pádem byl
pokus neplatný....
O prázdninách /29.-31.červenec/jsme uspořádali pro děti 3denní stanování nad
vodárnou. Jako vždy nám počasí nepřálo,ale všichni přes ty dva propršené dny
vydrželi. Více ve zprávě o mládeži.
6.srpna proběhla celodenní soutěž v Polné. Dopoledne a krátce po obědě soutěžili
naši nejmenší a ve tvrdé konkurenci obsadily 4.místo. Odpoledne patřilo ženám. Naše
poupátka předvedla dobrý útok a stejně jako děti skončila na nepopulárním
bramborovém místě. Přišla, noc a s ní i tma a na start se postavili muži. V Polné nám
však není přáno a s průměrnými útoky jsme dopadli takto, muži A 16. místo a muži
B 15. místo.
Tradiční a dlouho očekávané Vodní hry letos odstartovaly ve 14.00 13.srpna. Pro děti
bylo připraveno mnoho různorodých soutěží, některé i s hasičskou tématikou a na
závěr dětského koutku koupání v pěně. Zde je nutné podotknout, že i někteří dospělí
zapomenou na svůj věk a vesele skotačí mezi dětmi. A pak již začala tradiční lávka
přes řeku. Jízda na kole přes zrádnou a rok co rok více prohnutou lávku, z obecního
stromu, který nám již před třemi roky obec laskavě darovala. Za každoročního
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přispění pana Jiřího Kostky, který jí první rok přivezl, a rok co rok ji instaluje i
odstraňuje na i z tradičního místa, v okliku. A opět zcela zdarma. A i tady patří velký
dík! Letos byla ještě jedna lávka přes řeku a to z polystyrenu pro děti i dospělé.
Zatímco, přes lávku ze stromu se leckomu podařilo přejet jak na kole, tak na trakaři,
přes pohyblivější polystyrenku, se to podařilo jen několika dětem...Akce jako tradičně
pokračovala až do pozdních nočních hodin v garáži i vedle ní, zapůjčené od Františka
Ďáska, a zase zadarmo a zase moc děkujeme!
27.srpna se v Přibyslavi konala výstava hasičské techniky, zvaná Pyrocar. Jiří Benda
vystavoval autobus a cisternu. A my jsme se vetřeli a dělali mu doprovod. A jako se
stalo letos tradicí, opět nás provázelo deštivé počasí. Spousta sborů se rozhodla v
sobotu odpoledne odjet domů. Nás ale výstava velmi zajímala, nálada byla výborná a
navíc jsme měli spoustu zásob a tak jsme se rozhodli zůstat. A dobře jsme udělali.
Večer jsme vzali děti na kulturně hudební akci. Ty pak odvedla velmi laskavě, paní
Kateřina Čermáková, zpět do našeho základního tábora. Kde většina členů zůstala a
chystala se ke spánku. Jen několik jedinců dál sdílelo s bratry a sestrami z ostatních
sborů z celé republiky pohostinnost a kulturu Pyrocaru. Ráno byla zvolena posádka
cisterny, samozřejmě ti nejzodpovědnější, řidič Jiří Čermák ml. , navigátor, obsluha
majáku, sirény a komunikátor byl jednatel sboru. Ostatní jeli autobusem. Cestu domu
jsme zvládli a před hasičárnou se shodli, že se nám povedla další akce a jestli bude
za rok možnost a Jirka Benda na nás bude mít nervy, vyrazíme znovu. A ještě pro
pořádek, výstavy se zúčastnilo 10členů a 5dětí..
V září proběhlo námětové cvičení. V hasičárně se sešlo 15 členů, 7členů vyjelo s
technikou a zapůjčeným traktorem na místo požáru. Jednalo se o požár lesa nad
Šarounovýma. Po natažení dopravního vedení a dvou útočných proudů byl oheň
uhašen. I přes malý zádrhel na mašině. Po příjezdu do hasičské zbrojnice a uklizení
techniky a výstroje měl pro nás velitel připravené písemné testy, výraz některých
členů značil, že toto jistě nečekali. Zpocená čela, šeptání a prosba o nápovědu. Vše
dopadlo dobře, ovšem bez chyb byl jen jeden. Kdo bude mít zájem o jeho jméno,
nebo o vstup do našeho sboru, nechť se laskavě dostaví jakoukoli středu od 17 do
19.00 do hasičské zbrojnice. To platí jak pro děti tak i dospělé.
Nesmíme ani opomenout že hlavní letošní náplní byla pomoc při opravě kulturního
domu.
Poslední akcí tohoto roku pak bude 26.prosince taneční zábava./Hrát bude Major
Major a Arciskačány/.
Každou středu se scházíme v hasičské zbrojnici, kde se staráme o výstroj a výzbroj.
Na závěr bych poděkoval členům za odvedenou práci a popřál Vám i Vašim rodinám
Veselé vánoce a hodně zdraví a štěstí do Nového roku 2012.
Připravil starosta SDH Jiří Čermák a s laskavým svolením upravil Jednatel
Založení sboru
V letošním roce si připomínáme 80 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v
Bítovčicích. Podnětem k tomuto činu byl požár v roce 1930, když hořely zemědělské
usedlosti pana Smejkala a pana Chlupa. První ustávající schůze konané 18.ledna
1931 se zúčastnili všichni členové obecního zastupitelstva a všichni buď jako činní
nebo přispívající členi. Byl zvolen patnácti členný výbor. Dále bylo ve sboru 23
činných a 18 přispívajících členů. Prvním starostou sboru se stal pan Václav Smejkalhostinský. Prvním velitelem pan Jan Komůrka-pekař. Nový výbor byl postaven před
těžké úkoly. Z ničeho a bez jediné finanční pomoci postavit zbrojnici,koupit
motorovou stříkačku,hadice a další výstroj. Na výborové schůzi 21.ledna 1931 bylo
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usneseno a schváleno, že všichni rolníci v obci darují nájemné z honitby za pět let
novému sboru. Dále bylo usneseno, koupit motorovou stříkačku DS-12 od firmy
Vystrčil z Telče za 35 000 Kč a 200 metrů hadic za 7 250 Kč. Pro stavbu zbrojnice
bylo určeno místo vedle kaple. Josef Vokurka byl pověřen vedením stavby. Práce
provedli řemeslníci a pomocní pracovníci zdarma. O stavbě zbrojnice bylo rozhodnuto
25.února 1931. Během tří měsíců byla zbrojnice o velikosti 7krát 7metrů a v poschodí
kanceláře postavena a 25.května 1931 slavnostně otevřena. Vedle zbrojnice byl
postaven 11 metrů vysoký dřevěný sušák na hadice. Zbrojnice a sušák sloužily až do
roku 1958, kdy došlo k jejich přestavbě. Požární zbrojnice byla prodloužena. Vedle
kaple byla postavena zděná sušárna na hadice. Tak jako v roce 1931,tak i v roce
1958 na zvětšení zbrojnice a stavby sušárny pracovali všichni členové hasičského
sboru. V roce 1957 byl zakoupen z prostředků Požárního sboru dodávkový automobil,
který sloužil 12let. V roce 1959 obdržel sbor nové požární čerpadlo DS-16 s veškerým
vybavením. Tuto stříkačku nahradil v roce 1978 nový přívěs s požární stříkačkou PS12 a potřebným vybavením k požáru. V roce 1969 byl prodán dodávkový automobil.
Za obdržené peníze se zakoupilo devět kusů stejnokrojů. Požární stříkačka PS-12
sloužila až do roku 2001, kdy bylo rozhodnuto o přestavbě, kterou provedl pan
Milostný z Čechtína. Přestavba stála 45 000 Kč. V roce 2002 sbor získal od Armády
ČR přívěsný vozík s PS-12, která nám slouží dodnes. V témže roce byly vyměněny
vrata u hasičské zbrojnice. V roce 2003 nám obec zakoupila 11metrový hliníkový
žebřík. Z pravidelných dotací obecního úřadu na provoz jednotky je kupována
potřebná výstroj a výzbroj. Staré a poškozené věci jsou vyřazovány. Členové
Hasičského sboru byli již od začátku velmi aktivní. Zúčastňují se různých soutěží a
pořádají i kulturní akce. Sbor obdržel řadu čestných uznání, zlatých a stříbrných
medailí za umístění na prvních místech v soutěžích. Poděkování patří družstvu mužů
nad 35let, kteří pravidelně vozí ze soutěží poháry. K dnešnímu dni máme 80členů
(děti-11, ženy-16 muži-53).
Sbor dobrovolných hasičů z Bítovčic je nejsilnější a nejstálejší organizací obce. Hasiči
byli, jsou a budou pevnou oporou a pomocníky obce, jak při ochraně soukromého a
obecního majetku ,tak i při budování lepších zítřků naší obce.
Připravil a sestavil starosta SDH Jiří Čermák ml. s laskavým svolením upravil Jednatel
Přijde letos ježíšek?
Podle zpráv z nákupních center a podle rostoucích tržeb to vypadá, že i letos Ježíšek
přijde. A kromě dárků přinese do našich domovů sváteční pohodu, čas na odpočinek a
rodinná setkávání. K vánočnímu času patří i tradice, z nichž některé dodržujeme nebo
se jim snažíme alespoň přiblížit.
K vánočním tradicím dříve patřil totiž i půst, který se držel po celý advent. Naši
předkové na Štědrý den ani k obědu nezasedali, aby uviděli zlaté prasátko.
Štědrovečerní večeře bývala nejbohatší z celého roku a byla spojena s řadou zvyků,
které měly zajistit rodině zdraví, štěstí a hojnost po celý následující rok.
Štědrovečerní tabule vycházela z toho, co se v létě urodilo. Dostatek jídla na
štědrovečerním stole byl znamením blahobytu v roce následujícím. Ale pozor, v dnešní
moderní době někteří lidé hledají substitut tohoto zvyku v dostatku vánočních dárků
nakoupených díky spotřebitelským úvěrům. To blahobyt nepřinese. Opak je pravdou.
Tradiční štědrovečerní tabule se připravovala celý den. Nohy stolu se spojily řetězem,
což zajistilo soudržnost rodiny. Počet sedících u stolu měl být vždy sudý.
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Pokud tomu tak nebylo, prostřelo se pro jednoho navíc, aby bylo připraveno
pohoštění pro náhodného kolemjdoucího. Na stole musel být med, česnek a černý
kmín – na ochranu před zlými živly. Uprostřed stolu vdolek ozdobený červenými šípky
a kolem něj hrst máku, obilí a hrachu.
Večeře se neobešla bez společné modlitby a poděkování Bohu za vše dobré, co za
celý rok rodině přinesl. Prvním chodem byl hrách, který podle starodávné tradice
spojoval všechny u stolu. Než se stolovníci pustili do jídla, odebrala hospodyně z mísy
pro každé z domácích zvířat a poté si teprve nabrali ostatní. Dále se podávala
polévka, aby všichni měli sílu. Dále pak čočka, která přinášela peníze. Kuba nebo
ryba pro štěstí a lásku, zelí na ochranu před nemocemi, knedlík, aby nebyl hlad a
sladká omáčka. Na závěr se podávalo cukroví a nesměla chybět vánočka. Pila se bílá
káva, víno nebo pálenka i čaj.
Od stolu nesměl nikdo odcházet, dokud všichni nedojedli. Pokud by tak někdo udělal,
hrozilo, že do roka zemře. Důležité také bylo, aby nikdo u sebe nikdo neměl cizí věc.
To by znamenalo, že ho v příštím roce bude čekat smůla a neštěstí.
Každý z nás asi některou z tradic dodržuje. Ať je to tak nebo ne, Vánoce jsou
obdobím, ve kterém zpomalíme, odpočineme si a zavzpomínáme.
Přeji pěkné vánoční chvíle a hodně štěstí v novém roce.

Marcela Čechová
marcela.cechova@ceskapojistovna.cz
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Pranostiky - Prosinec



























Prosinec naleje a leden zavěje.
Pryští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy báti.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaký prosinec, takové jaro.
Studený prosinec - brzké jaro.
Jaký prosinec - takový červen.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Když měsíc o vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá.
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí
úrodný; je-li však jen částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Je-li studený prosinec, hodně práce bude mít žnec.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
Mrazivý prosinec, hodně sněhu – úrodný roček bude v běhu.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Pošmurný prosinec dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

24. prosince















Adam a Eva (Štědrý den) – Adam a Eva

Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
Jitřní jasné a obloha čistá,úroda hojná příští rok jistá.
Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce,
bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.
Jasno na den Štědrý - úroda tvrdého zboží a hrachu.
Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno
slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.
Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do
rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
Padá-li na Štědrý večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý
povětrnost příštích dvanácti měsíců.
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25. prosince











Narození Páně (Boží hod vánoční) – 1. svátek vánoční

Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
Levné povětří okolo vánoc předpovídá nám, že zima bude velmi dlouho
trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.
Nedej Bůh teplých vánoc a pošmourného svatého Jiří!
Vánoce - vánice.
Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
Padá-li na Boží narození sníh, hodně obilí bude na polích.
Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.
Zelené (černé) vánoce - bílá Velkonoc.
Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.
Zelené vánoce - bílé velikonoce.

26. prosince sv. Štěpán – 2. svátek vánoční







Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatně se urodí.
Na svatého Štěpána každý se má za pána.

31. prosince





sv. Silvestr – Silvestr

O Silvestru papeži snížek si již poleží.
Jak byl celý rok samá voda a bláto,
na Silvestra nenapadne zlato.
Je-li o Silvestru v noci vítr a ráno jasno, bude dobrého vína pořídku.

Pranostiky - Leden








Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Suchý leden, mokrý červen.
Jaký leden, takový červenec.
Leden červenci se rovná.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.

1. ledna



Panna Maria, Matka Boží - Nový rok

Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále (6. 1.) o krok dále, na Hromnice
(2. 2.) o hodinu více.
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