Bítovčický čtvrtletník
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD BÍTOVČICE

ČÍSLO 17

www.bitovcice.cz

O B E C N Í Ú Ř A D :
Kontakt :
Tel.kontakt starosta:

+420 567 219 435
+420 724 174 449, místostarosta:

Emailová adresa
Elektronická podatelna
Czech POINT

obec.bitovcice@volny.cz
epodatelna@bitovcice.cz
bitovcice.czechpoint@volny.cz

Katastrální výměra:
Zeměpisná šířka:
Zeměpisná délka:
Nadmořská výška:
GPS:

6,58 km²
49° 21’ 59’’
15° 44’ 8’’
458 metrů
49°22'0.19" N, 15°44'8.23" E

Bankovní spojení:

16423-681/0100

březen 2011
IČO : 00839582
+420 604 356 819

(CZ30 0100 0164 2300 0000 0681)

Úřední hodiny
Pondělí

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

Středa

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

Vlaková stanice – GPS - 49°21'44.98"N 15°44'3.95"E
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Informace obecního úřadu:
Termín veřejného zasedání zastupitelstva je vždy vyvěšen na úřední desce a vyhlášen
rozhlasem. Srdečně zveme všechny občany.
Místní poplatky – výtah:
Psi 120 Kč / za prvního psa, splatnost : 30.6.2011
Nájemné z obecních pozemků - splatnost dne : 31.3.2011
Vypouštění odpadních a splaškových vod - splatnost dne : 30.6.2011
Výše 138 Kč /osoba a rok
Komunální odpad - Výše 350 Kč/osoba a rok - splatnost dne: 30.6.2011
Občané

Bítovčic

Stavy obyvatel zajistila p. S.Sobotková. V současné době má obec 152 čísel popisných.
Počáteční stav k:
20.12.10
427
Konečný stav k:
20.3.2011
434
Narození:
0
Přistěhováno:
9
Rozloučení:
2
Odstěhováno:
0

Rozloučili jsme se s paní Věrou Rychlou
a s paní Annou Doležalovou, nejstarší občankou naší obce, v úctyhodném věku 96 let.
Hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit.

Vojtěch Vašíček, prosinec 2010

Narozené děti 12/2010 – 03/2011

Vítej mezi námi děťátko malinké, ať štěstím a láskou jsou naplněné všechny Tvé dny!
Šťastným rodičům blahopřejeme!
Do stavu manželského vstoupili:

paní Lenka Brabcová a pan Radek Smažil

Ať je Vaše manželství stejně krásné a šťastné jako láska, která Vás k němu přivedla.
Novomanželům blahopřejeme!
Kalendář akcí
Kulturní dům se od 1. dubna, kvůli chystané rekonstrukci, uzavírá.
Děkujeme za pochopení.
Uskutečněné akce:
Silvestr 31. prosince/ Štěpánská zábava přesunuta, kvůli celovečernímu výpadku
elektrického proudu na sobotu 15. ledna/ Tříkrálová sbírka/ Ples „hasiči“ 28. ledna
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Ples „fotbalisti“ 19. února / Charitativní sbírka ošacení / Ples „Koček“ 11. března/ Masopust
5. března / Maškarní rej 19. března / Noc na Karlštejně – divadlo, 20. března / Pedigový
kurz 26. března
Plánované akce:
Pálení čarodějnic „nad školou“, SDH Bítovčice, 30. duben
Lampiónový průvod
květen
Vítání občánků narozených v roce 2010
květen
Pouť sv. Víta
neděle, 12.6.2011
Vítání prázdnin - děti
konec června

Slova zastupitelů
Milí spoluobčané,
jaro je snad již tady a nám všem nastanou práce na zahrádkách, úklidové práce okolo
našich domovů a některým i práce na opravách našich příbytků. Jistě je všem známo,
že i obec bude opravovat. V dubnu bychom chtěli začít s rekonstrukcí a nadstavbou
kulturního domu. Zastupitelstvo obce rozhodlo opravit ,,kulturák" vlastními silami.
Hasiči a další občané nabídli již pomocnou ruku na sundání krytiny a nástavbě objektu.
Odborné práce pak provedou firmy. Koupenou již máme krytinu a cihly. Doufám, že se
dílo podaří a všem, kdo přijdou pomoci děkuji.
A ještě ke kanalizaci a ČOV. Dne 28.2. proběhlo jednání s vlastníky pozemků, které
budou dotčeny stavbou. Některým občanům bylo objasněno zřízení domovních
čerpacích stanic. Zápis z tohoto jednání si můžete všichni přečíst v tomto zpravodaji.
K dnešnímu datu jsme dořešili vzniklé problémy při přípravě projektu k územnímu
řízení. Následně bude projekt zaslán dotčeným orgánům a po jejich vyjádření bude
předán na stavební úřad, který vydá územní rozhodnutí.
Přeji všem krásné jaro, mějme se rádi a držme si vzájemně pěsti.
Eva Bendová
starostka obce

Vážení občané.
Naše obec před časem pořídila kontejnery na tříděný odpad. Pro Vás jako pro občany
to má mimo jiné výhodu v tom, že za tento odpad neplatíte, protože obci se náklady
na jeho vyvážení vrací od firmy, která odpad recykluje. Avšak zaplatí pouze a právě
jenom za odpad vytříděný!
Někteří z Vás bohužel nepochopili smysl slova TŘÍDĚNÝ, a hází do kontejneru
víceméně co je napadne. Pokud to takto bude pokračovat, budeme nuceni zvednout
poplatek za popelnice, což Vás asi nepotěší.
Abyste si udělali představu, o čem mluvím, podívejte se na fotografii kontejneru na bílé
sklo. Sem patří pouze čisté bílé lahve a sklenice bez víček a bez obsahu. Prosím
dodržujte to!
A ještě něco. Pokud je kontejner na barevné sklo už plný, prosím vezměte si láhve
zase domů a dejte nám vědět, abychom kontejner nechali vyvézt.
Děkuji
Petr Buš
místostarosta
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Foto : Petr Buš – kontejner na bílé sklo – obsah: barevné sklo, igelitové sáčky,
zavařeniny, víčka, korkové špunty atd…
Úřední deska

Na úřední desce byly za poslední období zveřejněny následující informace :
Rozpočtový výhled na rok 2013
pozvánka na ZO č.10/2010
Návrh rozpočtu na rok 2011 ,, Cyklostezka J-T-R"
poplatek za vypouštění odp.vod a splaš.vod 2011
pozvánka na ZO č.1/2011
pozvánka na ZK č.1/2011
pozvánka na ZO č.2/2011
Sčítání lidu, domů a bytů
pozvánka na ZK č.2/2011
Závěrečný účet obce za rok 2010
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13.12.2010
20.12.2010
22.12.2010
29. 12. 2010
19.1.2011
25.1.2011
16.2.2011
7.3.2011
14.3.2011
14.3.2011
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
U S N E S E N Í č. 10 / 2010
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 6.12. 2010
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Návrh rozpočtu na rok 2011 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2012 a 2013
2. Účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na JPO
3. Finanční příspěvek na hospodaření v lesích
4. Žádost p. Brabcové, výměna kotle
5. Zimní údržbu komunikací
S CH V A L U J E :
1. Program zasedání a zápis č. 9/2010
2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Polná a obcí Bítovčice, jejímž
předmětem je výkon přenesené působnosti podle zákona č.200/1990 Sb., o
přestupcích
ve znění pozdějších předpisů
3. Smlouvu se SMJ s.r.o., přílohu č.4 s platností od 1.12.2010
4. Příspěvek na pořízení putovního poháru pro vítěze okrskových soutěží sboru
dobrovolných hasičů.
5. Finanční odměny za rok 2010
6. Zakoupení střešní krytiny na kulturní dům
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
U S N E S E N Í č.11 / 2010
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 28.12.2010
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2010
2. Podporu z POVV použít na opravy v kulturním domě
3. Zápis finanční výboru č. 5/2010 a plán činnosti na rok 2011
4. Zápis kontrolního výboru ze dne 13.12.2010 a plán činnosti na rok 2011
5. Dodatek nájemní smlouvy s paní Annou Lokvencovou.
6. Informaci a zápis ze 42. valné hromady dobrovolného svazku měst a obcí SVAK
Jihlavsko
7. Informaci z valné hromady ,,Cyklostezka J-T-R“
8. Žádost o prodloužení platnosti kanalizačního řádu veřejné kanalizace obce
9. Informace ve věci pozemků paní Markéty Novotné
S CH V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis č. 10/2010
2. Rozpočet obce na rok 2011
3. Rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013
4. Poplatek za vypouštění odpadních a splaškových vod pro rok 2010 ve výši 138,-Kč/
osoba a rok
5. Rozpočtové opatření č.6
6. Smlouvu se SMJ s.r.o., přílohu č.6 s platností od 1.1.2011
7. Aktualizaci povodňového plánu
Usnesení bylo schváleno jednohlasně.
U S N E S E N Í č.1 / 2011
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26.1.2011
Bítovčický zpravodaj
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Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu o inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2010
2. Žádost o poskytnutí dotace v rámci POV Vysočina na opravy v KD
3. Oznámení o provedené administrativní kontrole – oprava lesní cesty
4. Vyúčtování MŠ za rok 2010
5. Změnu zákona - nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev
S CH V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis č. 11/2010
2. Postup při přestavbě kulturního domu
3. Odkup pozemků pro umístění ČOV a cenu za m2
4. Zakoupení kreditu ve výši 2. 000,- Kč (mobilní telefon) pro správce obecních lesů
Usnesení bylo schváleno jednomyslně
U S N E S E N Í č.2 / 2011
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 23.2.2011
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu o hospodaření v obecních lesích
2. Dohodu mezi Městysem Luka nad Jihlavou a obcí Bítovčice na úhradu
neinvestičních nákladů na děti, které plní povinnou školní docházku v ZŠ Luka nad
Jihlavou
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
4. Bezplatnou instalaci systému varování a vyrozumění obyvatelstva
5. Poskytnutí dotace na Charitní pečovatelskou službu v Lukách nad Jihl.
6. Žádost o spolupůsobení při výkonu trestu
7. Zápis č.1/2011 z jednání finančního výboru
S CH V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis č. 1/2011
2. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi E.ON
Distribuce,a.s. a Obcí Bítovčice
3. Koupi cihel na přestavbu a přístavbu KD
4. Nové stanovy Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko
5. Ceny palivového dřeví
6. Ceny kopírování na OÚ
7. Neposkytnoutí finančního příspěvku Hospicovému hnutí – Vysočina,o.s. a Centru
pro zdravotně postižené kraje Vysočina
S OU H L A S Í:
1. S rekontrukcí posklizňové linky a skladu obilí Luka a.s.
2. S možností prodeje pozemků pro Luka a.s.
3. S možným odkupem pozemků od paní Kubištové – lesní školka
P O V Ě Ř U J E:
1. Starostku obce zajistit nabídky na opravu topení, elektroinstalace, výměnu oken,
zhotovení krovu, výměnu krytiny v kulturním domě
Usnesení bylo schváleno jednomyslně
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Závěrečný účet obce Bítovčice za rok 2010
dle §17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze rok 2010

Rozpočtové příjmy :
Daň z příjmů fyz. osob
Daň z příjmů fyz. osob SVČ
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnic. osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunál. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřej. prostranství
Poplatek ze vstupného
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestič. přijaté dotace ze stát.rozp.v rámci SDV
.
Neinvestiční přijaté trensfery – dotace volby, sčítání lidu, domů a bytů
Přijaté transfery – dotace ze SVAK - projekt kanalizace a ČOV
Neinv. přijaté dotace od krajů a obcí
Převody z rozpoč.účtů, poplatky bankám
Setkání rodáků
Lesní hospodářství
Vypouštění odpad. vod.
Pronájem kulturního domu, příjem kaplička, osvětlení vratka
Sportovní zařízení obce – víceúčelové hřiště
Bytové hospodářství
Příjmy z pronájmu a prodeje pozemků
Svoz komunál.a nebezpeč.odpadu – příspěvek Asekol
Ostatní příjmy – úroky běžný účet, ostatní
Příjmy celkem

620 334,49 Kč
112 152,18 Kč
56 695,51 Kč
681 471,20 Kč
1 471 480,00 Kč
134 030,00 Kč
8 490,00 Kč
6 300,00 Kč
600,00 Kč
1 300,00 Kč
212 217,81 Kč
114 100,00 Kč
37 266,00 Kč
90 000,00 Kč
153 097,00 Kč
75 000,00 Kč
28 550,00 Kč
394 339,00 Kč
58 339,00 Kč
85 977,04 Kč
9 140,00 Kč
231 206,00 Kč
8 137,00 Kč
23 658,50 Kč
142 488,97 Kč
4 756 369,70 Kč

Rozpočtové výdaje:
Lesní hospodářství
Silnice – opravy, údržba,prohrnování, cyklostezka - příspěvek
Dopravní obslužnost - ICOM
Odpadní vody, úprava toků, projekt ČOV a kanalizace
Základní školy, příspěvek ZŠ Luka, MŠ Bítovčice
Záležitosti kultury – KD - projekt, rozhlas, knihovna, setkání rodáků
Výročí, vítání občánků, rodáci pohoštění
Kaplička
Sportovní zařízení v majetku obce -hřiště
Dotace fotbal
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Bítovčický zpravodaj
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251 324,00 Kč
58 753,00 Kč
83 646,70 Kč
149 084,00 Kč
293 419,00 Kč
329 178,50 Kč
62 899,00 Kč
368,00 Kč
95 637,00 Kč
25 000,00 Kč
62 078,50 Kč
63 240,00 Kč
0,00 Kč
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Nájemné z pozemků, odkup pozemků
Sběr a svoz nebezpeč. odpadu
Sběr a svoz komunál. odpadu
Péče o vzhled obce a veřej. zeleň
Pečovatelská služba
Požární ochrana, dotace SDH
Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu ČR, volby do zastupitelstva obce
Činnost místní správy, OÚ, školka – opravy v budově
Peněžní ústavy, úroky, poplatky, pojištění
Ostatní činnosti – dobrovolné svazky, platby daní a poplatků, převody
Výdaje celkem

500 399,00 Kč
4 579,20 Kč
171 769,50 Kč
53 056,00 Kč
8 000,00 Kč
22 519,50 Kč
259 867,00 Kč
35 494,20 Kč
1 177 710,28 Kč
49 101,27 Kč
78 911,00 Kč
3 836 034,65 Kč

Finanční prostředky obce k 31.12.2009
Běžný účet u KB Jihlava
Běžný účet u UniCredit Bank
Běžný účet u ČMHB
Finanční prostředky celkem

8 235 809,90 Kč
396,14 Kč
12 528,07 Kč
8 248 734,11 Kč

Bankovní úvěry:
ČMHB – bytový dům
Celkem

567 972,72 Kč
567 972,72 Kč

Údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů a dalších finančních operací v platném členění
podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem obce, vyúčtování vztahů ke státnímu
rozpočtu a jiným rozpočtům jsou k nahlédnutí na obecní úřadě.

Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad kraje Vysočina s tímto výsledkem: Při
přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Splašková KANALIZACE + ĆOV
VĚC : OBEC BÍTOVČICE, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + ČOV
ZÁPIS Z PROJEDNÁNÍ KONCEPTU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DOKUMENTACE
VE STUPNI DUR – VEŘEJNÁ SCHŮZE S VLASTNÍKY DOTČENÝCH POZEMKŮ
STĚŽEJNÍ TÉMA JEDNÁNÍ :
TRASY STOK KANALIZAČNÍ SÍTĚ, UMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ
KONCEPCE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE BÍTOVČICE

OBEC BÍTOVČICE : KULTURNÍ DŮM, 25.02.2011
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Účastníci jednání :
1.
2.
3.

4.
5.

Obec Bítovčice – Eva Bendová -starostka, Petr Buš - místostarosta
VAS a.s., divize Jihlava – Ing. Zdeňka Rychlá
Zpracovatelé PD :
DUIS s.r.o. – Ing. Antonín Vach
Projekce staveb – Ing. Vladimír Klička
Inženýrská činnost investora - Ing. Ivan Brzák
Vlastníci pozemků a účastníci dle prezenční listiny

PRŮBĚH JEDNÁNÍ :
1.
Projektanti představili koncept technického řešení předmětné stavby
dle bodů :
•

Obecné seznámení s přípravou staveb obdobného rozsahu

 Vysvětlení členění stupňů rozpracovanosti dokumentace, účel jejich pořízení a fáze
schvalovacího řízení při povolení stavby obdobného rozsahu
 Vysvětlení obecné problematiky financování, realizace stavby, provozování staveb,
platba za stočné
 Příprava, financování a vlastnictví kanalizačního odbočení a kanalizační přípojky pro
připojovanou nemovitost
•

vše ve vazbu na vztahující se legislativu, ČSN a dotační politiku státu
Seznámení s navrhovaným technickým řešením

 Vysvětlení základní terminologie odkanalizování, účel a návrh zastoupení jednotlivých
objektů v rámci předmětné stavby, včetně umístění jednotlivých objektů v rámci
kanalizační sítě
 Vysvětlení základní terminologie odkanalizování, účel a návrh zastoupení v rámci
Čistírna odpadních vod, ochranné pásmo ČOV, vizáž ČOV, stavební provedení
Oddílná kanalizační síť a nutnost oddílného odkanalizování nemovitostí, Čerpací
stanice na stokové síti
Pro vysvětlení předložena projektantem sada technických situací a Situace se
zákresem navržené stavby do mapy katastrální s vyznačením pozemků dotčených
stavbou vše ve vazbu na vztahující se legislativu, ČSN a dotační politiku státu
•

Problematika kanalizačních přípojek se zdůrazněním
problematiky nemovitostí s předpokládanou nemožností gravitačního
odkanalizování, tj. s nutností zastoupení domovních čerpacích stanic na
přípojkách. Finanční náročnost pro vlastníky připojovaných objektů

 Objasnění postupu při návrhu nivelet kanalizačních stok ve vazbě na návrh
domovních kanalizačních přípojek, Dokumentace, územní souhlas, vlastní stavba
 Vysvětlení obecných postupů a možností při rušení septiků, zřízení splaškových
přípojek v rámci oddílného odkanalizování nemovitostí
Bítovčický zpravodaj
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 Pořízení, vlastnictví a provozování kanalizačních přípojek
Materiál, profil přípojek = PVC d 160 (DN 150)
Domovní revizní šachta = Plast DN 300, objasnění funkce
Obecný finanční dopad pro investory přípojek dle realizace přípojek
v nezpevněných a zpevněných plochách v roce 2010 : plochy nezpevněné = cca 1600
až 1800 Kč/bm plochy zpevněné = cca 2200 až 3000 Kč/bm
- vše dle délky, třídy těžitelnosti hornin dle ČSN, narušení a nutnosti obnovy
povrchů
Možnost způsobu provedení přípojky, Stavba svépomocí / Stavba formou komplexní
dodávky / Kombinace způsobů
Způsob odstavení septiků, jejich rušení či využití pro jiný účel.
2.
SMLOUVY O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH MEZI OBCÍ BÍTOVČICE
A VLASTNÍKY STAVBOU DOTČENÝCH POZEMKŮ
Přítomné vlastníky pozemků seznámil Ing.Brzák s významem Smlouvy o smlouvě
budoucí ke zřízení věcného břemene, vysvětlil obsah smlouvy a předložil přítomným
k podpisu, případně poskytl k bližšímu seznámení, či návrhu na doplnění s odloženým
termínem podpisu a doručením na Obecní úřad.
Nepřítomným vlastníkům pozemků bydlících v obci či okolí doručí Smlouvy o
smlouvách budoucích starostka obce
Nepřítomným vlastníkům pozemků bydlících ve vzdálených místech budou Smlouvy
o smlouvách budoucích zaslány poštou
PODNĚTY / DISKUZE / ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ :
 Diskutována problematika ochranného pásma ČOV, problematika odhlučnění a
zápachu. Nabídnuto byla zprostředkování návštěvy na obdobné ČOV obdobné
technologické a stavební koncepce
V případě zájmu bude dohodnuta exkurze s odborným výkladem a prohlídka objektů.
Podnět k exkurzi v případě zájmu o ní, podá Obec.
Diskutována problematika N-letých vod, ochrana sítě a objektů před nimi.
 Diskutována byla problematika pořízení Domovních čerpacích stanic a výhody /
nevýhody alternativní legislativně schůdné likvidace OV z nemovitostí (Domovní
čistírny odpadních vod, Jímky na vývoz)
-

projektantem srovnány povinnosti vlastníka při provozování zařízení,
investiční a provozní náklady údržba a spotřeba energie, vzorky vody, apod.
PODNĚTY :
K návrhu stokové sítě dány podněty :
1.

Lokalita RD č.p. 129, 130, 31, 134, 118

Podnět – p.Buš – místostarosta, RD č.p. 129
Cíl změny – dosáhnout možnosti vedení trasy podél vodoteče po zahradách
s možností gravitačního vedení přípojek bez nutnosti zastoupení domovních ČS
10
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Řešení :
Dohodnuta pochůzka v terénu a setkání vlastníků parcel, přes které by stoka
ve zmiňované koncepci mohla proběhnout. Konáno dne 27.2.2011.
Výsledek : Při pochůzce byl dopřesněn průběh dosud nenavržené stoky k RD č.p.
118.Dohodnuta byla trasa podél bytovky č.p. 134. Další možná zjištěná a s vlastníky
projednaná a odsouhlasená trasa je až pod RD č.p. 129 (p.Buš). Další nutné
pokračování je přes pozemek k RD č.p. 127. Možnost realizovat stoku mezi RD č.p.
127 a vodotečí, bylo vlastníkem
RD č.p. 127 zamítnuto.
Důvodem jsou stísněné poměry a obava o statiku RD č.p. 127.
Osazení další ČS na veřejné síti bylo společně zamítnuto.
Důvody : Velký náklad na přístup / příjezd k ČS, osazení v terénu (na některé ze
soukromých zahrad s nutností práva vstupu a příjezdu pro provozovatele) a následné
trasování veřejné stoky s nutností 3 podchodů vodoteče.
Závěr :Pro dopracování bude ponechán návrh projektanta odkanalizování do stoky
vedené v komunikaci pomocí DČS.
2.

Lokalita RD č.p. 96, 93, 104

Podnět :
p.Eliášová, RD č.p. 93
Cíl změny – dosáhnout možnosti vedení trasy podél vodoteče po zahradách
s možností gravitačního vedení přípojek bez nutnosti zastoupení domovních ČS
Řešení :
Dohodnuta pochůzka v terénu a setkání vlastníků parcel, přes které by
stoka ve zmiňované koncepci mohla proběhnout
Výsledek : Dohodou s místostarostou dne 27.2.2011 pochůzka zrušena.
Lokalita se až ke komunikaci SUS nachází v záplavovém území, a to již
pro vody Q5-Q10. Doklad v příloze k záznamu = Snímek Mapy záplavového území.
Závěr :
Pro dopracování bude ponechán návrh projektanta – odkanalizování
do stoky vedené v komunikaci pomocí DČS.S výsledkem bude p.Eliášová
vyrozuměna ze strany zástupců obce Bítovčice.
Stoka B3 od pily Ing.Pavlíčka (č.p. 10), do čerpací stanice ČS 3 – B3
Podnět :
p.Bendová - starostka
Cíl změny – Dle předběžného jednání s vlastníky pozemků dotčených návrhem stoky
B3 a umístěním ČS 3-B3, nebude ke stavbě vlastníky pozemků č.parc.: 96/2,
96/13, 92 (Anna Lokvencová), 96/3 (Blanka a Jindřich Lokvencovi) udělen souhlas
k uložení stavby na pozemky v jejich vlastnictví
Komentář projektanta :
Při předložené koncepci, je stoka B3 nedůležitou a celou investici a pohled na ní
z hlediska dotací, zatěžující stokou.
Stoka je navržena pro komplexnost řešení pro možnost odkanalizování 1 RD a pily
Ing.Pavlíčka. Trasa byla záměrně volena po louce s ohledem na ostatní zde umístěné
sítě. Snahou bylo dosažení spádu stoky po vrstevnici a vytvoření předpokladu pro
schůdné křížení vodoteče.
Alternativní umístění stoky je možné do místní komunikace vedoucí k pile s uložením
stoky na pozemky ve vlastnictví obce.
Zde se upozorňuje na značné prodražení realizace stoky dle alternativního návrhu,
a to z důvodu nutnosti rozrušení povrchu a jeho následné obnovy a dále na
znemožnění užívat cestu po dobu realizace příslušného úseku stavby.
Bítovčický zpravodaj
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Prodražení se odhaduje o cca 1400 Kč/bm stoky, tj. při celkové délce stoky B3
cca 165 m o částku cca 231 000 Kč.
Z pohledu hodnocení účelnosti vynaložených prostředků bude tato stoka vyškrtnuta
poskytovatelem dotace z realizace jako neekonomická.
Její celkový náklad 165 m x cca 4200 Kč/bm, je cca 693 000 Kč.
Pro 2 RD a předpokladu 4 osob na 1 RD, je zde dosažen ukazatel investice 86 625 Kč
na osobu.
Řešení :

Projektant respektuje pokyn investora, stoka bude v návrhu uložena
do místní asfaltové komunikace.
Projektant doporučuje investorovi zajistit písemný nesouhlas vlastníků
a společně s dokumentací archivovat.
Umístění ČS 3-B3 bude nově navrženo na pozemek č.parc.: 205/8,
k.ú. Horní Bítovčice, ve vlastnictví Obce Bítovčice.
Trasa stoky bude po obecních pozemcích č.parc.: 756/4, 96/4, 756/9.
Pro rozpočtové zlevnění stoky B3 bude tato zkrácena na legislativně
schůdnou délku přípojky.
Zakončení stoky bude ve vzdálenosti cca 50 m od nemovitosti č.p. 10
(pila Ing.Pavlíček)

Závěr :
Provedeným jednáním souhlasí účastníci (zástupci investora a
provozovatele ) s dopracováním dokumentace ve stupni DUR.
Podněty z jednání budou zapracovány do dokumentace.
Nepředpokládají se další nesouhlasné postoje ze strany vlastníků stavbou dotčených
pozemků, které by vedly k nutnosti návrhu stok v jiných trasách, nutnosti
geodetického doměření území, apod., případně měly charakter vícepráce.
Na základě jednání budou aktualizovány přílohy dokumentace z hlediska výměr,
dotčených pozemků, apod.
Odsouhlasené provedení ve smyslu uvedených změn bude vytisknuto a zasláno se
žádostmi o vyjádření správcům sítí a účastníkům ÚR.
Záznam z jednání byl sestaven se souhlasem účastníků jednání dodatečně.
Zástupcům investora, provozovatele a projektanta, byl zápis rozeslán elektronickou
poštou.
O vyrozumění vlastníků pozemků a ostatních účastníků jednání prosím Obecní úřad
V Bítovčicích pro ně obvyklým způsobem, např.: vyvěšením na úřední desce
s označením vyvěšení a sejmutí, resp. doručením poštou.
V případě nesouhlasu se zněním nebo potřebou doplnění textu záznamu, bude tento
na podnět účastníků jednání, doplněn o text
- zaslaný na e-mailovou adresu projektanta
projekce.klicka@seznam.cz
a v kopii na adresu obce
obec.bitovcice@seznam.cz
Při nemožnosti elektronické korespondence, prosím o písemné sdělení s doručením na
Obecní úřad Bítovčice.
V případě nesouhlasu projektanta s požadovanými změnami v zápisu může být
vyvoláno další jednání s vlastníky pozemků pro dopřesnění potřebného.
V případě, že nebude vznesen podnět na doplnění záznamu do 15.3.2011, má se za
to, že byl záznam sestaven správně a účastníci jednání souhlasí s jeho zněním.
Jihlava, 28.2.2011, zapsal : Ing.Klička
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UPOZORNÉNÍ
ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou
Upozornění
V kraji Vysočina se množí případy obtěžování dětí cizím mužem. Nejčastěji oslovuje
děti ve věku 8 – 12 let a láká je na sladkosti, hračky, svezení domů. Muž má většinou
tmavé oblečení a pohybuje se v tmavém voze. Škola získala informace o dalším případu,
který se stal v Lukách nad Jihlavou žákyni naší školy dne 11.ledna při návratu ze školy
domů. Případ byl oznámen na Policii ČR.
Prosíme rodiče, aby na děti dávali zvýšený pozor. Rodiče by měli vědět, kde a s kým
jejich dítě je, v kolik hodin se vrátí domů. Rovněž pohovořte s dětmi o bezpečné cestě
do školy i ze školy, o pobytu venku a o pravidlech kontaktu s cizí osobou.
Základní pravidla:
- chodit po frekventovaných cestách, nezdržovat se na odlehlých cestách a místech
- pokud to lze, nechodit sám, ale ve dvojicích a skupinách
- nedávat se do řeči s cizími osobami, nic si od nich nebrat
- od cizí osoby si při rozhovoru vždy udržovat bezpečný odstup (vzdálenost), nenaklánět
se do auta
- neodcházet s cizí osobou na odlehlé místo, např. pojď mi ukázat cestu, něco ti tam
ukážu, dám…
- v žádném případě nenastupovat do auta, i když bude osoba uvádět, že ji posílá
maminka nebo tatínek, aby dítě někam dovezl, např. za nimi práce nebo domů, protože
oni zrovna nemohou
- v případě nebezpečí volej o pomoc, snaž se utéct
- pokud se jim něco takového stane, nenechat si to pro sebe, ihned volat policii a
oznámit jim, co se stalo, říci to rodičům, učitelce. Snaž se zapamatovat si registrační
značku (číslo) vozu.
Policie žádá o spolupráci: Dívejte se kolem sebe. Muž se pohybuje v černém voze
pravděpodobně značky Audi. Zastavuje u dětí a nabízí jim sladkosti nebo hračky přímo
z vozu. Jakékoliv informace o podezřelé osobě a vozidle můžete okamžitě hlásit na tel.
777 334 079 .
V Lukách nad Jihlavou, 12.1 2011
Mgr. Alena Vrbická
ředitelka ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou

Zápis do 1. třídy v ZŠ Luka nad Jihlavou
21.ledna 2011 se uskutečnil v základní škole zápis budoucích prvňáčků na školní rok
2011/2012. K zápisu přišlo v doprovodu rodičů celkem 30 dětí z Luk nad Jihlavou, Otína
a Bítovčic. Letos se dostavil k zápisu nebývale vysoký počet dětí z Bítovčic. Ze 30
zapisovaných dětí bylo u zápisu 10 dětí z Bítovčic, pro tři z nich rodiče žádají odklad
školní docházky o jeden rok. Další čtyři bítovčické děti nastoupí po ročním odkladu školní
docházky. V budoucí první třídě bude celkem 25 žáků a 11 z nich bude z Bítovčic.
V 1.třídě uvítáme tyto bítovčické děti:
Pavel Böhm, Simona Číhalová, Dominik Dolejší, Adam Eliáš
Tereza Kružíková, Linda Musilová, Adéla Šťávová, Radim Vondrák
Kristýna Zatloukalová, Lucie Zemanová, Kateřina Zimolová
Bítovčický zpravodaj
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Vstup do základní školy je velkou změnou nejen pro dítě, ale také pro celou rodinu.
Dítěti přibude spousta nových povinností a úkolů, které musí zvládnout. Musí se
vypořádat se změnou prostředí a novými situacemi.
Doufám, že vstup dětí do školy bude šťastný a přála bych jim, aby celá školní docházka
byla bezproblémová, pohodová a děti si odnesly ze školy co nejvíce. Věřím, že všichni děti, rodiče i škola - pro to uděláme maximum.
Co by mělo umět vaše dítě před nástupem na základní školu?
1. Znát svoje jméno a příjmení, vědět, jak se jmenují rodiče.
2. Umět se obléknout i převléknout do cvičebního úboru tak, aby na něj nemusely
ostatní děti čekat.
3. Umět si uvázat kličku na tkaničce.
4. Kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami. Vystřihnou obrázek nůžkami.
5. Poznat červenou, modrou, žlutou, zelenou, hnědou a černou barvu.
6. Uklidit hračky, pastelky a knížky na místo, kam patří.
7. Připravit si na pokyn rodičů třeba batůžek s věcmi na výlet (oblíbenou hračku, láhev
na pití a podobně).
8. Se zájmem a v klidu poslouchat například čtení pohádky. Pozorně sledovat pohádky,
filmy a písničky a povídat si o nich s rodiči.
9. Podřídit se pokynům dospělého i když je to pro něj nepříjemné.
10. Soustředit se dostatečně dlouho na práci, odolávat rušivým vlivům.

Mgr. Alena Vrbická
ředitelka ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou

Mateřská škola

V lednu proběhl v ZŠ v Lukách nad Jihlavou zápis dětí do 1 třídy, ke kterému přišlo 11
dětí z naší školky. Většina z nich zdárně u zápisu prošla.
Po zimních měsících se již všichni těšíme na jaro a tak si začínáme zdobit prostory
školičky a okna jarními motivy. Nacvičujeme jarní a veselé básničky, písničky i
tanečky, které předvedou děti při závěrečné besídce k ukončení školního roku a
loučením se školáky. Procházky jsou už veselejší, ale ještě trochu blátivé.
Plánujeme na poslední tři měsíce malé i větší výlety do přírody, využívat víceúčelové
hřiště, návštěvu divadelních představení ( třeba 15.4.2011 ) na pohádku " O
Smolíčkovi " do Jihlavy, jeden výlet s přenocováním ve školce, v červnu k MDD
jednodenní
pěší
výlet
společně
s
kozlovskou
školou
a
školkou
atd.
Zápis dětí do naší MŠ na školní rok 2011 - 2012 bude ve středu 13.4.2011 od 15.00 do
16.00 hodin v budově školky. Těšíme se na nové děti, které k zápisu přijdou.
Krásné jaro Vám všem přejí děti a p.učitelky z bítovčické školky.
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Víte, že…………..
► Prodejna, Bítovčice 32, - dne 24.2.11 byl opět zahájen provoz, majitel: LAPEK, a.s.,
odpovědný vedoucí: Zdena Zvolánková, prodejní doba:
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

► Nepotřebné či obnošené oblečení a boty z Vysočiny zaplní při charitativních
sbírkách i celý železniční vagon. Letos z Vysočiny odvezl dvacet tun obnošeného
šatstva. Oblečení putovalo vlakem do Broumova do třídírny společnosti Diakonie
Broumov. V ní pracují klienti z okraje společnosti, kteří tak dostávají práci a bydlení.
Nasbíraný textil třídí, balí a vytříděný se expeduje pro potřeby humanitárních
organizací v Česku i zahraničí. Děkujeme za Vaši účast ve sbírce.
Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/jihlavane-se-zbavovali-satu

► V Jihlavě vznikl nový cvičný areál, kde si budou moci potrestaní řidiči "odmazávat"
trestné body. Musí ovšem předtím absolvovat kurs. Vysočina nabízí čtvrtý podobný
polygon v zemi. Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/trestne-body-si-ridici-mohou-nechat-odmazat-nyni-uz-iv-jihlave
Bítovčický zpravodaj
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► Vžitá představa, že jaro začíná 21. března, se bortí. Letos je to v tomto století
naposledy, kdy období kvetoucích rostlin a pučících stromů začíná tímto datem. Příštích
devadesát let nastane jarní rovnodennost už o den či dva dříve. 21. březen bude prvním
jarním dnem znovu až v roce 2102.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/jaro-bude-pristich-90-le

► Rada České národní banky (ČNB) rozhodla o ukončení platnosti bankovky o nominální
hodnotě 50 korun. Bankovkou nebude možné platit za zboží a služby od 1. dubna 2011.
Papírovou bankovku nahradí mince ve stejné hodnotě, ty budou platit i po
tomto datu. Neplatné bankovky s portrétem Anežky České na lícní straně bude možné
od 1. dubna 2011 do 31. března 2012 vyměňovat v pobočkové síti komerčních
bank a České národní banky.
► Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – sčítání patří k nejrozsáhlejším
statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným
způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 –
rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Vyplnit formuláře bude
nutné do 14. dubna (vůbec poprvé se budou moci vyplnit i prostřednictvím internetu).
Zelený sčítací list osoby - tiskne se jich 13 milionů. Bude ho muset vyplnit každý
obyvatel včetně dětí. Žlutý bytový list - tiskne se jich 5 milionů. Bude ho vyplňovat
uživatel bytu bez ohledu, zda je vlastníkem nebo třeba jen nájemcem. Na jeden byt se
bude vyplňovat jeden bytový list. Oranžový domovní list - tiskne se jich 2,5 milionu.
Bude ho vyplňovat vlastník nebo správce domu. Na jeden dům připadne jeden formulář.
Dne 26. února - začne fungovat call centrum, na bezplatnou linku s číslem 800 87
97 02 budou moci lidé volat každý den od 8:00 do 22:00. Linka bude v provozu do
20. dubna a bude zodpovídat dotazy, které souvisejí s nejasnostmi kolem sčítání.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/posta-tiskne-20-milionu-scitacich-formularu-kazdy-ma-svuj-vlastni

Sčítání lidu, domů a bytů 2001

zdroj: http://www.jihlava.czso.cz/

Obyvatelstvo

Rok 2001

celkem

Okres celkem
Bítovčice

108 413
399

Věková skupina
obyvatelstvo celkem
z toho ženy
z toho
60 a více
ženy
0 - 14 15 - 59
0 - 14 15 - 59
vč. nezj.
55 075 18 191 70 361 19 861 8 702 34 588
189
64
253
82
30
116

Průměrný
60 a víc věk
vč. nezj
11 785
38,3
43
39,5

► Potravinářská komora připravuje dva projekty, jak označit ryze české potraviny.
Dostanou vlajku "Česká potravina" a "Český výrobek". Značky by se měly používat
od konce dubna, už jsou registrované. Loga mají zabránit opakování dioxinového
skandálu, kdy německé závadné maso jedli i Češi. Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/nova-logamaji-oznacit-prave-ceske-potraviny-objevi-se-uz-v-dubnu

► Penzistů se letos budou týkat dvě změny.
Průměrný starobní důchod vzrostl od 1. ledna o 371 korun na 10 494 korun.
Další změna se dotkne důchodců, kteří odejdou do penze po 30. září 2011. Kvůli
rozhodnutí Ústavního soudu se budou penze počítat jinak. Současných důchodců se
změna nijak nedotkne, zpětně se nic přepočítávat nebude. Snížení penze se dotkne 60
procent budoucích důchodců, a aby k propadu nedošlo najednou, naplánovalo
ministerstvo práce přechodné pětileté období. Přesné podklady ještě neexistují. Zpřísnit
se má také postih předčasného odchodu do důchodu - kdo půjde o rok až dva dřív,
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dostane za každých neodpracovaných 90 dní o 1,2 procenta méně, dosud to bylo jen o
0,9
procenta
méně,
než
kdyby
se
dočkal
řádného
důchodu.
Zdroj:
http://finance.idnes.cz/duchody-jsou-od-ledna-vyssi-od-rijna-se-budou-penze-pocitat

► Důchodová reforma - V minulých týdnech vláda diskutovala o podobě důchodové
reformy. Strany koalice se shodly na základních principech nového penzijního systému.
Lidé si tedy budou moci dobrovolně převádět tři procenta ze svého příjmu do penzijních
fondů, pokud k tomu přidají další dvě procenta. Sníží se zároveň jejich současné odvody
na sociální pojištění a budou tak muset počítat s tím, že jim stát v budoucnu vyplatí nižší
důchod. Rozdíl mají pokrýt úspory v penzijním fondu. Kromě toho budou lidé moci jedno
procento příjmu místo státu poslat na penzi svých rodičů, bude na vůli každého, zda
převede tuto částku matce, otci či ji podělí mezi oba rodiče.
Daleko důležitější než podoba reformy jako takové je skutečnost, že se stát konečně
rozhoupal řešit problém stárnutí populace. Současný penzijní systém funguje
zjednodušeně tak, že dva lidé v produktivním věku živí jednoho důchodce. Podle
demografického vývoje by za třicet let musel každého seniora financovat jeden pracující
člověk. Je nutné tedy částečně opustit od solidárního průběžného důchodového systému
a opět se přiblížit k idejím liberalismu, kdy se každý jedinec stará sám o sebe.
► Brtnický zámek , sídlo v Brtnici pochází z 15. století. Původně tam stál hrad, který
byl později přestavěn na zámek. Kvůli vleklým soudním sporům o vlastnictví v poslední
době léta chátral. Památka se ale opravuje a možná už v létě bude otevřená pro
veřejnost.
► V Jihlavě se začal stavět nový pavilon urgentní a intenzivní péče (za 317 milionů
korun). Vyroste v sousedství krajské záchranné zdravotnické služby. Od heliportu
povede tunel, jímž záchranáři pacienta dovezou do areálu pavilonu, aniž by ho museli
překládat.
T.Eliášová, redakční rada

Sbor dobrovolných hasičů Bítovčice
Činnost mladých hasičů Bítovčice za rok 2010
Rok 2010 zastihl naše mladé hasiče v kulturním domě u nás v obci, kde se pilně
připravovali ve stísněných podmínkách na svůj první rok požárního sportu. Na malém
prostoru, ale s o to větším zaujetím, se do nácviku uzlů, skládání a motání hadic,
topografie, zdravovědy, požárního útoku a ostatních disciplín pustila skoro dvacítka dětí.
Začátky na sále nebyly pro děti moc záživné a asi ani akční o to víc nás těšilo že je to
baví a dodávalo nám to sil do práce. S prvním hezkým počasím jsme vyrazili ven a
základy nacvičené na sále jsem začali aplikovat na velkém prostoru a vlastně už v
kompletním provedení jednotlivých disciplín.
Nejzábavnější byl a je pro děti samozřejmě požární útok, kdy mašina, hasičskou
terminologií PS12, vrčí na plný výkon, a když vše proběhne jak má, voda se přes sací
vedení tvořené 2xsavicí a jedním košem s klapkou dostává pomocí právě PS12ctky
dopravním vedením 2x hadicí B na rozdělovač, kde se následně rozdělí na proud 1 a 2,
který je každý jednotlivý tvořený 2x hadicí C a zakončený proudnicí. Zde pak optimálně
dojde vodou ke sražení terče, buď přímo nebo po nastříkání požadovaného množství
vody. Tímto je celý útok zakončen. U dětí starších se musí kromě roztažení a spojení
všech hadic, rozdělovače a proudnic, provést ještě nasazení koše, což je u malých dětí
stejné, ovšem starší ještě provádí nabrání vody z vodního zdroje a spojení sacího vedení
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jak na mašinu tak savic mezi sebou. Vše provádí děti samotné i obsluhu požární
stříkačky PS12. Malé děti nasazují pouze koš a mašinu obsluhuje instruktor.
Další disciplínou je štafeta požárních dvojic. Kapitán oběhne vytyčený úsek a při
proběhnutí cílové čáry vybíhají souběžně dvě dvojice, každá ve své dráze. Jeden z
dvojice nese hadici C, kterou rozhodí a napojí na hydrantový nástavec a druhý konec
předá druhému z dvojice, ten zapojí proudnici, natáhne hadici a oba proběhnou celou
trať a vrací se do cíle. Po jejich doběhu startuje druhá dvojka, která nejprve oběhne
půlku trati, první stahuje hadici, odpojuje proudnici a hadici od hydrantového nástavce a
druhý hadici motá. Oba pak dobíhají do cíle.
Třetí disciplína je požární útok CTIF. Devět dětí je označeno čísly od jedné do devíti a
v tomto pořadí se musejí i pohybovat v úseku útoku až po místo, kde každý provede
jeden z úkolů. Buď uzel, nebo přiložení požárního materiálu podle označení. Samotný
průběh pak začíná kapitán, který proběhne celou trať útoku a v cíli dá pokyn k zahájení
útoku. Závodníci musí podle čísel natahovat hadicové vedení tvořené 4x hadicí C a
překonávat překážky jako vodní příkop, koza, tunel a lavička. Soutěžící 1,2,3 a 4 hadice
nenesou, ale proběhnou celý úsek a na konci pomocí ruční džberové stříkačky naplní
zásobník 5l vody. Poté provedou ještě jeden z výše uvedených úkolů. Po provedení se
děti opět seřadí podle čísel a na pokyn velitele je disciplína ukončena.
Čtvrtá disciplína je štafeta CTIF. Opět devět dětí překonává jednotlivé překážky, jako
je žebřík, volný úsek, podlézání, přenos minimaxu, volný úsek, bariera, lavička, volný
úsek a spojení a natažení 2ks hadic C.
Poslední je pak štafeta 4x100m. První úsek je proskočení oknem, druhý překonání
bariéry 150cm, dále přenos minimaxu a vše zakončuje poslední nejtěžší úsek, tj.
uchopení 2ks hadic C přeběhnutí lavičky rozhození a spojení hadic, připojení na
rozdělovač a připojení na proudnici a dotažení do cíle.
Samostatnou disciplínou je pak závod hasičské všestrannosti. Ve volném terénu o
délce 3km, označeném fáborkami, absolvují soutěžící střelbu ze vzduchové pušky,
znalosti typografie, zdravovědy a požární připravenosti a nejoblíbenějším je fyzická
zdatnost, tj. přelézt po laně cca 5m.
Hra plamen je rozdělena stejně jako školní rok. Na podzim se začíná závodem
hasičské všestrannosti a v květnu pak ve dvou dnech probíhají ostatní výše popsané
disciplíny, přičemž malé děti neabsolvují disciplíny CTIF. Mezi tím probíhá ještě hasičská
liga v požárním útoku a i mnoho jednotlivých sborů pořádá různé pohárové soutěže v
této nejoblíbenější a nejrozšířenější disciplíně. Loňský rok jsme se do hry plamen zapojili
až právě dvoudenním kláním, které proběhlo na táboře v Meziříčku, účastnily se jenom
děti starší. Na konci a bez bodů z neabsolvovaného ZHV jsme i tak skončili v konkurenci
15-ti, leckdy zkušenějších a ostřílenějších týmů, na 8.místě. Mezitím jsme se zúčastnili
závodů v požárním útoku v kategoriích mladší i starší v Přísece, kde mimochodem
mladší skončili na třetím místě. Účastnili jsme se závodů i ve Staré Říši, v Jihlavě na
náměstí a ve Vysokých Studnicích. Zde jsme měli dokonce premiéru jak v požárním
útoku tak i v útoku CTIF. Po celou sezonu jsme se umisťovali v prostředku startovního
pole, kdy zejména u starších jsme se řadili hned za elitní týmy, které ale soutěží již
několik let a patří k tradičním účastníkům republikových pohárů. Tato sezona se pak
nesla hlavně v duchu poznávání a hledání taktiky, přístupu i toho správného složení
družstev. I když nám nejde jen o umisťování v soutěžích, ale o vytvoření dobrého
kolektivu a hlavně vychovávání našich nástupců, jak v požárním sportu, tak celkově i ve
sboru dobrovolných hasičů. Což se nám, myslím, daří. Po počátečním zájmu, který jako
vždy opadl, tak stále zůstává a pravidelně chodí deset až patnáct dětí. Bohužel na závod
hasičské všestrannosti jsme vyrazili jen se dvěma hlídkama starších žáků, neboť mladší
žáky se nám nepodařilo složit. Přes prázdniny jsme více méně odpočívali a scházeli se
jen v malém počtu, o to větší bylo nasazení po prázdninách. Začala totiž příprava na náš
první závod hasičské všestrannosti. Zopakování uzlů, práce s mapou a buzolou, určení
azimutu, zdravověda a požární připravenost. Ta obnáší znalost ručních hasících přístrojů
a základní znalosti, na co jednotlivé druhy hasících přístrojů smějí a také nesmějí
18

Bítovčický zpravodaj

♣

březen 2011

♣

používat. Týden před samotnou soutěží jsme dětem postavili provizorní dráhu na
fotbalovém hřišti. Vše se celkem dařilo, až na fyzickou připravenost. Přeručkovat nebo
jen vylézt na lano, byl pro většinu dětí těžký oříšek. Ale vše se nakonec podařilo a k
obrovskému překvapení se naše první hlídka umístila na čtvrtém místě z dvacetidvou
přihlášených ve starších žácích. Druhá hlídka, která byla namixována i mladšími dětmi,
pak skončila dvacátá. I tohle je ale úspěch, neboť zde opravdu běželi i méně jak
desetileté děti a celou trasu absolvovali s minimem trestných bodů. A hlavně to pro ně
byla zkušenost do dalšího roku. Po ZHV nám prakticky skončila soutěžní sezona, ale na
přání samotných dětí jsme až do teď pokračovali s výcvikem i přes zimu, opět v
kulturním domě. A minulou středu jsme letos poprvé vyběhli ven a začali tak s přípravou
jak na jarní kolo hry plamen, tak i na pohárové a ligové soutěže v požárním útoku.
Věříme, že loňské zkušenosti a poctivý trénink se nám podaří přetavit v kvalitní časy a
dobrá umístění. I když, jak jsem psal už výše, jde hlavně o to, aby hasičina děti bavila a
aby tak v naší obci pokračovala tradice dobrovolných hasičů. Ale samozřejmě je parádní
vidět radostné obličeje dětí, když se jim něco podaří a ještě se i umístí, protože emoce a
zápal u dětí se nedá s ničím srovnat. Prožívají jak výhry tak i prohry. A o to víc je
důležité, když jim někdo ze známých přijede i fandit, povzbuzovat nebo i utěšit.
Kalendář soutěží je možné najít na stránkách OSH Jihlava a bude vyvěšen i na hasičské
zbrojnici. Takže se s dětmi budeme těšit na vaše hromadné návštěvy a mohutné
fandění.
Na letošní rok jsme dětem opatřili sportovní dresy, novou sadu hadic a postupně
chceme vylepšovat celkovou vybavenost jak celého sboru tak i dětí. Každý, kdo by měl
zájem děti do hasiče přihlásit, může s dětmi přijít každou středu od pěti do šesti k
hasičské zbrojnici. Na rozdíl od jiných sportů není potřeba dětem nic kupovat, stačí
obyčejné sportovní oblečení a obutí. Členský roční příspěvek činí 100 Kč na jedno dítě.
Jak na tréninku, tak po celou dobu všech soutěží, se dětem věnují minimálně tři vedoucí.
Kategorie jsou rozděleny na mladší, do deseti let a starší do patnácti let.
Kolektiv vedoucích mládeže SDH Bítovčice
SDH Bítovčice jsou na Facebooku.

BB - Bítovčičtí Benjamínci
Tvořivá dílna – Jarní včeličky - úterý 8. března / Papírový zajíček + kuřátko – úterý
15. března / Vajíčka zdobená ubrouskem - BB- Tvořivá dílna – úterý 22. března Vajíčko
zdobené voskovkou, 26. března - Kurz košíkářství
--------------------------------------------------------------------------------------------Český statistický úřad zjišťuje každoročně v lednu jména narozených dětí a jejich rodičů.
Výsledky průzkumu nabízí formou statistik. Mezi dětskými jmény existují rekordmani,
ve světě i u nás. A tak zatímco u anglicky mluvících zemí se stávají populární Isabella,
Ava nebo Emma, z chlapečků pak Aidan, Noah, Caden, Ethan, u nás suverénně vedou
Tereza a Jan.
Rodit v krajském městě Vysočiny se v roce 2010 rozhodlo celkem 1 144 žen. Dětí se
narodilo necelých dvanáct set. Z toho byla dokonce dvoje trojčata. A přibývá i dvojčat.
Těch se v Jihlavě v posledních letech rodí dvakrát víc než dříve.
Výsledná statistika roku 2010 na následující stránce:
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zdroj: http://czso.cz/csu
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Tříkrálová sbírka 2011

Dnešní doba je lidsky i morálně „napjatá“. Všude kolem nás můžeme cítit hodně nedůvěry,
sobectví a touhy trestat. A tak je vaše štědrost, která se projevila finančním darem pro
tříkrálovou sbírku, nadějí. Tuto naději všichni tolik potřebujeme, abychom dokázali normálně,
lidsky žít. Děkuji vám, že jste schopni a ochotni vnímat potřeby jiných, těch slabších,
odkázaných na naši pomoc.
S pozdravem Martin DVOŘÁČEK
Z historie naší obce
Zatímco na začátku 13. století byl levý břeh řeky Jihlavy v úseku dnešních katastrů obcí
Luka nad Jihlavou až Horní Smrčné (a dále na jih) v držení třebíčského kláštera , na
pravém, západním břehu byla majetková držba složitější. Třebíčská kolonizace hvozdu
sice v prostoru Luka-Bítovčice překročila řeku, ale na jihu narazila na území Střížovců,
na západě pak na zeměpanský majetek. Třebaže se v následujících časech majitelé
těchto území několikrát vyměnili, v zásadě území kolem Bítovčic zůstalo v následujících
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staletích součástí dvou panství. Existovaly tedy dvoje Bítovčice oddělené pouze říčním
brodem, ale patřící jiným vlastníkům.
Sám název obce Bítovčice se poprvé objevuje v podobě Byetobczicz v r. 1360. Jednalo
se o osídlení na pravém břehu, které se tehdy také nazývalo Ulička (Vliczka), později
Dolní Bítovčice (pozor, rozlišení na Dolní a Horní Bítovčice je až z r. 1720!). Lze
předpokládat, že osada byla v nejstarších dobách své existence součástí rokštejnského
panství, farou náležela do Střížova. Na konci 14. stol. se centrem panství stala Brtnice a
celý majetek získali Valdštějnové.
Prvním známým obyvatelem obce byl v r. 1365 Vojslav z Bítovčic. V nejstarším
zachovalém brtnickém urbáři Buriana z Valdštejna z r. 1533 se ze soupisu majetku také
dozvídáme, že na území bítovčickém stál velký, ale už zpustlý Žilkovský statek. K roku
1584 je uveden v brněnských zemských deskách zápis, kterým předává tehdejší
moravský hejtman a majitel panství Hynek Brtnický z Vadlštejna své ženě Kateřině
Zajímačce z Kunštátu z lásky (!) do používání Střížov, Přímylkov (Přímělkov) a Bítovčice
s příslušenstvím. Kromě jiného je v listině jmenován u Bítovčic i mlýn zvaný Mahovský a
opět pustý Žilkovský dvůr.
Po Bílé hoře bylo panství Valdštejnů zkonfiskováno. Podle konsfikačního odhadu ze 17.
11. 1622 mělo panství 1 zámek, 2 tvrze, 3 městečka a 27 vsí, mezi nimi i Bítovčice. Celé
Brtnické panství koupil 2. 4. 1623 za 110 tisíc zlatých císařský generál Rombald hrabě
Collalto et San Salvatore, v držení jeho rodu pak bylo až do konce patrimoniální správy v
roce 1848.
Na levé straně řeky Jihlavy ležící Horní Bítovčice se připomínají až v roce 1560. Toho
roku prodal majitel velké části bývalého Třebíčského panství Burián Osovský z
Doubravice vsi Luka, Předboř, Kozlov, Vysoké Studnice a Horní Bítovčice (dále Pustou
Rychýřku a Svatoslav) Janu Zahrádeckému ze Zahrádek. Vydělením tohoto teritoria
vzniklo nové panství Luka. Avšak už v roce 1574 prodal syn Jana Zahrádeckého Arnošt
jménem svým i svých nezletilých bratrů Oldřicha a Smila celý majetek včetně Bítovčic se
zakupní rychtou Matouši Grýnovi ze Štyrcenperka. Také Grýnům byl po Bílé hoře
zkonfiskován majetek a 29. 5. 1629 pak získal loucké panství Vít Jindřich hrabě Thurn.
Ten odkázal Luka své dceři Blance Polyxeně provdané za výše uvedeného držitele
Brtnice Rombalda hraběte Collalta. Tak se stalo, že obě části měly téměř na jedno století
jednoho majitele.
V roce 1711 však koupil loucké panství Jan Kryštof Žákovský z Dobřic a od té doby měly
Horní Bítovčice opět jiné osudy. Z lánových rejstříků z roku 1679 vyplývá, že tehdy bylo
v Horních Bítovčicích 18 usedlých, a 7 starousedlíků z toho 2 nově usedlí, ale také devět
poustek. Brtnické panství bylo asi méně postiženo 30. letou válkou, protože v Dolních
Bítovčicích žili 3 starousedlíci a nebyly zde žádné poustky. Tereziánský katastr z poloviny
18. století uvádí v Horních Bítovčicích 12 sedláků a 8 chalupníků obhospodařujících 657
měřic orné půdy, kdežto Dolní Bítovčice měly jen 170 měřic. Avšak v roce 1794 už bylo
v Horních Bítovčicích 43 domů ve kterých žilo 54 rodin (269 obyvatel), v Dolních
Bítovčicích 8 domů, 9 rodin (51 obyvatel). Od roku 1850 se staly Bítovčice osadou Luk
nad Jihlavou, od kterých se osamostatnili v roce 1872. Spadaly do obvodu soudního
okresu Jihlava. Dne 1. 1. 1976 byla obec integrována k Lukám nad Jihlavou, po roce
1990 se opět osamostatnila. Bítovčice se rozkládají po obou stranách řeky Jihlavy, po
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jejíž pravé straně běží silnice Luka – Kamenice z roku 1895, po pravé železniční trať z
roku 1871. Snad to způsobila chudoba obce, snad časté záplavy do široka se zvedající
všeničící řeky, že se ves nemůže pyšnit nějakou výjimečnou památkou. Své místo v
urbanismu obce má jistě návesní pseudoslohová kaple v Horních Bítovčicích stejně tak
řada dominantních křížů v obou částech vsi.
Pro svou nepřehlédnutelnost je však snad nejznámější malý bezcenný barvotiskový
obrázek „Svaté Rodiny“ na skalních výchozu vpravo silnice do Luk nad Jihlavou, který
upoutá nejen okolojdoucí či jedoucí, ale i cestující vlakem po trati na druhé straně řeky.
Z dalších zajímavostí uveďme i nebývalý počet „pokladů“ nalezených v Bítovčicích. Tak
8. 4. 1909 vykopal Václav Čermák na svém poli džbánek s 1216 mincemi (nejvíce zde
bylo pražských grošů Václava IV.). V roce 1910 byl za neznámých okolností nalezen
dalších soubor, z kterého bylo zachyceno 312 mincí tolarové měny různých států Evropy.
Konečně 17. 5. 1958 našli kopáči za domem č. 43 krabičku s 59 pražskými groši Jiřího z
Poděbrad.
Zdroj: Informační leták Bítovčice, 2008

text:

PhDr. Zdeněk Jaroš

Tři pravidla pro tvorbu finančních rezerv
Mnoho českých domácností má malé nebo dokonce žádné finanční rezervy. Při ztrátě
příjmu pak rodiny bez rezerv pocítí prudký propad životní úrovně, nejsou schopny platit
hypotéku nebo nájem a peníze shánějí, kde se dá. Často pak peníze čerpají z
nevýhodných spotřebitelských úvěrů, až přijde okamžik, kdy nejsou schopny dluhy
splácet. Obvykle mají tyto příběhy podobný konec – exekuci. Jak se této nepříjemné
situaci vyvarovat si můžete přečíst v dnešním článku.
Podle průzkumu, který na konci loňského roku představily ministerstvo financí a Česká
národní banka, vyplývá, že více než polovina Čechů považuje za zbytečné vést si rodinný
rozpočet. Téměř čtvrtina populace pak rodinný rozpočet nevede, protože "na to nemá
čas". Na vině je nízká finanční gramotnost obyvatelstva. Pokud nemáme spočítaný
rodinný rozpočet, stěží pak můžeme mít správně nastavené finanční rezervy.
Naše prababičky mívaly na poličkách řadu hrníčků a do každého dávaly část svého
příjmu nebo důchodu. Na poličkách stávaly hrníčky na uhlí, na elektriku, na Vánoce
a podobně. Dnes nám to přijde poněkud úsměvné, ale jedno je jisté – prababičky měly
rodinný rozpočet spočítaný a dobře věděly, kolik a do jakého hrníčku mají dát. A stejné
je to i s finančními rezervami. Abychom měli finanční rezervy správně nastavené, je
důležité mít spočítaný finanční plán. Finanční plán mapuje naše veškeré příjmy a výdaje
a můžeme z něj vyčíst, jaká rizika bychom měli mít pojištěná a jak a kolik bychom měli
spořit.Finanční rezervy se dělí na tři druhy. Jsou to rezervy krátkodobé, střednědobé
a dlouhodobé.
Krátkodobá rezerva slouží k náhlým, avšak celkem běžným výdajům. Používá se na
příklad k zakoupení nové pračky nebo lednice, když se nám staré spotřebiče rozbijí.
Krátkodobá rezerva by měla činit naše tři měsíční výdaje.
Střednědobá rezerva se nám bude hodit, pokud přijdeme o zaměstnání nebo nastane
výpadek v příjmech z podnikání. Jsou to situace málo obvyklé, avšak je vhodné na ně
být připraven. Střednědobá rezerva by měla být ve výši devíti měsíčních výdajů.
Bítovčický zpravodaj
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Dlouhodobá rezerva by měla sloužit k doplnění příjmu v důchodu. Výše této rezervy je u
každého jiná a odvíjí se zejména od toho, od kdy jí budeme chtít čerpat, od příjmů a
výdajů a také od toho, jaký příjem a od kdy plánujeme v důchodu čerpat.
Budete-li potřebovat sestavit finanční plán nebo jen poradit s nastavením finančních
rezerv, neváhejte využít níže uvedeného kontaktu.
Přeji příjemný den,
Bc. Marcela Kochanová
e-mail:
web:
tel:

marcelakochanova@marcelakochanova.cz
www.marcelakochanova.cz
+420 725 326 038

D ě t s k ý k a r n e v a l 2011
V sobotu 19. března se uskutečnil každoroční karneval pro děti, byly připraveny soutěže,
sladkosti a muzika. Akci připravily ženy z Bítovčic ve spolupráci s Obecním úřadem.

Foto: Petr Buš
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Čas zabijaček
I když se zima jeví na první pohled jako období dlouhé a šedivé, neodmyslitelně k ní
patří spousta radostí. Plesy, karnevaly, maškarády a samozřejmě vesnická zabijačka.
Nic neprojasní pochmurný den více, jak oči zářící nad neckami s voňavými jitrničkami
a jelítky.
Jedině snad ještě libý úsměv nad demižónkem právě vypálené slivovičky.
S. Sobotková, účetní

Masopust
Masopustem se nazývá období, které začíná po svátku Tří králů a končí před Popeleční
středou. Je to doba zabíjaček, besed a zábav, která vrcholí průvodem maskovaných
postav. Masopust byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého
bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. Obřadní průvod
masek, který obchází s muzikou vesnici, se uskutečnil v sobotu 5. března pod záštitou
Sdružení dobrovolných hasičů Bítovčice.
Pranostiky
Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
Jaké je počasí o Popeleční
středě, takové se drží celý rok.
Popeleční středa – 9. března – počasí – Zataženo, přechodně i polojasno, nejvyšší
odpolední teploty 5-9 st.C, mírný jihozápadní vítr 3 až 7 m/s , tlaková tendence setrvalý
stav
Foto a text T. Eliášová
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FC Bítovčice, o.s.

V sobotu dne 19. února se uskutečnil III. Fotbalový ples, k tanci a poslechu hrála
skupina Kozénkaband. Stejně jako každý rok, tak i letos jsme věnovali něco málo
z výdělku za vstupné našim nejmenším občánkům mateřské školky, a to z každé
vstupenky byla věnována částka 13,- Kč.
Chceme Vás pozvat i na další letošní akce pořádané naším fotbalovým klubem:
21. května, sobota, II. Vepřové hody na hřišti s prodejem klasických zabijačkových
jídel včetně posezení s harmonikou od dopoledních hodin
11. června, sobota, jelikož se nebudou konat pouťové zábavy v KD, tak budeme mít
pro místní připraveno posezení s muzikou na kabinách u krbu
konec června (termín bude upřesněn) Celodenní turnaj přípravek
31. prosince, sobota, Silvestr v KD Bítovčice, ve spolupráci s hasiči, hraje skupina
TOTOBEND
www.fcbitovcice.tym.cz

Za FC Bítovčice, o.s.

Leoš Chvátal

Výtvory našich nejmenších - MŠ Bítovčice – téma Jaro a Karneval
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Foto: Ivana Bartušková
Zpravodaj pro občany obce Bítovčice vydává Obecní úřad Bítovčice 124, okres Jihlava, 588 22 Luka nad Jihlavou, www.bitovcice..net, 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 150 ks. Neprodejný výtisk. 17. číslo vyšlo v březnu 2011. Další uzávěrka dne 20.6.2011. Příspěvky přijímá Obecní úřad
Bítovčice, bitovcice.zpravodaj@centrum.cz nebo redakční rada.
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Zastávka Bítovčice – příjezdy a odjezdy vlaků 2011

platí od 13.12.2010.

Brno - Jihlava
Bítovčice

Vlak

4:53

4870

5:42

4802

6:44

4874

7:07

4876

8:12

4878

10:06

4806

12:06

4808

12:44
14:06
15:33
16:12
18:08
20:52

20:52

Bítovčický zpravodaj

Ze stanice ------->
Do stanice
Třebíč
Jihlava
(4.15)
(5.09)
Jihlava
Brno hl.n.
(3.30)
(5.59)
Okříšky
(6.25)
Rapotice
(5.28)
Náměšť nad
Oslavou
(7.10)
Brno hl.n.
(7.39)
Brno hl.n.
(9.39)

4880

Jihlava
(7.03)
Havlíčkův
Brod
(7.52)
Jihlava
(8.27)
Jihlava
(10.22)
Jihlava
(12.21)

Třebíč
(12.07)
4810
Brno hl.n.
(11.39)
4882
Třebíč
(14.50)
4814
Brno hl.n.
(13.39)
4816
Brno hl.n.
(15.39)
24824 Znojmo
(19.03)

Jihlava
(13.03)
Jihlava
(14.23)
Jihlava
(15.49)
Jihlava
(16.28)
Jihlava
(18.24)
Jihlava
(21.06)

4818

Jihlava
(21.06)

Brno hl.n.
(18.39)

Poznámky
nejede 25.XII., 1.I.; v , a 24.XII., 5.VII.,
28.IX., 28.X., 17.XI., kromě 25.XII., 1.I., 29.X.
Brno hl.n.-Zastávka u Brna jede v a 26.IV.,
7.VII., 29.IX., 18.XI., nejede 25.IV.; Zastávka u
Brna-Jihlava jede v ;
; jede v a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X.,
17.XI., nejede 25.XII. – 1.I., 29.X.
jede v ;

Náměšť nad Oslavou-Třebíč jede v
1.I., 25.IV., 6.VII., 29.X.; ;

Třebíč-Jihlava jede v a ;
; Brno hl.n. – Třebíč v a
Jihlava;
jede v ; ;
;

a 25.XII.,

;Třebíč –

;

jede v

;

;
Třebíč-Jihlava nejede 24., 25., 31.XII.;
;
; Znojmo-Okříšky nejede 24., 25., 31.XII.;
Okříšky-Jihlava jede v , nejede 31.XII.;
Znojmo – Okříšky v a , kromě 24., 25.XII.;
Znojmo – Okříšky v a , kromě 24., 25.XII.
Okříšky-Jihlava jede v a , nejede 24.,
25.XII.;
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Jihlava - Brno
Bítovčice

Vlak

5:00

4801

6:36

4871

6:45

4805

7:48

Ze stanice ------->
Do stanice
Jihlava
Brno hl.n.
(4.42)
(7.10)

JihlavaBosch Diesel
(6.13)
Jihlava
(6.29)

Třebíč
(7.12)

4807

Jihlava
(7.32)

Brno hl.n.
(10.12)

9:45

4809

11:45

4811

13:45

4813

15:11

4875

15:48

4815

16:21

4877

Brno hl.n.
(12.12)
Brno hl.n.
(14.15)
Brno hl.n.
(16.15)
Třebíč
(15.52)
Brno hl.n.
(18.15)
Třebíč
(17.02)

17:45

4817

19:44

4819

22:49

4879

Jihlava
(9.30)
Jihlava
(11.30)
Jihlava
(13.30)
Jihlava
(14.52)
Jihlava
(15.32)
Havlíčkův
Brod
(15.11)
Jihlava
(17.30)
Jihlava
(19.30)
Jihlava
(22.35)

Poznámky
10 nejede 24., 31.XII.
11 nejede 25.XII., 1.I.
12 nejede 24., 25., 31.XII.
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Brno hl.n.
(9.13)

Brno hl.n.
(20.12)
Brno hl.n.
(22.10)
Okříšky
(23.06)
R

Poznámky
Jihlava-Okříšky jede v ; Okříšky-Náměšť nad
Oslavou jede v , a 25.XII. – 1.I., 25.IV., 6.VII.,
29.X.;
Jihlava – Okříšky;Okříšky – Náměšť nad Oslavou v
;Náměšť nad Oslavou – Brno hl.n.
Jihlava-Bosch Diesel-Jihlava jede v , nejede
27. – 31.XII.; Jihlava-Třebíč jede v ;
Jihlava-Třebíč jede v a 25.XII., 1.I., 25.IV.,
6.VII., 29.X.; Třebíč-Náměšť nad Oslavou jede v ,
a 25.XII. – 1.I., 25.IV., 6.VII., 29.X.;
Jihlava-Třebíč jede v a 24.XII., 5.VII., 28.IX.,
28.X., 17.XI., nejede 25.XII. – 1.I., 29.X.; TřebíčNáměšť nad Oslavou jede v , a 24.XII., 5.VII.,
28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 29.X.;
;

;

;

jede v ;
; ;
Jihlava-Třebíč jede v

a

;

Havlíčkův Brod-Okříšky jede v
jede v , nejede 31.XII.;

;

;
; Okříšky-Třebíč

Náměšť nad Oslavou-Brno hl.n. nejede 24.XII.;
;
nejede 24., 25., 31.XII.;
; nejede 24., 25., 31.XII.

možno zakoupit místenku
úschova během přepravy
vlak zastavuje jen na znamení nebo požádání
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