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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,

obecní úřad
místostarosta: +420 604 356 819

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 z obecního

úřadu:

Platné vyhlášky naleznete na internetových stránkách obce
(http://www.bitovcice.cz/notices)
Místní poplatky 2013
Psi : 120 Kč / za prvního psa
splatnost:
Nájemné z obecních pozemků

30.6.2013
31.3.2013

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů :
500 Kč / poplatník
30.4.2013
(Poplatek je splatný: a) jednorázově nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku,
b) v případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2000,- Kč je možno poplatek zaplatit ve dvou
stejných splátkách s termíny splatnosti: - první splátka nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku
- druhá splátka nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku.)

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

28.9.2012
20.12.2012
2
1

435
436
Přistěhováno:
Odstěhováno:
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Stav nahlásila paní
S. Sobotková

0
0


Narozené děti 10/2012 – 12/2012
Sofie Česneková
Adam Jemai

říjen 2012
říjen 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!

Rozloučili jsme se s paní Hanou Doležalovou
ve věku nedožitých 75 let, Bítovčice 67.
Přijměte upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.

Jubilanti 2013
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní

Vlasta
Milada
Anna
Marie
Marie
Lubomír
Jaroslav
Wanda

Pokorná
Musilová
Švaříčková
Dostálová
Zachová
Švaříček
Zacha
Švaříčková

leden
únor
duben
duben
červen
červenec
červenec
červenec

Srdečně blahopřejeme

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

75
94
114
63
30
20
30
91

.

Slovo zastupitele
Vážení občané,
rok se s rokem sešel a opět tu máme adventní čas, čas vánoční, nejkrásnější období
roku. Je pouze na nás, jak tento čas strávíme, jaké si vánoce vlastně uděláme.
V letošním roce jsme chtěli předvánoční čas v Bítovčicích trošičku vylepšit. Začali
jsme pohádkou pro děti, poté následovala vánoční výstava a dílna a skončili jsme
rozsvícením vánočního stromku s živým betlémem. Tyhle tři předvánoční akce měly
hodně společného, velice málo Vás občanů se přišlo podívat. Proč ? Nevím. Pohádka
byla úžasná, zasmát se mohli i dospělí. Vánoční díla a výstava. Ti, kdo přišli opravdu
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nelitovali. Bylo to příjemně strávené odpoledne provoněné vůní jehličí, kávou,
cukrovím, vínem. Rozsvícení vánočního stromku s koledami a živým betlémem. Děti
byly úžasné, muzikanti měli dobře naladěno. Taktéž to byl hezky strávený podvečer s
příchutí svařeného vína a koláčků. Pouze tedy můžu konstatovat, kdo jste nepřišel
udělal jste chybu.
A také mě napadá. Má to vůbec smysl něco vymýšlet a organizovat? Proč se
nechceme scházet a povídat si? Nechám odpověď na Vás.
Dovolte mi, abych Vám všem, kdo jste přiložili ruce k dílu a věnovali kus svého
volného času pro obec, velice poděkovala.
Přeji Vám krásné a spokojené Vánoce, strávené v kruhu Vašich nejbližších. V nového
roce Vám přeji především pevné zdraví, kousek štěstí, hodně lásky a jenom samé
šťastné dny.
Eva Bendová

Kalendář

akcí

Uskutečněné akce
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13.října 2012
Drakiáda – pouštění draků nad železniční zastávkou, říjen
Svatomartinský průvod – lampiónový průvod, listopad
Humanitární sbírka – ošacení, 5. – 7. listopadu
Adventní dílna a prodejní výstava, 1.prosinec
Rozsvícení vánočního stromečku a živý betlém, 9. prosinec
Plánované akce
Štěpánská zábava - 26.12.2012 – Major Major + hosté a překvapení večera
a opět „nezapomenutelný Silvestr“ k tanci a poslechu hraje skupina Totoband
Tříkrálová sbírka oblastní charity Jihlava
Plesová sezóna v našem kulturním domě:
Myslivecký ples
11.1.2013
SDH
26.1.2013
FC Bítovčice
16.2.2013
Ženy
8.3.2013
Maškarní rej, Masopust
únor
Velikonoce
velikonoční pondělí připadne na 1. 4. 2013, takže na apríla
SDH – mladí hasiči, středa od 17 hod. v KD

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
U S N E S E N Í č. 8 / 2012
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26.9.2012
Zastupitelstvo obce:
Bítovčický zpravodaj
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BERE NA VĚDOMÍ:
1. Vytýčení katastrální hranice s Vysokými Studnicemi panem Jaroslavem Maňouškem
2. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 19.9.2012.
3. Zápis č.1/2012 a 2/2012 z jednání finančního výboru.
S C H V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č.7/2012
5-0-0
2. Postup prací v KD
5-0-0
3. Změnu dodavatele plynu a podepsání smlouvy
5-0-0
4. Přesunout částku 5.000.000,-Kč na spořící účet u KB Jihlava
5-0-0
5. Navýšení částky za opravu hasičského vozu o 7.600,-Kč.
5-0-0
6. Rozpočtové opatření č.5
5-0-0
7. Smlouvu a podpis smlouvy na projekt ,,Chuť a vůně domova“
5-0-0
8. Dofinancování prací na vodárně z rozpočtu obce v částce cca 50.000,-Kč. 5 - 0 - 0
9. Postup prací na vodárně
5-0-0
N E S C H V A L U J E:
1. Realizaci dalšího stupně projektové dokumentace na stavbu kanalizace a ČOV
0-5-0
U S N E S E N Í č. 9 / 2012
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 31.10.2012
Zastupitelstvo obce:
BERENAVĚDOMÍ:
1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
2. Postup prací v KD
3. Vyúčtování mateřské školky za 1.-3.čtvrtletí
4. Poskytnutí dotace v rámci POV Vysočiny z Kraje Vysočina
5. Oznámení o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
6. Předvánoční akce v KD
S CH V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č.8/2012
7–0-0
2. Prodej obecních pozemků par.č. st.767/1 zast.plocha o výměře 2 m2, par.č. st.767/2
zast. plocha o výměře 11 m2, par.č.33/12 ostatní plocha,ost. komunikace o výměře 55
m2 a par.č.33/13 ostatní plocha,ost. komunikace o výměře 8 m2 a pozemkové parcely
par.č. st.33/6 zast. plocha a nádvoří o výměře 41m2 paní Evě Čápové
7–0-0
3. Odkoupení pozemku od paní Vlasty Kubištové
7–0-0
4. Plán zimní údržby komunikací a zakoupení kontejneru na posyp
7–0-0
5. Rozpočtové opatření č.6
7–0-0
6. Nabídku firmy Rostislav Bouchal - Boroko na zhotovení automatického zvonění
v kapli
7–0-0
NESCHVALUJE:
1. Dotaci pro domov sv. Josefa

0–7-0

S OU H L A S Í:
1. S posouzením pojistných smluv nezávislým odborníkem.
2. S návrhem OZV č.2/2012
3. S plánem investic na rok 2013 ve výši 300.000,-Kč ze SVAK Jihlavsko
4. S umístěním zpomalovacích prahů
5. S postupem prací na vodárně
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Rozpočtový výhled na rok 2014 a 2015 k nahlédnutí na vývěsce nebo na OÚ

Oznámení

Volba prezidenta České republiky konaná
ve dnech 11. a 12.ledna 2013,
případné druhé kolo ve dnech 25. a 26.ledna 2013

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Starostka obce Bítovčice podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
oznamuje:
1.Volba prezidenta České republiky se uskuteční
v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Bítovčice je budova mateřské školy č.p.82
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den volby prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky.
6. Podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) je prezidentem zvolen ten kandidát,
který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří
se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě,
že
žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo
vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby
prezidenta. O případném konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po skončení
prvního kola volby prezidenta informováni zveřejněním nové informace na úřední desce
obecního úřadu.
V Bítovčicích dne 10.12.2012

Úřední deska

Na úřední desce byly od posledního čísla zpravodaje zveřejněny následující
informace :
Titul
Oznámení o době a místě konání voleb
Veřejná vyhláška - Kraj Vysočina
Záměr obce - prodej pozemku
Strategie Kraje Vysočina 2020 - návrh koncepce
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 9/2012
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.6/2012
Volba prezidenta ČR
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.8/2012
10.12.2012
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
10.12.2012
Rozpočet obce na rok 2013
10.12.2012
Rozpočtový výhled na rok 2014
10.12.2012
Rozpočtový výhled na rok 2015
10.12.2012
OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Víte, že…………..
►

Děkujeme za Vaši spoluúčast na charitativní sbírce ošacení.

► Vítězka 122. Velké pardubické je ze Zhoře na Jihlavsku. Desetiletá klisna Orphee
des Blins pochází ze stáje Pegas, která má tréninkovou centrálu právě v obci mezi
Jihlavou a Žďárem nad Sázavou.
Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/

► Nečekejte na svého lékaře déle než je nezbytně nutné a vyzkoušejte službu
eAmbulance. Pacienti všech pěti nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina mohou
využívat službu elektronického objednávání do jejich odborných ordinací přes službu
eAmbulance prostřednictvím internetu, telefonu nebo při osobní návštěvě kontaktních
center nemocnic. Výhodou elektronického objednání je okamžitý výběr nemocnice i
konkrétního lékaře, možnost objednávat se 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365
dní v roce. Objednat se do vybraných specializovaných ordinací je možné přes
internetovou adresu www.eambulance.cz, ale nabízena je i služba operátorky na
telefonu, která sama podle instrukcí provede na počkání celé objednání. Službu tak
mohou pohodlně využít i spoluobčané bez přístupu na internet. V případě zájmu je
možné objednání provést i osobně při návštěvě kontaktního nebo informačního
centra, které je umístěno v recepcích všech krajských nemocnic. Žádejte na recepcích
nemocnic více informací, rádi Vám pomohou s objednáním.
Co je třeba k získaní přihlašovacích údajů do systému:





Osobní návštěva informačních center krajských nemocnic
Občanský průkaz nebo kartička pojištěnce
5 minut Vašeho času
Přihlašovací údaje se nedají vzhledem k zabezpečení systému získat
elektronickou registrací

Provozní doba informačních center pro získání PIN:
Nemocnice Jihlava: Pondělí - Pátek: 7.30 - 16.00 hod.
Celkové výsledky krajských voleb
Česká republika 36,89 % zúčastněných voličů
Kraj Vysočina

Zdroj : http://www.volby.cz/ 

41,05 % zúčastněných voličů

Počet zvolených zastupitelů v kraji Vysočina
17 ČSSD 11 KSČM 7 KDU-ČSL 5 ODS 3 Pro VYSOČINU
Bítovčický zpravodaj
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2 TOP+STAN
7

Bítovčice celkem 43,68 % zúčastněných voličů
Kandidátní listina
číslo

Platné hlasy

název

celkem

v%

7

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

4

2,70

8

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

11

7,43

16

Strana soukromníků ČR

0

0,00

20

Moravané

0

0,00

22

Nár.socialisté-levice 21.stol.

0

0,00

36

TOP 09 a Starostové pro Vys.

2

1,35

39

SUVERENITA - Blok JB pro VYS.

2

1,35

43

Komunistická str.Čech a Moravy

29

19,59

51

Strana zelených

2

1,35

Kandidátní listina
číslo

Platné hlasy

název

celkem

v%

60

Česká str.sociálně demokrat.

29

19,59

66

Pro Vysočinu

8

5,40

67

Česká strana národně sociální

0

0,00

70

Občanská demokratická strana

10

6,75

75

Starostové pro občany

13

8,78

77

Strana svobodných občanů

2

1,35

80

Dělnic.str.sociální spravedl.

0

0,00

84

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

28

18,91

93

Česká pirátská strana

8

5,40

Mateřská škola
Letošní rok jsme zahájili 3. září 2012 se 17 dětmi. V říjnu nám přibylo další nové dítě a
v listopadu druhé. Nynější stav je 19 dětí.
Od 1.listopadu 2012 se na žádost rodičů změnil čas provozu MŠ: 6:30-16:00 hodin.
Opět se nám podařilo získat předplatné do divadla „Na Kopečku“, kam každý měsíc
jezdíme na pohádky:
září – Největší poklad

říjen – Povídejme si děti

listopad – Pohádky o mašinkách, O Smolíčkovi

prosinec – Anetka a vánoce
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V týdnu od 19.11 – 23.11.2012 se uskutečnila brigáda na úpravu školní zahrady a
celého pozemku školy. Velké poděkování patří všem zúčastněným rodičům za obrovskou
pomoc a ochotu. Děkujeme!
Ve středu 5.12.2012 nás ve školce navštívil Mikuláš, Anděl a Čert. Děti přednesly
básničky a zazpívaly písničky. Za odměnu dostaly sladkou nadílku.
Na čtvrtek 20.12.2012 jsme si připravili krátké vánoční pásmo pro rodiče, prarodiče,
tetičky a strýčky…. K vystoupení jsme využili prostorů KD, kde si děti rozbalily dárky,
které byly zakoupeny z příspěvků od rodičů a fotbalistů. Děkujeme!
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém
roce 2013.p. učitelky a děti z MŠ Bítovčice
Akce, oznámení
Srdečně zveme všechny 1.ledna 2013 do Jihlavy na slavnostní novoroční
ohňostroj.
Komponovaný ohňostroj na skladbu Alpha, kterou napsal hudební skladatel Evangelos
Odysseas Papathanassiou, známý spíše pod uměleckým jménem Vangelis. Ohňová
show v podání ohňostrůjce pana Leo Válka, rodáka z Jihlavy, startuje v 17.30 hodin
na Masarykově náměstí v Jihlavě.
Před ohňovou show bude krátká novoroční zdravice primátora statutárního města
Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala.
A před novoroční zdravicí, od 17:00 hodin, bude všem 18+ podáván „svařák“ pro
zahřátí.
Pořadatel: statutární město Jihlava.
Od úterý 1. ledna 2013 bude Zubní pohotovostní služba na Jihlavsku poskytována
nově v ambulancích jednotlivých sloužících lékařů. Rozsah ordinačních hodin zůstává
stejný, tj. ve všední dny od 15.00 hod. do 19.00 hod., v sobotu, neděli a ve svátek
od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Rozpis služeb zubních lékařů bude uveřejněn na webových stránkách Kraje Vysočina
(www.kr-vysocina.cz) a Nemocnice Jihlava (http://www.nemji.cz/), bude také
průběžně uveřejňován v regionálním tisku. Informace budou k dispozici i v
informačním centru Nemocnice Jihlava a na telefonním čísle 567 157 221. Na tomto
telefonním čísle si zároveň mohou pacienti před nutným ošetřením ještě ověřit, který
zubní lékař v požadovaný okamžik poskytuje pohotovostní službu, a to z důvodu
možných změn v původním rozpisu (nemoc, jiná závažná situace apod.).

MS v biatlonu 2013 - Přesně dva týdny před koncem kalendářního roku začali
pořadatelé mistrovství světa v Novém Městě na Moravě navážet na tratě technický
sníh. V první etapě do konce tohoto týdne je v plánu vytvoření okruhu v délce 2500
metrů, který by si případně mohli vyzkoušet po vánočních svátcích čeští reprezentanti
v rámci obhlídky tratí.
Více informaci : http://www.biathlonnmnm.cz/cz/
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Pár užitečných rad
Alkoholický průvodce
JAK KOMBINOVAT ALKOHOL S JÍDLEM, ABYCHOM NEOSLAVILI NOVÝ ROK
GIGANTICKOU KOCOVINOU?
PRO VINAŘE
1. Lehká vína k lehkým jídlům, těžká vína k těžkým jídlům.
2. Prokládejte skleničky vína jídlem tak, abyste si nepřekyselili žaludek.
3. Na každou sklenku vína vypijte dvě sklenky vody.
4. Půlnoční šampaňské si na víno klidně můžete dát, navzájem si nevadí.
5. Odolejte pokušení zazdít do vína pár panáčků. Jinak budete ráno litovat.
PRO PIVAŘE
1. Díky hořké chuti piva si můžete dovolit mastnější občerstvení. A s takto
připraveným žaludkem odoláte náporu alkoholu lépe než milovníci ostatních
nápojů.
2. Půlnoční šampaňské pijte jen symbolicky, dvojí bublinky si spolu nerozumí.
3. Proti nudě v pití bojujte vzorky z různých malých českých pivovarů. Je to
zábavnější než pít celý večer to samé.
PRO KOKTEJLISTY
1. Držte se celý večer jednoho druhu míchaného nápoje, jinak budete ráno také
hrát všemi barvami duhy.
2. Stejně jako vinaři pijte hodně vody. Koktejly dehydrují. S jídlem se bohužel
nekamarádí vůbec - jedině ty méně sladké.
3. Na šampaňské zapomeňte. Jeho setkání s vlnou koktejlů je příliš bouřlivé.
Zdroj: http://ona.idnes.cz/ 
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Fotogalerie – Vánoční dílna, rozsvícení stromečku a živý betlém
Foto : P. Buš
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