SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
začínají prázdniny. Období, které milují děti a možná i my dospělí. Dětem přeji,
aby si užily dny plné sluníčka a Vám dospělým, aby si v rámci možností odpočinuli
při zasloužené dovolené.
Končí volební období. V pátek 5. a sobotu 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí.
A tady navážu: Často slýchávám, že co se v obci dělá, dělá se špatně. Zde tedy máte
příležitost své schopnosti ukázat, kandidovat v těchto volbách a poté vést obec lépe
než dosavadní zastupitelstvo obce, potažmo starosta. Informace o volbách najdete
na stránkách města Jihlavy v sekci volby.
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Nyní k bilancování, co se v obci za čtyři roky vybudovalo.
Začnu ještě rokem 2014. V tomto roce se zastřešila tribuna fotbalového hřiště,
dětské hřiště bylo osazeno novými prolézačkami a začaly se bourat budovy
na ,,Vodárně“. Provozní budova a dílna byly ponechány. Na budově MŠ byla zhotovena
fasáda, na kterou obec získala dotaci 106.000,- Kč z programu POVV.
Rok 2015. V tomto roce proběhlo setkání rodáků a oslava 100. let kaple sv. Víta.
Obec obdržela dotaci 13.300,- Kč. Také se pokračovalo na opravách budov ,,Vodárny“
s dotací od Kraje Vysočina 105.000,- Kč. V dražbě byla získána nemovitost po zemřelém
panu Hrdličkovi.
Začaly práce na projektových dokumentacích na opravu lesní cesty v Pahorku
a výstavbu ČOV a kanalizace.
Rok 2016 začal dostavbou pergoly na ,,Vodárně“ (dotace od Kraje Vysočina
110.000,- Kč) a opravou lesní cesty v Pahorku, kde obec získala dotaci z PRV ČR ve výši
4.564.000,- Kč. Zažádáno bylo o pořízení nového lesního hospodářského plánu.
V lednu roku 2017 získala obec stavební povolení na stavbu kanalizace a ČOV- stavební část ČOV, včetně terénních úprav, zpevněných ploch a komunikací. Obec získala
dotaci od Ministerstva životního prostředí, z programu OPŽP ve výši cca 34.500.000,- Kč,
dotaci od Kraje Vysočina ve výši 8.472.000,- Kč.
V květnu proběhla oprava povrchu víceúčelového hřiště s dotací 119.000,- Kč
od Kraje Vysočina.
V záři proběhlo předání a převzetí staveniště stavby splašková kanalizace a ČOV a tím
začala éra bahna, bláta, prachu, nervů, nepravd.
A co v roce 2018. Od 1. 1. máme svojí příspěvkovou organizaci, myslím vlastní MŠ.
V letošním roce je naplánována oprava veřejného osvětlení a dokončení stavby kanalizace a ČOV. Také bylo zažádáno o pořízení nového územního plánu.
Zmiňovala jsem pouze větší akce, které se podařily v uplynulých letech. Bylo toho
opravdu trochu víc.
Ještě ke kanalizaci. Co se týče přípojek a napojení na obecní kanalizaci, vím,
že to pro některé nebude lehké jak finančně, technicky i časově. Proto by bylo vhodné
začít s přípravami již na podzim letošního roku. Obec Vám bude maximálně nápomocná.
Při jakémkoli problému se prosím obracejte na OÚ. S výkopovými pracemi Vám pomůže
pan Petr Benda. S následným napojením pak je vše domluveno s panem Dušanem Rychlým, ml.. S napojením však opravdu nechvátejte, bude Vám včas vše sděleno.
Jsem opravdu ráda, že se vše blíží ke zdárnému konci. Nechci mluvit o tom,
co jsem si o sobě vyslechla, jak za vše můžu, proč se to dělá, ale vlastně jsem v ten
moment byla velice ráda, že mám své ,,fanoušky“. Udělat se to opravdu muselo. Bude
hotovo, obec bude mít ještě v tomto roce opraveny komunikace a vše bude ve starých
kolejích.
Vím, že ten letošní rok byl a ještě chvíli bude pro Vás nepříjemný a proto Vám všem
velice děkuji za velkou trpělivost, pochopení, vstřícnost a spolupráci.
Eva Bendová
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ č.11/2017
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 4. 12. 2017
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Rozpočtové opatření č.14/2017 a č.15/2017;

2.

Zimní údržbu komunikací;

3.

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce;

4.

Zápis z kontroly u příjemce veřejné finanční podpory z
Úřadu práce ČR;

5.

Informaci o nařízení vlády č.318/2017 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev s účinností
od 1.1.2018.
SCHVALUJE:

PRO

PROTI

ZDRŽ.

1.

Program jednání a zápis ze zasedání č. 10/2017;

5

0

0

2.

Ředitele Mateřské školy Bítovčice, příspěvková organizace ;

5

0

0

3.

Přílohu č.13 ke smlouvě se SMJ s.r.o. o podmínkách
svozu a zneškodňování odpadu a podpis smlouvy;

5

0

0

4.

Darovací smlouvy pro rok 2017;

5

0

0

5.

Podání žaloby proti Svazu vodovodů a kanalizací
Jihlavsko ve věci vydání finančního majetku z podílu
obce Bítovčice – podíl na SVKMO, podíl na finančních
prostředcích, podíl na majetku ,,z vlastní činnosti“;

5

0

0

6.

Podání žaloby na Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
na nájemné – náhrada za užívání vodohospodářského
majetku ve vlastnictví obce za rok 2015;

5

0

0

7.

Právní zastoupení pro JUDr. Boženu Zmátlovou ve
všech právních úkonech souvisejících s podáním žalob
proti Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko;

5

0

0

8.

Revokaci usnesení č.4/2017/6 ze dne 26.4.2017 a
schválení vydání společného stolní kalendáře mikroregionu Loucko.

5

0

0

USNESENÍ č.12/2017
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27. 12. 2017
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Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Rozpočtové opatření č. 16/2017;

2.

Příkaz starostky obce k provedení řádné inventarizace
majetku a závazků k 31.12.2017 a plán inventur pro rok
2017;

3.

Výši poplatku za odvoz komunálního odpadu;

4.

Zápis ze zasedání finančního výboru a plán činnosti na
rok 2018;

5.

Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018.
SCHVALUJE:

PRO

PROTI

ZDRŽ.

1.

Program jednání a zápis ze zasedání č. 11/2017;

6

0

0

2.

Rozpočet obce na rok 2018;

6

0

0

3.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2020;

6

0

0

4.

Dotaci POV Vysočiny použít na opravu veřejného
osvětlení;

6

0

0

5.

Zaplacení správního poplatku za podání návrhu na
zahájení řízení- peněžité plnění;

6

0

0

6.

Zpoplatnění užívání části obecní terasy;

6

0

0

7.

Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.4;

6

0

0

8.

Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1.

6

0

0

PRO

PROTI

ZDRŽ.

6

0

0

USNESENÍ č.1/2018
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 31. 1. 2018
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Zprávu o výsledku inventarizace za rok 2017;

2.

Rozpočtové opatření č. 17/2017;

3.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina
na dofinancování stavby kanalizace a ČOV;

4.

Zápis č. 1/2018 ze zasedání finančního výboru.
SCHVALUJE:

1.

4

Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku a
zápis ze zasedání č. 12/2017;
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2.

V souladu s § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územ. plánování a staveb. řádu (staveb. zákon), ve znění pozd. předpisů, pořízení nového územ. plánu a stanovuje v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona, Evu
Bendovou, starostku obce Bítovčice, určeným členem
zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem územ.
plánu - Magistrát města Jihlavy, úřad územ. plánování;

6

0

0

3.

Novou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a.s.;

6

0

0

4.

Dodatek č.13 k náj.smlouvě s paní Annou Lokvencovou - pronájem části pozemku za účelem provozu
stavby odvodňovacího kanálu;

6

0

0

5.

Zrušení spořícího účtu obce u KB,a.s.;

6

0

0

6.

Ceny za pronájem KD

6

0

0

PRO

PROTI

ZDRŽ.

USNESENÍ č.2/2018
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 28. 2. 2018
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Hospodaření v obecních lesích;

2.

Rozpočtové opatření č. 1/2018;

3.

Informaci ve věci správního řízení se SVAK;

4.

Informaci České asociace odpadového hospodářství k
riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí
a měst v důsledku připravované účelové změny zákona
o odpadech;

5.

Zápis z kontrolní dne stavby splaškové kanalizace 13.2.2018.
SCHVALUJE:

1.

Program jednání a zápis ze zasedání č. 1/2018;

6

0

0

2.

Vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací a sepsání dohody s ÚP ČR a pověření starostky zajistit všechny náležitosti;

6

0

0

4.

Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.2;

5

0

1

5.

Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.5

5

0

1

PRO

PROTI

ZDRŽ.

0

6

0

NESCHVALUJE:
3.

Odkoupení lesních pozemků v katastru Vys. Studnic
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USNESENÍ č.3/2018
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 28. 3. 2018
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Projednání výběrového řízení na opravu veřejného
osvětlení;

2.

Stavební práce na ČOV a kanalizaci;

3.

Rozpočtové opatření č. 2/2018 a 3/2018;

4.

Jednání s VAS a.s.;

5.

Zápis č. 2/2018 ze zasedání finančního výboru;

6.

Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 19.3.2018.
SCHVALUJE:

PRO

PROTI

ZDRŽ.

1.

Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku a
zápis ze zasedání č. 2/2018;

6

0

0

2.

7.členné zastupitelstvo obce pro následující volební
období 2018 - 2022;

6

0

0

3.

Finanční dar ve výši 1 000,-Kč na zřízení nového babyboxu v Jihlavě

6

0

0

PRO

PROTI

ZDRŽ.

USNESENÍ č.4/2018
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 25. 4. 2018
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Práce na kanalizace a ČOV, poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina;

2.

Rozpočtové opatření č. 4/2018;

3.

Informace z jednání ze SVAK Jihlavsko;

4.

Jednání s VAS a.s.;

5.

Protokol SZIF o provedené kontrole - Rekonstrukce
lesní cesty v Pahorku.
SCHVALUJE:

6

1.

Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku a
zápis ze zasedání č. 3/2018;

6

0

0

2.

Firmu Kamil Musil na opravu veřejného osvětlení;

6

0

0

3.

Dotaci pro FC Bítovčice, z.s. a podpis Veřejnoprávní
smlouvy;

6

0

0

4.

Zvýšení částky pro vítání občánků na 1 300,-Kč.

6

0

0
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USNESENÍ č.5/2018
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30. 5. 2018
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Zprávu o hospodaření MŠ;

2.

Rozpočtové opatření č. 5/2018;

3.

Výši dotace na lesní cestu v Pahorku;

4.

Žádost o prodej pozemků v chatové oblasti;

5.

Situaci v lesní školce;

6.

Stavební práce na ČOV a kanalizaci;

7.

Správce víceúčelového hřiště.
SCHVALUJE:

PRO

PROTI

ZDRŽ.

1.

Program jednání a zápis ze zasedání č. 1/2018;

6

0

0

2.

Účetní závěrku obce za rok 2017;

6

0

0

3.

Závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad;

6

0

0

4.

Podání návrhu na zahájení řízení proti SVAK Jihlavsko
o určení, že je obec vlastníkem vodohospodářského
majetku a na vyklizení a předání vodohospodářského
majetku patřícího obci;

6

0

0

5.

Právního zastoupení od JUDr. Boženy Zmátlové
při jednáních ve věci dalších sporných řízení;

6

0

0

6.

Doplatek na provoz ZŠ a MŠ obci Kozlov za rok 2017;

6

0

0

7.

Firmu Grand s.r.o. jako dodavatele softwaru obsahující
legislativu České republiky a informace z oblasti práva;

6

0

0

8.

Částku za pronájem ,,Vodárny“;

6

0

0

9.

Příkazní smlouvu o poskytování služeb pověřence
ochrany osobních údajů od Sdružení obcí Vysočina,
z.s.p.o.;

6

0

0

10.

Směrnici č.1/2018, o ochraně osobních údajů;

11.

Darovací smlouvu za tvorbu webových stránek obce.
0

6

0

NESCHVALUJE:
12.

Příspěvek na provoz Linky bezpečí.
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KŮROVEC
Jak jistě víte, ze zdělovacích prostředků, dotkla se našeho území, tedy i lesů,
rozkládajících se na katastru naší obce, nebývalá kůrovcová kalamita.
Kůrovcoví brouci jsou jedním z nejrozmanitějších druhů, je jich asi kolem 6000
(to není překlep), dosahující velikosti od 1 do 9mm. Broukům pro jejich úspěšné
rozmnožování napomáhá nezvykle teplé počasí - trend několika posledních let,
také sucho, a především teplé zimy, které umožní kůrovci úspěšně přezimovat.
Kůrovci tak za jeden rok, v ideálních podmínkách, mohou vyvést až tři generace
potomků.
Agresivní kůrovci si tvoří ve dřevě systém matečných a larvových chodeb.
Larvy kůrovců se živí dřevem a lýkem napadených stromů. I když se stromy
útokům těchto škůdců snaží bránit - vylučují terpenoidy, fenolické sloučeniny
a pryskyřici - není jim to nic platné. Většinou monokulturní smrkové lesy nakonec této úspěšně se množící přesile škůdců podléhají po tisících.
Z lesa, kam jsme kdysi chodili na procházku, nebo na houby, tak zůstane
vyschlá a mrtvá planina. Cena dřeva prudce klesá a dokonce aktuální situace je
natolik závážná, že ani dřevařské společnosti o něj nemají zájem.
Znovu se ukazuje, že člověk je proti přírodě malým pánem. Vše špatné,
co ji provede, kvůli nerozvážnému hospodaření, jak v lokálním, tak v globálním měřítku, se mu vrátí. Neustálým porušováním křehké rovnováhy v přírodě,
kvůli vlastnímu obohacení tento, téměř nevratný, proces jen urychluje. Mnoho
nepomohou studie příčin, nebo vyšetřovací komise parlamentů, které konstatují
to, co už beztak všichni dobře víme - lesy zasázené našimi otci a dědy pomalu
mizí...
-m-

Bítovčice - aktuální situace v „Pahorku“
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POLICEJNÍ OKÉNKO
POŽÁR NA RENAULT MASTER RZ 3J6 4431 KOZLOV
Policisté OOP Polná zasahovali u požáru nákladního motorového vozidla. Dne 5.3.2018 v 14:00 hod. v Kozlově došlo
k požáru nákladního automobilu Renault Master. Požár oznámil majitel vozidla, který předběžně určil škodu na vozidle
na 50 000,- Kč. Na místo se dostavil vyšetřovatel HZS, který stanovil příčinu vzniku požáru jako technickou závadu na
autobaterii vozidla. Vyšetřovatel HZS si celou věc na místě
převzal.
NP KRÁDEŽ HOTOVOSTI Z RD, LUKA NAD JIHLAVOU
Policisté v Polné šetří vloupání do RD. Dne 16.03.2018 v době od 06:30 hod. do 12:45
hod. vnikl neznámý pachatel za užití násilí, po částečném naříznutí a poté rozbití trojitého izolačního skla francouzských posuvných dveří, do rodinného domu na ul. Růžová
v obci Luka nad Jihlavou. Násilným vniknutím do nemovitosti NP způsobil škodu 20.000,Kč a následně odcizil finanční hotovostí v celkové výši cca 15.000,- Kč. Tímto jednáním
způsobil NP předběžnou škodu v celkové výši 35.600,- Kč. Policisté věc šetří jako trestný
čin „Porušování domovní svobody, Krádež a Poškození cizí věci“.
NP POŠKOZENÍ VOZIDLA SUBARU
Policisté OOP Polná šetří událost kdy v době od 01:40 hod. do 01:45 hod. dne 1.4.2018
v obci Kamenice, okr. Jihlava, odjížděl poškozený se svým vozidlem tovární zn. Subary
Legacy, od sokolovny. V této době se zde konala také zábava, kdy neznámý pachatel
ze skupinky mládeže stojící u okraje silnice hodil kámen, který trefil vozidlo poškozeného do čelního skla, při čemž došlo k poškození čelního skla v místě před řidičem
a dále k poškrábání laku kapoty motoru. Poškozený ihned zastavil a dostal se do sporu
s mladíky z této skupinky. Skupina byla tvořena třemi mladíky a jednou dívkou, kdy tito
poté nasedli do jiného vozidla a z místa odjeli směrem na Jihlavu, čímž poškozenému
muži způsobil škodu ve výši 18.000,- Kč. Policisté případ kvalifikovali jako trestný čin
„Poškození cizí věci“ a po skupince osob stále pátrá.
SOUSEDSKÉ NESHODY LUKA NAD JIHLAVOU
Dne 12.4.2018 v 08.30 hod. oznámil na tísňovou linku 158 muž, že jeho sousedka
v době od 19.30 hod. dne 11.4.2018 do 08.00 hod. dne 12.4.2018 nalila ke dvěma stromkům švestky, které se nacházejí na hranici pozemku náležící k RD v Lukách nad Jihlavou neznámu tekutinu, čímž mu nezpůsobil žádnou majetkovou škodu. Provedeným
šetřením bylo zjištěno, že žena a její syn v době kolem 21.00 hod. dne 11.4.2018 k nalití
tekutiny složené (ocet, voda, sůl) ke 2 ks planých stromků švestek, které se nacházejí
v bezprostřední blízkosti betonového ohraničení jejich pozemku od pozemku oznamovatele z důvodu, aby zamezili způsobení škody na jejich majetku, které by bylo zapříčiněno
růstem obou stromků.
Osoby jsou podezřelé ze spáchání přestupku dle ust. § 7/1c, bod 3 z.č. 251/2016 Sb.,
oznamovatel je podezřelý ze spáchání přestupku dle ust. § 179/1j z.č. 183/2006 Sb., policisté případ oznámili do přestupkové komise.
Bítovčický
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NP KRÁDEŽ 2 KS ŽEBŘÍKŮ VELKÝ BERANOV
Policisté OOP Polná šetří událost, kdy neznámy pachatel v době od 13:05 do 13:10
hodin dne 4.5.2018 odcizil z oplocené zahrady na okraji obce Velký Beranov po levé
straně silnice II/353 jeden výsuvný hliníkový a jeden obyčejný ocelový žebřík a to tím
způsobem, že vyhnul oplocení zahrady v rohu ve spodní části, vnikl na zahradu a z této
odcizil uvedené žebříky, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 6.000,- Kč. Policisté případ
kvalifikovali jako trestný čin „Krádež“ a po pachateli stále pátrá.
ZAHOŘENÍ LESNÍHO POROSTU V K.O. ŽDÍREC
Dne 13.5.2018 ve 14:16 telefonicky oznámil hlídce OO PČR Polná operační důstojník
IOS Jihlava, že došlo k zahoření lesního porostu na okraji lesa v k.o. Ždírec. Na místo
se dostavila hlídka OO PČR Polná, na místě byla již přítomna výjezdová jednotka HZS
kraje Vysočina, středisko Polná a SDH Dobronín, kteří na místě požár lokalizovali. Na
místo se dostavil i vyšetřovatel příčin požáru HZS kraje Vysočina, ÚO Jihlava. Na místě bylo zjištěno, že došlo k zahoření spodní části mladšího lesního porostu o velikosti
cca 4x4 metry, kdy požárem došlo pouze k ohoření spodní části cca 5ti kusů smrků
o průměru od 10 cm do 20 cm, stáří smrkového porostu cca 50 let. Dle vyšetřovatele bylo
jako příčina požáru stanoveno úmyslné jednání neznámé osoby. Na místě byl přítomen
zástupce majitele lesního pozemku místostarosta obce Ždírec, který sdělil, že obci Ždírec
ohořením spodní části stromů nebyla způsobena žádná škoda, jedná se o stromy určené
k probírce. Uchráněné hodnoty jsou ve výši cca 300.000,- Kč, k žádnému zranění osob
nedošlo.
KRÁDEŽ LUKA NAD JIHLAVOU
Policisté přijali oznámení majitele pohostinství. Který oznámil, že dne 24.5 2018 23:00
hod až 25.5.2018 08:30 hod. mu měl mladistvý brigádník odcizit příruční trezor a kasírtaškou s hotovostí a stravenkami a to ze skříně za barovým pultem Hostince u Procházků
v Lukách nad Jihlavou. Brigádník se před zavírací dobou schoval za závěsem zakrývajícím schodiště vedoucí do horních pater budovy. Po odchodu personálu hostince opustil
úkryt a odcizil zmíněné věci, jejichž uložení znal, jelikož prováděl v hostinci pomocné
práce. Hostinec poté opustil zadním vchodem, který za sebou zabouchl. Tímto měl podezřelý způsobit škodu 30,000,- Kč. Policisté případ kvalifikovali jako trestný čin „Krádež“.
OHROŽENÍ POD VLIVEM NÁVYKOVÉ LÁTKY POLNÁ
V době 9:30 hod. dne 27.5.2018 na Husově nám č.p. 1 v Polné u kostela byla provedena silniční kontrola OA Seat, kdy u řidiče vozidla byla v 9:31 hod. provedena orientační
dechová zkouška přístrojem DRÄGER 7510 s pozitivním výsledkem, kdy v 9:33 hod. byla
provedena odborná dechová zkouška s výsledkem 2,34 promile alkoholu v dechu, druhá
v 9:38 hod. s výsledkem 2,44 promile alkoholu v dechu a třetí v 9:51 hod. s výsledkem
2,72 promile alkoholu v dechu. Lékařské vyšetření nepožadoval a k požití alkoholu se
doznal, s tím, že vypil 1 litr vína. Řidiči byl na místě zadržen ŘP a byla mu zakázána další
jízda. Policisté případ šetří jako přečin „Ohrožení pod vlivem návykové látky“.
npor. Jan Kunkela, DiS.,
zástupce vedoucího obvodního oddělení Polná
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍTOVČICE
Od ledna 2018 už naše školka nespadá pod ZŠ a MŠ Kozlov, ale jejím
zřizovatelem je nyní obec Bítovčice.
Mateřská škola Bítovčice, příspěvková organizace, je jednotřídní mateřská
škola rodinného typu s celodenním
provozem.
Budova mateřské školy zajišťuje svým vhodným řešením optimální
podmínky pro provoz jedné třídy s kapacitou 20 dětí. Skládá se z herny, která je využívaná jako prostor na cvičení
Mateřská škola Bítovčice
a hraní, ale také zde děti po obědě
odpočívají a spinkají. Další místností je
třída - učebna, která slouží také jako jídelna, dále pak máme k dispozici výdejní kuchyni,
kabinet na pomůcky a sociální místnosti.
Třída je naplňována dětmi ve věku od 2 do 6 let, popř. do 7 let – děti s odloženou
školní docházkou.
Prostory MŠ jsou vybaveny vhodným dětským nábytkem, hračkami přiměřenými věku,
rozvíjejícími fantazii a tvořivost dětí. Žádná z tříd není specializovaná. K zázemí patří
i šatny dětí, kde jsou vystavovány jejich výtvarné práce a aktuální informace pro rodiče.
V budově MŠ se nachází kabinet pomůcek, sociální zařízení pro personál a WC s koupelnou pro děti. Na budovu navazuje školní zahrada, která svým vybavením zahradním
zařízením dostatečně vhodně doplňuje pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Na zahradě je
umístěna velká prolézačka se skluzavkou, dostatečně velké pískoviště a budova k ukládání hraček a příslušenství vhodných pro venkovní hry.
K pobytu venku MŠ využívá veřejné hřiště s umělým povrchem, které je oplocené
a dobře udržované. Dále MŠ využívá ke hrám a pohybu dětí venku hřiště v areálu
„Pod vodárnou“, kde se nachází fotbalové hřiště a hřiště hasičů. Zařazujeme vycházky
do přírody.
Estetické prostředí je zvyšováno vhodnou výzdobou tříd, chodeb i ostatních prostor
z tvorby dětí a p. učitelek.
Budova MŠ je umístěna v klidné části obce a patří k nejstarším objektům v obci.
Mateřská škola spolupracuje se svým zřizovatelem, odbornými pracovníky, sousedními
MŠ a se základní školou Luka nad Jihlavou a Kozlov. S vedením obce spolupracujeme
při zajišťování kulturního programu při různých příležitostech, např. na setkání seniorů
nebo rodáků, vítání nových občánků a pod.
Ředitelkou mateřské školy Bítovčice je Eva Čermáková. Do května jsme měli zapsáno
17 dětí a od května 20 dětí.
Každý měsíc pravidelně s dětmi navštěvujeme divadlo DIOD v Jihlavě, kde máme
předplatné na dětská představení.
Akce školky plánujeme podle počasí. V zimě dovádíme na sněhu (když zrovna napadne) a kloužeme se na kluzácích.
Bítovčický
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V únoru jsme ve školce pořádali dětský karneval
se soutěžemi a malým občerstvením. V březnu už jsme
dělali výlety do přírody, kde
děti pozorovaly probouzející
přírodu, dělaly šnečí závody,
poznávaly květiny atd.
V dubnu kromě divadla jsme navštívili městskou
knihovnu v Jihlavě, kde mají
vždy pro děti připravený
program, zde se děti aktivně účastní hrané pohádky
a práci s knihou. Koncem
dubna jsme měli výlet s opékáním párků a pálení ČARODĚJNIC. Děti si samy vyráběly
čarodějnické klobouky.
Na začátku května jsme
vyrazili vlakem na celodenní výlet do ZOO a se staršími dětmi jsme spali přes noc
ve školce.
Počasí nám vždy celkem
vyšlo, až na poslední výlet
koncem června s opékáním
párků. Museli jsme zůstat
Bítovčice - děti z mateřské školky
ve školce, ale nás to neodradilo. Zařádili jsme si ve školce a párky jsme nakonec opekli v troubě.
Od května jsme nacvičovali na závěrečnou besídku, kde děti sehrály pohádku „O Šípkové Růžence“, předvedly krátké pásmo básniček, písniček a tanečků. Na konci besídky
jsme pasovali naše předškoláky KLÁRKU, AMÁLKU a FRANTIŠKA na školáky a popřáli
jsme jim ať se jim daří ve škole a vzpomínají na školku.
Děkujeme rodičům za celoroční spolupráci, přejeme hezkou dovolenou a prázdniny
dětem a budeme se těšit poslední týden v srpnu.
Eva a Saša
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FOTOGALERIE AKCÍ 2018
Pálení čarodějnic

Stavba kanalizace a čističky odpadních vod

Soutěž mladých hasičů
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se
Vladimír Láník
Antonín Vetchý
Jaroslav Zacha
Růžena Švarcová
Stanislav Böhm
Hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit.

K 31. 12 . 2017 měla naše obec 432 osob.
Odstěhovalo se 7 osob.
Přistěhovali se 2 osoby.

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ
Od 15.června 2018 rezervace víceúčelového hřiště a půjčování klíčů tel. 732 715 936
~
Vážení občané, na obecním úřadě si můžete vyzvednout projektové dokumentace ke kanalizačním přípojkám pro Vaše nemovitosti.
~
Vážení. Letos letní dovádění darazilo i k nám. Těšit se můžete na odpoledne plné soutěží s Milanem Řezníčkem. Lákadlem jsou určitě grilované speciality, chlazené nápoje, káva či palačinka z Kavárny Pohodička, malování
na obličej a další atrakce nejen pro děti. K tanci i poslechu živá hudba.
Speciální host Železný Zekon. Po celou dobu akce bude připraveno zdravotní poradenství pro seniory,zábavné kvízy, hry.
Letní dovádění se koná v neděli 12.8. v areálu bývalé ,,Vodárny“ a fotbalového hřiště (plakátek na poslední straně).
Těšíme se na Vás.
14

Bítovčický

čtvrtletník

-

xii. ročník

- 1/2018

RECEPTY PRO VÁS
Meuňkové knedlíky
Ingredience

1
300 g
1
50 g
70 ml
1

Na dohotovení

kostka tvarohu
polohrubé mouky
vejce
oleje
mléka
lžíce cukru
špetka prášku do pečiva
špetka soli
meruňky

1/2
1
2

kostky másla
moučkový cukr
hrsti piškotů

Z uvedených surovin zpracujeme těsto, vyválíme váleček v průměru jako bramborový knedlík, z kterého nakrájíme přibližně 2 cm silná kolečka. Na vyválená
kolečka položíme čtvrtky meruněk a pečlivě zabalíme do kuličky. Knedlíky vaříme
v osolené vodě cca 8 minut. Na posyp si připravíme rozdrcené piškoty smíchané
moučkovým cukrem,na talíři podáváme přelité máslem.
Dobrou chuť!!!
foto a recept
Ivana Bartušková
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Zpravodaj pro občany obce Bítovčice vydává obecní úřad Bítovčice
č. 124, okres Jihlava, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČO: 00839582,
www.bitovcice.cz, e-mail: obec.bitovcice@volny.cz. Na základě zákona č. 46/2000 sb. zapsán do evidence periodického tisku u MK ČR
pod číslem E 17272. / Vychází čtyřikrát do roka. Náklad 180 ks.
/ Neprodejný výtisk. / 1. číslo XII. ročníku vyšlo v červenci 2018 /
Další uzávěrka 1. 12. 2018 / Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice,
nebo redakční rada. / Příspěvky nejsou upravovány.
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