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Vážení spoluobčané.
Jaro k nám letos přišlo velice brzy a tak všichni už pilně pracují na svých zahrádkách.
A zde je několik informací z obce:
Vodárna. Jistě všichni víte, že zastupitelstvo obce v dubnu loňského roku odsouhlasilo zbourat budovy pod hrází
(filtry, strojovna). Byl zhotoven projekt pro demolici, získán byl demoliční výměr, obec vypsala výzvu k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a proběhlo výběrové řízení.
Začátkem dubna začne vítězná firma s bouráním objektů. Prosím tedy spoluobčany, aby vůbec na vodárnu nechodili,
aby zde zbytečně nedošli k úrazu. Děkuji za pochopení.
Již nějaký pátek přemýšlím o setkání seniorů. V Bítovčicích se pravidelně pořádá setkání rodáků, ale setkání seniorů
nikdy. Ráda bych pozvala seniory od 65. let. Setkání by se uskutečnilo v neděli odpoledne cca od 15. hodin. Prosím
tedy o vyplnění dotazníku, zda byste měli vůbec zájem si popovídat, zatančit, zavzpomínat, něco pojíst, popít no
prostě se pobavit. Vaše názory mně můžete sdělit i osobně.
Obec opět využila možnost přidělení dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny. Pro letošní rok jsme zažádali
o částku 130.000,- na opravu fasády MŠ.
Každý rok v květnu zveme děti a rodiče na vítání občánků, letos to však bude trošku jiné. Dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, budou muset rodiče děťátka písemně požádat resp. souhlasit se zasláním pozvánky na
,,vítání“. Podle právního výkladu Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nesmí úřady zpracovávat osobní
údaje za účelem, aby rodičům zasílaly pozvánky na tuto ,,akci“. Proto žádám rodiče dětí, které se narodily v roce
2013, o sdělení, zda jim můžeme zaslat pozvánku či mají zájem zúčastnit se vítání občánků.
Mohu pouze konstatovat NECHÁPU.
Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který v § 64 ukládá Českému úřadu
zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových údaje o nemovitostech,
u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně
určitě.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální
zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,
jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného
pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve lhůtě do 31.12.2023, jinak se má za to, že
nemovitost je opuštěná a nemovitá věc se stává vlastnictvím státu. Další informace naleznete na úřední desce obce
nebo na webových stránkách.
Krajský úřad kraje Vysočina opět vyzývá obyvatele kraje k 6. ročníku jarního úklidu odpadků kolem komunikací.
Tuto akci každoročně organizuje pod názvem Čistá Vysočina a v loňském roce se do ní přihlásilo více jak 18 tis.
obyvatel našeho kraje, kteří posbírali přes 90 tun odpadků. Bítovčice se se opět přihlásily. Tradiční parta bude uklízet
u silnice III/3516 - od autobusové zastávky Vržanov ke značce obce a od značky obce směrem ke katastru obce Luka
nad Jihlavou, ve dnech 8. a 10.dubna. Kdo by chtěl pomoci, volejte na číslo 606 303 548.
A sen se stal skutečností. Naši dobrovolní hasiči zvítězili v 6.ročníku extrémní noční soutěži hasičských jednotek
v družstvu 1+5 „Ježkovo peklo“, které pořádá Okrsek Jihlava a okrsek Karla Vozába. Během noci ze soboty 15.3 na
neděli 16.3. zvládli 14 extrémních disciplín a vedli si velice, velice dobře. Za sebou nechali i borce z.......Zbývá dodat
gratulujeme a děkujeme.
Sobotní odpoledne 22.března v kulturním domě patřilo našim dětem. Pořádal se tradiční karneval. Děti, někdy
i rodiče či prarodiče tančili, soutěžili, děti zpívaly a malovaly. Karneval se jako vždy povedl, některé děti ani
nechtěly jít domů. Takže příští rok opět na jaře v kulturním domě.
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A ještě k územnímu plánu. Na obec došel koncem minulého roku požadavek na změnu územního plánu.
Zastupitelstvo změnu ještě neschválilo. Žádám proto občany, kteří by také měli návrhy na změnu využití ploch, aby
své požadavky předali na obecní úřad.
Přeji všem krásné jaro, krásné velikonoce a děkuji všem, kteří jakkoliv pomáhají v té naší vísce a dělají něco, aby se
o ní vědělo, pouze ale z té lepší stránky.

Starostka obce Eva Bendová

INFORMACE PRO OBČANY
Místní poplatky – všechny vyhlášky naleznete na internetových stránkách obce www.bitovcice.cz/notices
VÝBĚR: KOMUNÁLNÍ ODPAD – 500Kč / poplatník – splatnost 30.4.2014, PSI – za prvního psa 120Kč, za druhého
a dálšího psa téhož držitele 180Kč – splatnost 30.6.2014, NÁJEMNÉ Z OBECNÍCH POZEMKŮ splatnost 31.3.2014

OBČANÉ
Počáteční stav k 20. 12. 2013 je 448 obyvatel
Konečný stav k 31. 3. 2014 je 449 obyvatel

přistěhováno 6

narození 0

odstěhováno 3

rozloučení 2

Rozloučili jsme se

s paní Jarmilou Dvořáčkovou
s paní Vlastou Pokornou

Hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit.
Přijměte upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.

3

U S N E S E N Í č.7/ 2013
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 28.8.2013
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Polomy v obecních lesích
2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
3. Protokol z kontroly od firmy EKO-KOM a.s.
4. Postup ve věci pana Sedlmajera
S C H V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č. 6/2013
2. Pronájem obecního bytu 4+1 panu Rindovi
3. Rozpočtové opatření č. 4/2013
4. Převod krizového telefonu na pana Čermáka
5. Dodatek ke směrnici o vedení systému a zpracování účetnictví

6-0–0
6-0–0
6-0–0
6-0–0
6-0–0

N E S C H V A L U J E:
1. Odprodej obecního pozemku v chatové oblasti

6-0–0

U S N E S E N Í č.8/ 2013
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 25.9.2013
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Žádosti o pronájem obecních bytů
2. Postupy na ,,Vodárně“
3. Vyúčtování dne mikroregionu
4. Vyúčtování prací v MŠ
5. Akce v KD
S C H V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č. 7/2013
7-0–0
2. Opravu a výměnu pletiva na víceúčelovém hřišti firmou Holoubek trade s.r.o.
7-0–0
3. Opravu a sanaci konstrukce střechy MŠ, kapličky a OÚ
7-0–0
4. Zateplení půdy bytového domu foukanou minerální izolací
7-0–0
5. Opravu kamenné zdi mostu
7-0–0
6. Revokaci usnesení ZO ze dne 26.6.2013 č.6/2013/4
7-0–0
7. Proplacení faktury firmě SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o.
7-0–0
8. Rozpočtové opatření č.5
7-0–0
9. Zakoupit potřebné vybavení MŠ
7-0–0

U S N E S E N Í č.9/ 2013
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30.10.2013
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
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1. Plnění rozpočtu a hospodaření obce k 30.9.2013
2. Vyúčtování MŠ k 30.9.2013
3. Vystavení faktury na opravu kamenné zdi mostu
4. Zápisy ze zasedání kontrolního a finančního výboru
S C H V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č. 8/2013
2. Složení kauce ve výši tří měsíčních nájmů a podepsat nájemní smlouvy na 6.měsíců
3. Pronájem obecního bytu č.3 paní Dolejší a byt č.2 manželům Eliášovým
4. Rozpočtové opatření č.6
5. Richard Kubát vystaví zálohovou fa pouze na částku 30 000,-Kč
6. Zhotovení zábradlí mostu firmou Konsorcium- KOVO, Stanislav Řehoř
7. Smlouvu o veřejných službách s firmou ICOM transport a.s.
8. Příspěvek 8.000,- Charitě Luka nad Jihlavou
9. Zrušení účtu u UniCredit Bank
10. Ukončení mandátní smlouvy a jejího dodatku s VAS a.s., divize Jihlava
11. Dodatek č.4 ke stanovám dobrovolného svazku měst a obcí ,,SVAK“ bez přílohy č.2

5-0–0
5-0–0
5-0–0
5-0–0
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.10/ 2013
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27.11.2013
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zimní údržbu komunikací
2. Žádost o odkup lesních pozemků v majetku státu
3. Názory občanů pro dlouhodobý rozvoje obce.
4. Zápis z jednání kontrolního výboru a plán činnosti na rok 2014
S C H V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č. 9/2013
2. Rozpočtové opatření č.7
3. Na opravu fasády mateřské školy zažádat o dotaci z POVV
4. Vícepráce při opravě a sanaci krovu kapličky s částkou 6.000,-Kč.
5. Finanční dary za rok 2013 za dobrou práci pro obec

5-0–0
5-0–0
5-0–0
5-0–0
5-0–0

U S N E S E N Í č.11/ 2013
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30.12.2013
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 a plán inventur pro rok 2013
2. Pověření pana Josefa Kremláčka k provedení veřejnosprávní kontroly za celé období roku 2013
3. Těžbu polomů v obecních lesích
4. Zápis z jednání finančního výboru č.3/2013 a plán činnosti na rok 2014
S C H V A L U J E:
1. Upravený program 11.zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č. 10/2013
5-0–0
2. Pronájem obecního bytu č.1 paní Ireně Danišové
5-0–0
3. Rozpočet obce na rok 2014
5-0–0
4. Rozpočtový výhled na rok 2016
5-0–0
5. Rozpočtové opatření č.8
5-0–0
6. Pana Zdeňka Mráze do funkce odborného lesního hospodáře.
5-0–0
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7. Pana Zdeňka Mráze odpovědným zástupcem k uvádění do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin v lesní
školce
5-0–0
8. Zvýšení částky za pronájem pozemku za účelem provozu stavby odvodňovacího kanálu
5-0–0
9. Práce na odstranění padajících kamenů
5-0–0

U S N E S E N Í č.1/ 2014
Ze zasedání zastupitelstva Obce Bítovčice ze dne 29.1.2014
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu o inventarizaci majetku a závazků obce Bítovčice k 31.12.2013
2. Žádost o změnu územního plánu
3. Hospodaření MŠ za rok 2013
S C H V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č. 11/2013
5-0–0
2. Prodej obecních pozemků par.č. 165/11, ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 64 m2, par.č. st. 769, zastavěná plocha o výměře 2 m2 a par.č. 165/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
154 m2 vše v k.ú. Horní Bítovčice (chatová oblast) panu Zdeňku Smrčkovi
5-0–0
3. Uzavření uzavření smlouvy s VAS a.s. na zabezpečení prodloužení platnosti
územního rozhodnutí ,,Bítovčice – ČOV a kanalizace“
5-0–0
4. Cenovou nabídku na vybavení klubovny 1 a proplacení faktury za vybavení
klubovny 2
5-0–0
N E S C H V A L U J E:
1. Uveřejnění obce v knize Křížem krážem Vysočinou

0–0-5

U S N E S E N Í č.2/ 2014
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26.2.2014
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Informaci ze SVAK Jihlavsko
2. Opravy v MŠ po vytopení
S C H V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č. 1/2014
6-0-0
2. Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
6-0–0
3. Znění výzvy a výběrovou komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: Odstranění stavby – úpravna vody
– Bítovčice
6-0–0
4. Podání žádosti o příspěvek z Programu rozvoje venkova ČR , opatření III.4.1. ,,Získávání dovedností, animace a
provádění“ v rámci LEADER- Loucko- „Nejen bydlet, ale pracovat a žít“ na akci ,,Den seniorů“
6-0–0
5. Smlouvu s panem Zdeňkem Mrázem
6-0-0
N E S C H V A L U J E:
1. Prodej části obecního pozemku v chatové oblasti par.č. 152/12 v k.ú. Horní Bítovčice
0–0–6
2. Podporu projektu pro handicapované děti ze stacionáře Stonožka
0–0–6
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XXII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V SOČI
Soči pro Česko ve znamení osmiček
Ruské zimní hry trvaly celkem 18 dní. Na olympijské hry v Soči se kvalifikovalo celkem 88 zemí z celého světa a
shodou okolností stejné číslo (88) reprezentuje i počet sportovců, které vyslala do bojů Česká republika.
Aby toho nebylo málo, získali jsme celkem 8 medailí! Dvě medaile přivezla Martina Sáblíková z rychlobruslení, jednu
zlatou dovezla Eva Samková ve snowboardcrossu, což bylo asi největší milé překvapení pro Česko z letošních OH.
Úctyhodných 5 medailí přivezli naši sportovci z biatlonu.

Doufejme, že minimálně takto úspěšní budou naši sportovci i na dalších olympijských hrách. Zimní hry se konají v
roce 2018 v jihokorejském Pchjongčangu. Nejbližší letní olympijské hry však budou už za dva roky v Brazílii - Rio
2016. Uvidíme se tam...

České medaile
Den

Jméno

Sport

Upřesnění

Medaile

Další informace

8.2.

Jaroslav Soukup

biatlon

sprint 10 km

Máme první medaili…

9.2.

Martina Sáblíková

rychlobruslení

3000 m

Druhá česká medaile...

10.2.

Ondřej Moravec

biatlon

stíhací 12,5 km

Ondra Moravec má...

16.2.

Eva Samková

snowboarding

snowboardcross

Máme zlatou!!!...

17.2.

Gabriela Soukalová biatlon

masový start 12,5 km

Gábě se to povedlo!...

18.2.

Ondřej Moravec

biatlon

masový start 15 km

Ondra má druhou
med...

19.2.

Martina Sáblíková

rychlobruslení

5000 m

Martina obhájila zlato...

19.2.

Český tým *

biatlon

štafeta 2x(6 + 7,5 km)

Stříbrná čtveřice...

* Český biatlonový tým ve složení: G. Soukalová, V. Vítková, O. Moravec, J. Soukup

Medailové pořadí zemí
Pořadí

Země

Zlato

Stříbro

Bronz

celkem

1.
Rusko (RUS)
13
11
33
9
2.
Norsko (NOR)
11
5
10
26
3.
Kanada (CAN)
10
10
5
25
4.
Spojené státy americké (USA)
9
7
28
12
5.
Nizozemsko (NED)
8
7
24
9
6.
Německo (GER)
8
6
5
19
7.
Švýcarsko (SUI)
6
3
2
11
8.
Bělorusko (BLR)
5
0
6
1
9.
Rakousko (AUT)
4
8
17
5
10.
Francie (FRA)
4
4
7
15
11.
Polsko (POL)
4
1
1
6
12.
Čína (CHN)
3
4
9
2
13.
Jižní Korea (KOR)
3
3
8
2
14.
Švédsko (SWE)
2
7
6
15
15.
Česko (CZE)
2
4
2
8
16.
Slovinsko (SLO)
2
2
8
4
17.
Japonsko (JPN)
1
4
8
3
18.
Finsko (FIN)
1
3
1
5
19.
Velká Británie (GBR)
1
1
2
4
20.
Ukrajina (UKR)
1
0
2
1
21.
Slovensko (SVK)
1
0
1
0
22.
Itálie (ITA)
0
2
6
8
23.
Lotyšsko (LAT)
0
2
2
4
24.
Austrálie (AUS)
0
2
3
1
25.
Chorvatsko (CRO)
0
1
1
0
26.
Kazachstán (KAZ)
0
0
1
1
Celkem
99
97
99
295
Zdroj: http://olympijske-hry-sochi-2014.cz/clanky/106-zazvonilzvonec-letosni-olympiada-je-pase-jaka-je-medailova-bilance
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PŘIVÍTEJTE JARO…

a s ním i Velikonoce , které patří k pohyblivým svátkům. Datum Velikonoc se dá přibližně odvodit
snadnějším postupem. Velikonoce se slaví první neděli po prvním jarním úplňku.
Jednoduše řečeno, jde o první neděli po prvním úplňku po 21. březnu. Je-li úplněk v neděli, jsou Velikonoce až další
neděli.

Stejně důležité jako samotné Velikonoce je i 40 dní půstu před nimi. Aby si naši předkové alespoň
trochu zpříjemnili tuto dobu, vymysleli si na každou postní neděli různé tradice a zvyky. Např. 1. neděle se nazývala
liščí (děti ráno našli na vrbě preclíky od lišky), 2. byla pražná (pražilo se nedozrálé obilí),

černá nebo

3. kýchavná (význam se kraj od kraje měnil – kolikrát kdo kýchl, tolik let byl živ; nebo kýchnutí
přinášelo nebezpečí nemoci), 4. družební (lidi se družili, veselili, domlouvaly se svatby,
z kraslic a větviček se vyrábělo líto), 5. Smrtná (vyrobenou a ozdobenou smrtku slavnostně
vynášeli z vesnice, někde ji vhazovali do vody, ohně nebo zahrabávali do země) a konečně
6. květná (s lavila s e památka vjezdu Kris ta do Jeruzaléma, s větí s e kočičky, nos í s e ” líto”,
nosívala jej děvčata a s přáním po domech, děti dostávali odměnu od slavíka – ptáčky
z kynutého těsta). Potom už nastal pašijový týden (Poslední týden postu se nazýval Pašijový,
Svatý, též Veliký). Hned po Květné neděli začíná v domácnostech velký úklid
a přípravy na velké svátky.
Pondělí před Velikonocemi se nazývá Modré pondělí – název je odvozen od látky,
která se ten den vyvěšuje v kostele. Úterý se říká Šedivé – bylo bez zvláštních
zvyků. Středa před Božím hodem se nazývá Sazometná středa. Tento den se vymetaly komíny. Někde též nazývaná
Škaredá středa. Lidé se neměli mračit, jinak by se škaredili každou středu v roce. Je to den, kdy Jidáš zradil Krista.
Těžiště Velikonoc je v následujících třech dnech: Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota, které jsou od II.
vatikánského koncilu pojaty jako jeden celek – Triduum sacrum – svaté třídenní. Velikonoce vrcholí slavností
Zmrtvýchvstání Páně na Bílou sobotu nebo jako noční slavnost vyústí na Hod boží velikonoční.
Čtvrtek – Zelený čtvrtek – název je snad odvozen od zeleného mešního roucha, které se v tento den užívalo. Toho dne
se měla jíst zelená strava (špenát, kopřivy, různé druhy zelí) aby byl člověk celý rok zdravý. Naposledy zazní kostelní
zvony, pak umlknou až do Bílé soboty = odlétají do Říma. Místo zvonů se ozývají klapačky řehtačky. Ze země se
rámusem

vyhánějí

zlé

síly,

které

moří

mladé

osení.

Děti

s

velkým

nadšením

procházely

krajem

s nejrůznějšími klapačkami a řehtačkami, s pojízdnými drnčícími trakaři – magickými napodobeninami pluhů. Lidé se
omývali rosou nebo v potoce, pojídali pečivo pomazané medem, tzv. jidášky. Při mši na Zelený čtvrtek omýval biskup
a

řeholní

představení

nohy
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starcům,

stejně

jako

Kristus

apoštolům

při

Poslední

večeři.

Pátek – Velký pátek (Bolestný, Tichý) je dnem hlubokého smutku. V noci ze čtvrtka na pátek je Ježíš vyslýchán,
v pátek pak odsouzen ke smrti na kříži a ukřižován. Nekonala se mše a při bohoslužbě se pouze četly texty a zpěvy.
V kostelech se upravoval “Boží hrob”, předváděly se pašijové hry. Procházela se křížová cesta na památku Ježíšova
utrpení a bolesti. Tento den lidé vstávali před východem slunce, aby se omytím v potoce či řece uchránili nemocí
a bolestí. Věřilo se, že se země otevírá, aby vydala poklady. Ten den se podle pověsti otevíral i památný Blaník. Byl to
den bez práce, nepilo se mléko, nejedla se vejce, kuřáci nekouřili, chlapci vrkali a klepali ve tři hodiny odpoledne.
Tento den se nesmělo prát, neboť pradleny říkaly, že by namáčely prádlo do Kristovy krve – velký pátek je svátkem
vody. Pátek byl také dnem čarodějnic – lidé věřili, že kdyby čarodějnice získala nějaký jejich předmět (pramen vlasů,
kravské chlupy, hrnek mléka), mohla by je pomocí takového vontu uhranout, naplnit ho zlou energií a kletbou a ukrýt
ho někde ve stavení nebo v chlévě – pak by se začaly dít hrozné věci – lidé by onemocněli, krávy by dojily krev,
ovocné stromoví by zasychalo.
Sobota – poslední postní den byla Bílá sobota (Veliká, Provodní), kdy bylo Ježíšovo tělo sejmuto z kříže a uloženo do
skalního hrobu. Po stránce liturgické se tento den konala jen noční bohoslužba – tzv. vigilie (bdění). Dopoledne se
před kostelem pálil a světil oheň (pálení Jidáše), který si hospodyně odnášely na polínku domů, chlapci naposledy
hrkali s koledou. Večer všichni v kostele vítali Krista, jenž vstal z mrtvých. Z “Božího hrobu” se vyzvedla
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monstrance s Nejsvětější svátostí a Kristova socha nebo obraz, které se nesly ve slavném průvodu vzkříšení. Vrcholí
velikonoční slavnosti – vigilie. Přichází Veliká noc, po níž vznikl název celých svátků, při nichž se oslavuje
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Zvony se vracejí z Říma. Také se omývaly obličeje sněhem nebo studenou vodou – aby
byli lidé po celý rok zdraví.
Neděle – Boží hod velikonoční – 1. neděli velikonoční se světily velikonoční pokrmy – beránek,
mazanec, chléb, vejce a víno, které měly připravit po dlouhém půstu tělo na návrat k tučnější
stravě. Kdokoli přišel do stavení, musel dostat kus posvěceného pokrmu. Jedla se
velikonoční nádivka, skopové a jehněčí maso, předem posvěcená v kostele.
Den vzkříšení Ježíše Krista - Pondělí – o Velikonočním pondělí, zvaném také Červené
(podle darování červeného vejce), Mrskaný pondělek, Pomlázkové hody se nekonaly
liturgické úkony, chodilo se však na pomlázku, původně ještě pohanský magický obřad k zajištění plodnosti a zdraví,
jehož se účastnili dospělí – muži z žen čerstvými metlami (pomlázkami) vyháněli nemoci a polévali je mocnou živou
vodou – za tuto službu se jim ženy odměňovaly zdobenými vejci jako příslibem skrytého, budoucího života. Někteří
odborníci

se

domnívají,

že

šlehání

a

polévání

žen

je

vlastně

symbolickým

aktem

oplodnění.

Později se stal tento den hlavně zábavou pro děti, mládež ale i dospělé. Dodnes mládenci chodí za děvčaty dům od
domu s vlastnoručně vyrobenými nebo koupenými pomlázkami splétanými z různého počtu vrbového proutí, které
jsou na koncích zdobené pestrobarevnými stuhami. Malí i velcí koledníci dostávají od vyšlehaných dívek zdobená
vajíčka, malé sladkosti nebo velikonoční perníčky. Zvláštní pozornost si zaslouží i rýmované říkačky “velikonoční
koledy”, které obvykle celý rituál koledování provázejí. A tak se “koleda” říká tomu, co si koledník vykoleduje,
samotné obchůzce, ale koleda je zároveň i zmíněná říkanka. Koledování (vánoční i velikonoční) se církev snažila
zakázat, ale bez úspěchu – tento pohanský zvyk byl a je mezi lidmi příliš hluboce zakořeněný)

Letošní rok připadá Velikonoční pondělí na 21.4.2014.

VYZDOBTE SI „DOMOV“ TADY JE MALÁ INSPIRACE…
Vajíčkový věnec (zvládnou i malí šikulové)
Připravíme si:
vajíčka, motouz (lýkový, řežný, papírový nebo třeba i silnou vlnu), kruh z překlížky
nebo silného kartonu, stuhu, tavnou pistoli a nůžky.
Postup - Vejce pomocí tavné pistole přilepíme v jedné řadě na kruh. Mezi vejci
omotáme motouz. Průběžně z rubové strany motouz lepíme tavnou pistolí ke
kruhu. Upevníme stuhu pro závěs a je hotovo.

A tady je něco pro malé koledníky… ☺
Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahradách je plno kvítí.
Co to ptáci štěbetají? Že mi
tady rádi dají, malovaná
vajíčka, co jim snesla
slepička.

Panímámo
zlatičká,
darujte nám vajíčka.
Nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička do
horního rybníčka a z
rybníčka do louže, kdo

Koleda, koleda proutek
z vrby, mlsný jazýček mě
svrbí. Koleda, koleda
holoubek dejte něco na
zoubek.

jí odtud pomůže?

Zdroje: http://www.keliwood.cz/aktuality/vajickovy-venec-snadno-a-rychle, http://zena.centrum.cz/volny-cas/clanek.phtml?
id=772390, http://www.velikonoce.org/velikonocni-tradice/
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Jako každým rokem i letošní příspěvek do našeho Bítovčického věstníku začínáme
zhodnocením uplynulého roku. Dlouho jsem přemýšlel čím a jak letos začít a rozhodl
jsem se, že začnu tím nejdůležitějším.
Chci moc poděkovat hlavně dětem za přístup, snahu a energii, kterou věnují
všemu, co vkládají do činnosti v našem sboru. V ostatních sportech lze být
„jen součástí“ týmu, zde jde o to být článek fungujícího stroje. Každý musí
odevzdat maximum, něco umět a předvést aby byl výsledek vidět. Nelze
postavit tým ze třech, čtyřech dobrých a zbytek nějak upíchnout. Prostě to musí
šlapat celé. Ti větší už to pochopili a je škoda, že je musíme roztrhnout. A i když miluju fotbal,
spousta dětí k němu utíká právě kvůli tomu, že tam se ztratí, nemusí se snažit. O to víc se musíme snažit vést děti
k tomu, aby byly všestranné a aby se snažili pracovat sami na sobě. A Když sleduju ty velké, vidím, že tohle si
ponesou dál a že většina z nich hasičinu nemá jen jako povinnost nebo vyplnění volného času, ale že nalezli zábavu,
kamarády, partu a smysl toho co dělají. Ti menší jsou na začátku a věřím, že ti větší jim budou nejen příkladem, ale že
jim i pomohou. Tak jako Andrejka Vokřínková, která plynule přešla ze soutěžící v dětech do vedoucovské role. A je
víc než důstojnou vedoucí, už dnes se na ni můžeme plně spolehnout a hlavně, s dětmi to umí a děti ji mají rádi. Další
díky patří Romanovi, další součásti týmu, podílí se na cvičení, učení a všem co práce s dětmi obsahuje. Katka a Jirka
Čermákovi jsou pak stálice, který jsou nejen řidiči a dopravci na soutěže, ale i realizační a zásobovací tým. A hlavně,
kdykoli je potřeba a i když se jim to moc nehodí, vždy si udělají čas a pomůžou. Káča pak navíc i organizátorkou
výletů, letos spojeného se soutěžemi a pečením buřtů. Za toto vše jim patří obrovské díky.
Mým dnešním úkolem je ale hlavně zmapovat činnost dětí, takže abych se dostal k tomu, proč mám dnes prostor…
Jako se už stalo hezkou tradicí, celou zimu se ve větším či menším počtu scházíme na sále a pilujeme hasičské
dovednosti. Nácviky zapojení základny, požárních dvojic, uzly a vše co k hasičině patří. Pak nějaké hry, převážně
vybíjená... někdy třeba zkoušíme kotouly a ostatní klasické cviky, což mě osobně hrozně baví a při každém
opakování se opravdu kochám, kolik druhů provedení a neprovedení kotoulů existuje...i když bych rád viděl i starší
členy sboru. A to i třeba při motání hadic, uzlování, topografii, zdravovědě a i třeba právě při kotoulech...
Jaro nás zastihlo jak při cvičení, tak i u brigádnické činnosti. A jelikož se loňský rok nesl hlavně rytmy vodárny i děti
se účastnili několika brigád. Jeden z mladých hasičů se dokonce aktivně a víceméně jako jediný ze sboru, zapojil
společně s profíky do hašení obecního lesa ve Valíšku. Děti se podíleli na pálení čarodějnic, když čarodějnici připravili
a ti větší pomáhali i se soutěžemi. Pak následoval dryl a nácvik útoků neboť započala okresní liga. A i když se každý
rok zlepšujeme, zlepšují se i ostatní, takže časy které děláme nyní, by před dvě třemi roky a možná i loni znamenali
prvenství. Leč, nedá se nic dělat a musíme se snažit dál. Na konci května jsme se zúčastnili hry plamen na Meziříčku.
O prázdninách bylo několik členů mladých hasičů na hasičském táboře. Díky tomu jsme se loni nemohli zůčastnit
celodenní soutěže v Polné. Po prázdninách jsme stihli ještě několik kol okresní ligy. Průběžné výsledky jsou přiloženy
zvlášt.
Když skončila liga, začali jsme se urputně připravovat na poslední důležitou akci tohoto soutěžního roku. A zároveň
na začátek nového kola hra plamen.

Kdo každý rok pozorně čte ví, čím hra plamen začíná... ano je to závod hasičské všestrannosti. Letos ve Staré Říši.
Zima jaxviňa, vítr ešče větší...ale to předbíhám...ráno o půl osmé sraz u hasičárny...od průmyslové čtvrti Rozseč se
blíží historický vůz erťák, který zapůjčil a osobně řídí, Jiří Benda, vedle na sedadle sedí její veličenstvo starostka paní
Eva Bendová... můžeme vyrazit. První část trasy vede do Kozárny, kde nakládáme mladé hasiče. Od tamtaď...pak
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Vlčinec a místní smečka. Erťák praská ve švech, ale kouše kilometry jako by zrovna sjel z pásu... Stará Říše, podle mě
spíš Větrná hůrka, a Andrejce nechutná groček co jsem jí koupil...ta mě ale umí nakrknout, já si myslel co jí
nedonesu... ale to už startují ti nejmenší dravci...mám trochu strach a sháním mapu okolí Říše... po deseti minutách
stojí na startu i naše velké perly...tady jsem si jistý...nervy jak špagáty, grog dochází, přešlapuju na poli, koukám
k lesu a přikyvuju starostce na vše co mi říká...taky kdo jiný by měl mít ve všem pravdu... a už se řítí maličký
z lesa... nedovedete si představit tu úlevu, že je nemusíme nikde hledat... navíc na vodárně se peče čuňátko, soudek
s pivem se před Víťou marně schovával a byl naražen ještě za ranní rosy... v rohu má náš hasičský starosta schovaný
trumf – červený burčák – a tak ho zas budu za rok volit... a my jsme skoro padesát kilometrů daleko... do toho mi
volají elektrika blbne... ajaj... co teď... to sem ale nepatří... z lesa vybíhají i velcí... paráda... obě družstva, jak malí tak
velcí, parádní výkon a i když je co zlepšovat, velká pochvala...pak už jen cesta domů, rychle opravit drobnou chybu
na elektru a už jen hodnotíme celoroční konání... loňský rok se vydařil...

Vedoucí mládeže

Prestižní hasičská soutěž „JEŽKOVO PEKLO 2014“ aneb jak to vše bylo…
Je březen patnáctého, teplota, tlak a rosný bod naznačují, že dnešní počasí asi nebude tak příznivé jako předešlé dny.
Pro nás ale nic překvapujícího. V noci má proběhnout soutěž Ježkovo peklo a to se již tradičně počasí přidává
a napomáhá obtížnosti disciplín. I když letos to vypadá, že by nemuselo být tak hrozně jako loni. Ve čtyři hodiny se
osvědčená posádka, posílená o rozhodčího a tentokrát i o dokumentaristu schází v hasičské zbrojnici. Jedeme po páté.
První dva roky jsme dovezli bramboru, neboli ono nepopulární čtvrté místo, poslední dva zas místo druhé.
Ale to už se blíží pátá hodina a vyrážíme směr Velký Beranov. Nové savice, ale menší problém s mašinou. I po
podrobném průzkumu se nám ani panu Vrzáčkovi a panu Čermákovi, za což jim děkujeme, nedaří najít proč mizerně
saje. Ale i tak míříme vstříc výzvě Ježkova pekla.
První disciplína začíná až při úplné tmě, my tentokrát přímo na beranovském sále a to zdravovědou.
Pokračujeme dolů k hasičské zbrojnici kde musíme házet hadicí „B“ na cíl, pak roztáhnout a na rychlost
smotat. Další úkol je připraven opět v Beranově a to u rybníka, klasický útok se sáním z rybníka,
vylepšený o přidání jedné hadice na levém proudu. Pak se přesouváme k Jakubáku, kde nás čeká asi
nejnáročnější disciplína – každý s hadicí „B“ musí po schodech seběhnout dolů k potoku,
hadici označit a vyběhnout nahoru. Jednu z chuťovek si vybíráme hned na další zastávce
– prolézt kanálem pod City parkem, vylézt šachtou nahoru a pak hurá do kolektoru s jednou baterkou
hledat nebezpečné látky. Uzly v Pístově zvládáme s bravurou, až na našeho velitele, ale což, každý
občas něco neví.
U jihlavské hasičárny provádíme sání z řeky, rozvinutí hadic a pro proudaře ještě nutnost vylézt do prvního patra
výcvikové věže, výstřik vody z proudnice a opět rychlé motání, úklid materiálu do vozu a nástup. Za vodním rájem
dálková doprava vody na 300m a opět sání z řeky. Hybrálec a oblékání na rychlost. U kremačky 6X60, což znamená
každý 30 ran nahoru a 30 dolu s osmikilovou palicí na speciálním 1,5m vysokém stole. U Bedřichovské hasičárny
opičí dráha – lanový žebřík cca 5m, bariéra a pak s hadicí „B“ přes dvě lana cca 5m. Na Letišti v Henčově hledáme
katapultovaného pilota. Vracíme se do Jihlavy k čerpací stanici OMV. Opět sání a plnění sudu. Předposlední
disciplína, nervozita narůstá, loni jsme tady pohořeli a zřejmě i zadělali na problémy se sáním. Na Mlýnské ulici je
opět hloubkové sání, doplněné o vysávání ejektorem. Když opět neuspějeme, můžeme se rozloučit s dobrým umístěním.
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Start, starosta a strojník v jedné osobě mi do ucha při montování savic říká – radši ji tady nechám než se vzdát.
A opravdu pět pokusů a Máňa ne a ne nasát, co dělat, pomoci není jak, když už já osobně pomalu začínám ztrácet
naději, Jiří Máňu přemluví a hadice se plní vodou. Paráda, už nás čeká poslední disciplína. A na té náš rozhodčí,
Ráďa Zíma. Z rybníka za Lidlem na Demlovce nakýblovat dvěma kyblíkama 200l sud, vrátit se k autu, opět si vzít
„oblíbenou“ hadici „B“ a oběhnout celý rybník. Je dobojováno, vracíme se na základnu do Beranova. Unavení, ale
šťastní, že jsme to tento rok opět zvládli a oproti loňsku, splnily všechny disciplíny. A díky našemu reportérovi
Ráďovi Čermákovi, máme i fotky a videa.
Čekání je dlouhé. Vyskytné se někde rozbilo auto a tak se vyhlašování prodlužuje. Mezi tím nám chodí tipy
a zaručené zprávy o našem umístění. Nervy jak špagáty, jsou tři hodiny ráno a začíná vyhlašování. Jde se níž a níž
a Bítovčice stále nehlásí, bedna...
... ale ani třetí nejsme, ani druzí...
Euforie veliká, moc nevím, jen v transu beru do ruky pohár a víc mě nezajímá, konečně jsme na to dosáhli. Konečně jsme
první, PRVN Í....!!!!!
Je asi čas přenechat místo dalším.

foto Zdeněk Vošický – pohled na Bítovčice z ptačí perspektiva
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FOTBALOVÝ KLUB FC BÍTOVČICE
FC Bítovčice

Jménem fotbalového klubu FC Bítovčice, o.s. bych Vám chtěl poděkovat za Vaší přízeň v roce 2013
a věřím, že i v tomto kalendářním roce 2014 si najdete cestu na bítovčický stadion nás podpořit
v bojích o body.
Ve druhé části fotbalových soutěží budeme mít 4 zástupce.
Fotbalový tým ,,A” mužů se bude snažit probojovat do vyšších pater tabulky
okresního přeboru.
Po podzimu se nachází na 8. místě tabulky. V reálných možnostech tohoto týmu je, se
pohybovat do pátého místa a to bude take cíl pro jarní část soutěže.
Tým ,,B” mužů hrající IV. třídu sk.A se bude snažit prodrat do první trojky této soutěže. Po podzimní části je
na 4. místě s minimálním bodovým odstupem.
Naše žákovské družstvo hrající okresní soutěž starších žáků je po podzimní části na 7. místě tabulky. Bohužel tato
soutěž je letos poznamenána tím, že se hraje pouze na polovinu hřiště 7+1. Je to z důvodu, že na celém jihlavském
okresu se do soutěže na celé hřiště, ke kterému je potřeba 11 hráčů (10+1,) přihlásila pouze dvě družstva (Bítovčice
a Batelov). Tak Okresní fotbalový svaz rozhodl, že se bude hrát tato soutěž na polovinu hřiště, ke kterému je potřeba
pouze 8 hráčů (7+1). Tuto soutěž hraje 10 týmů včetně našich žákovských nadějí. Z hlediska fotbalového růstu je to
pro kluky, kteří by měli za rok či dva přejít do dorosteneckého fotbalu a hrát ,,velkou” kopanou, dá se říci krok zpět.
Doufejme, že příští rok už budeme moci hrát opravdu ,,velkou” kopanou na celé hřiště.
Naše nejmladší družstvo hrající Okresní přebor přípravky sk. A se po podzimní části umístilo na 6 příčce z celkových
sedmi účastníků. Bohužel se v této věkové kategorii potýkáme s nedostatkem dětí a zápasy hrajeme s věkově mladšími
hráči než by se mělo hrát. Navíc ještě na některé zápasy jezdí kluci, kteří zároveň dělají i jiný sport a v podstatě po
jednom tréninku jezdí na zápas což se samozřejmě musí projevit i na jejich výkonech v zápase. Nicméně, i přes tento
nedostatek dětí, jsme odehráli vyrovnaná utkání se všemi soupeři a to je příslib pro jarní odvetná utkání.
Oba dva naše mládežnické týmy jsou příslibem do dalších let ,,fungování” našeho klubu.
Tímto bych Vás chtěl oslovit s nabídkou kdo by se chtěl připojit pomoci s trénováním těchto mládežnických týmů, aby
se ozval na tel. číslo 774 641 099 Chvátal Leoš nebo 604 422 320 Jiří Holas. Není třeba se bát i toho, že nemáte žádné
zkušenosti s fotbalem, jde jen o to chodit pravidelně na tréninky a učit ty nejmenší základům fotbalu. Určitě Vám v tom
společně pomůžeme. V současné době, ale vedení všech 4 mužstev ,,leží” v podstatě na 3 lidech a to není možné
organizačně a kvalitně zvládnout.
Vzhledem k tomu, jak jsem psal výše, že v podstatě všechny týmy vedeme ve třech lidech, tak pro jarní část sezóny
dojde k úpravě časů zápasů družstev pro domácí zápasy.
,,A”tým bude hrát domácí zápasy vždy v sobotu v 10:30 hodin .
,,B”tým bude hrát domácí zápasy vždy v sobotu v 15:30 hodin .
Starší žáci budou hrát domácí zápasy vždy v sobotu v 13:15 hodin .
Přípravka bude hrát domácí zápasy vždy v úterý v 16:30 hodin.
Dále bych Vás chtěl pozvat na Vepřové hody, které se letos uskuteční 3.5.2014 na hřišti.
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Závěrem bych Vám chtěl ještě jednou poděkovat za fandění při zápasech. Hlavně u těch mládežnických týmů je
kolikrát radost se dívat, jak jsou ty naše fotbalové naděje šikovný a pro ně samotné, je Vaše účast veliké povzbuzení
a mají větší radost ze hry. My se budeme snažit aby jste si to slovíčko ,,Góóóól” mohli za jarní část sezóny zakřičet co
možná nejvíce… a hlavně aby ty góly byly vítězné…….

Váš fotbalový klub FC Bítovčice, o.s.

KARNEVAL 2014
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NA POSLEDNÍ CHVÍLI!!!
Na pražském Staroměstském náměstí se
v sobotu uskutečnilo 13. Mistrovství ČR
v otevírání ústřic.
"Klíčová byla zejména rychlost, ale porota
hodnotila také úpravu a čistotu pracoviště.
Za jakékoliv odchylky od požadovaného
standardu
byly
udělovány
trestné
sekundy. Kuchař by se při otevírání neměl
zranit. Riziko poranění přitom není vůbec
malé, soutěžící proto používají speciální
drátěnou rukavici nebo alespoň rukavice
gumové. Mám radost, že letos jsme byli
schopni
šampionát
absolvovat
bez
závažnějšího zranění," dodal Stádník.
Soutěžící otevírají 30 ústřic typu Belon,
které se používají i na mezinárodních
soutěžích.
Podle pravidel otevřená ústřice například
nesmí obsahovat kousky škeble, musí být
správně odříznutá a nepoškozená.

Vítěz Tomáš Hladík z Hospůdky
u Gurmána na Jihlavsku závod dokončil
časem 5:07 a obhájil tak titul šampiona
v otevírání ústřic z loňského roku. Navíc
vytvořil nový český rekord a bude zapsán
v České knize rekordů.

Proto se i my přidáváme k velké
gratulaci a přejeme mnoho
úspěchů do dálších let ☺
Zdroj: http://praha.idnes.cz/otevirani-ustric-praha-07y-/praha-zpravy.aspx?c=A140405_170509_praha-zpravy_kol

Zpravodaj pro občany obce Bítovčice vydává Obecní úřad Bítovčice 124, okres Jihlava, 588 22 Luka
nad Jihlavou, IČO: 00839582, www.bitovcice.cz, e-mail obec.bitovcice@volny.cz. Na základě zákona
č. 46/2000 Sb. Zapsán do evidence periodického tisku u MK ČR pod číslem E 17272. Vychází čtyřikrát
do roka. Náklad 180 ks. Neprodejný výtisk. 29. číslo vyšlo v březnu 2014. Další uzávěrka dne
20.6.2014. Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice, bitovcice.zpravodaj@centrum.cz nebo redakční
rada. Příspěvky nejsou upravovány.
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PRO NAŠE MALÉ ČTENÁŘE
AHOJ HOLKY a KLUCI!
UTÍKEJTE PRO PASTELKY A VYMALUJTE SI TYTO OBRÁZKY:

HÁDEJ HÁDEJ CO TO JE???
Každé ráno vesele

Přišel k nám host,

Za kadeřavou

tahá spáče z postele.

spravil nám most,

hlavičku vytáhnu z

Za tu službu

bez sekery bez dláta,

nory lištičku.

nevděčníci

a přece je pevný dost.

Sáhni si, je hladká,

hned ho klepnou po

ukousni, je sladká.

palici.
(budík)

(mráz)
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(mrkev)
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