ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
rok bez zpravodaje uběhl a první letošní číslo je na světě. Velice děkuji panu
Martinu Dvořáčkovi, který se zpravodaji bude věnovat a doufám, že snad už
nastálo.
A zde jako vždy pár informací z obecního dění a začnu rokem 2014.
Jistě všichni víte a všimli jste si, že budovy (úpravna vody) uprostřed ,,Vodárny“ jsou již minulostí. Vznikl zde krásný areál, který bude mít široké využití
– společenské, kulturní, sportovní, hasičské. Celková částka za bourací práce a
úpravu terénu 370.000,-Kč.
Zde musím poděkovat hasičům. Opravdu zde udělali veliký kus práce ve svém
volném čase a určitě udělají práci další.

Bítovčice - Rozseč
foto Mgr. Zdeněk Vošický
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Z Programu obnovy venkova Vysočiny nám byla přidělena dotace v částce
106.000,-Kč, kterou jsme využili na opravu fasády MŠ. Celková částka 221.300,-Kč.
Oprava fasády byla asi poslední, co v budově chybělo, neboť v minulých letech
byla již vyměněna okna, střešní krytina, zhotovena byla nová elektroinstalace,
topení, děti mají i novou šatnu. Na zahradě jsou nové prolézačky. Dětem i maminkám se zde určitě líbí, protože školku navštěvují i děti ze sousedních obcí.
Místním podnikatelem byl proveden nátěr střechy budovy obecních bytů, který
byl opravdu nutností. Zde se nám vyměnili skoro všichni nájemníci a docela si
spolu ,,užíváme“. Zde ještě musím říct, že mě velice mrzí, že v Bítovčicích nemáme školu, tak jak je tomu např. v Kozlově.
V loňském roce bylo ještě zhotoveno zastřešení tribuny fotbalového hřiště,
které stálo 380.000,-Kč a děti jsme doufám potěšili novým vybavením dětského
hřiště.
Zastupitelstvo obce rozhodlo také o vystoupení z dobrovolného svazku měst
a obcí SVAK Jihlavsko, tak jako ostatní obce mikroregionu. Společně jsme zažádali o převedení společného majetku do spoluvlastnictví. Jedná se vrty Rytířko,
svodné řady, vodojem, hlavní přívodní řady.
Bohužel zatím nebylo žádosti vyhověno. Obcí ani nebyla podepsána smlouva
o majetkovém vypořádání, neboť ta je pro nás velice nevýhodná. Nutná budou
další jednání. Byl navržen společný postup obcí – Luka nad Jihl., Kozlov,Vysoké
Studnice, Velký Beranov.
V září se uskutečnilo setkání seniorů. Pozvání byli všichni od 65.let věku. Odpoledne se velice vydařilo, některým pozvaným se ani nechtělo domů.
A co nám připraví letošní rok:
Rozpočet obce na rok 2015 je vyrovnaný ve výši 5.523.000,- Kč. Výdaje zahrnují: běžné opravy, opravy zábradlí, mostků, opravy komunikací, dotaci fotbal,
výměnu povrchu víceúčelového hřiště, projektové dokumentace, dostavbu budov na ,,Vodárně“, výdaje MŠ, výdaje na setkání rodáků, hasiči, běžné výdaje
a další výdaje na chod obce.
V předchozích řádcích jsem zmínila dostavbu budov na ,,Vodárně“. Co se zde
vlastně zamýšlí.
Budova, která zůstala, projde celkovou rekonstrukcí. Uvnitř budovy je naplánováno nové dispoziční řešení – oddělené toalety, sklad, technické zázemí, provedena bude nová elektroinstalace, rozvody vody, osazena okna, dveře. Vedle
budovy vznikne přístavba ze dřeva o rozměrech cca 15 x 9m. Na tuto akci jsme
požádali o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny na částku 130.000,-Kč.
Letos nás čeká opět po pěti letech setkání bítovčických rodáků. Zváni jsou
všichni kdo v letošním roce slaví padesátiny. Setkání bude 6.6. v kulturním domě.
Součástí je i oslava 100 let od postavení kapličky v roce 1915. Zde musím požádat všechny, kdo vlastní staré fotky, které se nějak dotýkají Bítovčic, aby nám je
donesli na obecní úřad, my si je pouze ofotíme a vrátíme. Děkuji.
2
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Nejdříve však 24.5.uvítáme v KD do života všechny děti narozené v roce 2014.
Toto setkání mám velice ráda a moc se těším na naše malé rodáky.
Okrsek Jihlava a okrsek Karla Vozába uspořádali i tento rok již 7.ročník
extrémní a nekonečné noční soutěže hasičských jednotek „Ježkovo peklo“.
Soutěž se konala v sobotu 14.3.2015 a naši dobrovolní hasiči se opět zúčastnili, sice v pozměněné sestavě, ale nezměnilo se nic na tom, že byli opět první!
Opět zvládli extrémní disciplíny na výbornou.
Gratuluji za obhajobu prvního místa a doufám, že za rok potřetí. Děkuji
za úžasnou reprezentaci obce.
Sobota odpoledne 28.března patřila v kulturním domě tradičnímu karnevalu.
Tentokrát jsme ho pojaly v duchu čertovském. Myslím, že se karneval jako vždy
povedl a všichni dobře bavili.
V dubnu opět tradiční parta uklízela kolem silnice. Paní Maruška opět nezklamala. Našli jsme zase krásné, zajímavé věci a také v lese ukryté dvě kárky
s plným nákladem. Do rána si však jednu někdo půjčil.
Zde prosím rybáře: noste si odpadky domů, řeka není stoka a po Vás jsou
k nalezení také zajímavé věci.
Prosím také o úklid veřejného prostranství po venčení vašich miláčků. Každý
majitel psa je zodpovědný ve všem za svého čtyřnohého přítele. Běžte se třeba
podívat k plotu MŠ, už několikrát se stalo, že si děti na botičkách hovínka donesly do školky nebo domů.
Stručně jsem Vás seznámila s některými událostmi, které proběhly a které nás
teprve čekají. Věřím, že se tento rok opět něco povede vybudovat, vylepšit, opravit. Děkuji za Vaše pochopení, toleranci i Vaši pomoc.
Děkuji všem, kdo to s naší vesnicí myslí dobře, není jim vše jedno, nejsou
lhostejní.
Eva Bendová
starostka obce
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A ještě upozornění od pana Josefa Edra, které jsem dostala mailem:
Dobrý den paní starostko,
v posledních týdnech se podstatně zhoršilo složení odpadů v barevných kontejnerech na tříděný odpad. Kontejnery na papír, plasty a sklo obsahují takové
množství směsných odpadů, že reálně hrozí, že obsah kontejnerů bude nutné
sypat do komunálního odpadu.
V tomto případě bychom byli nuceni fakturovat vícenáklady spojené s likvidací
odpadu na skládce, tím by došlo ke zvýšení nákladů na odpadové hospodářství
obce. Dále by došlo ke snížení odměn od systému EKO-KOM za vytříděné suroviny, takže negativní efekt na rozpočet obce by byl dvojnásobný a nepochybně by to
ovlivnilo výši poplatku, který je účtovaný občanům.
Prosím Vás o předání informace občanům obce, jen na jejich chování záleží,
zda odpady budou stát více než dosud.
S pozdravem
Josef Eder
vedoucí divize odpadů
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
U S N E S E N Í č. 2 / 2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 25.2.2015
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zajištění hudby na setkání rodáků;
2. Informaci – vystoupení obce za SVaK Jihlavsko;
3. Hospodaření MŠ za rok 2015;
4. Informaci z mikroregionu Loucko.
S CH V A L U J E:

PRO

PROTI

ZDRŽ.

1. Program jednání a zápis ze zasedání č.1/2015;

7

0

0

2. Zhotovení pamětních mincí a upomínkových
předmětů;

7

0

0
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3. Bezplatný dodej kontejnerů na papír a plast od
firmy EKO-KOM;

7

0

0

4. Zhotovení zábradlí na mostku u Šimkových od
firmy Konsorcium Kovo.

7

0

0

PRO

PROTI

ZDRŽ.

0

7

0

N E S CH V A L U J E:
5. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.5 .

U S N E S E N Í č. 3 / 2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30.3.2015
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu o hospodaření v obecních lesích;
2. Vymalování KD a opravu malby v kapličce;
3. Žádost o prodej části pozemku v chatové oblasti
par.č.171/1 v k.ú. Horní Bítovčice o výměře cca
70 m2.;
4. Možnost vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací.
S CH V A L U J E:

PRO

PROTI

ZDRŽ.

1. Program jednání a zápis ze zasedání č.2/2015;

7

0

0

2. Zhotovení
CZ;

7

0

0

3. Zhotovení pamětních medailí od firmy Halen
s.r.o.;

7

0

0

4. Přílohu č.277/2015 ke Smlouvě 277/2011 o nájmu zemědělských pozemků s Luka a.s.;

7

0

0

5. Ponechat odměny za výkon funkce člena ZO ve
stejné výši;

7

0

0

6. Rozpočtové opatření č.1;

7

0

0

7. Celoplošnou deratizaci obce.

7

0

0

PRO

PROTI

ZDRŽ.

0

7

0

odznaků od firmy Kožené opasky

N E S CH V A L U J E:
5. Nabídku na pojištění právní ochrany obce.
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POLICEJNÍ OKÉNKO
Policistům se podařilo odhalit v obci na Polensku varnu pervitinu. Dva muže zadrželi přímo v době, kdy k výrobě psychotropní látky docházelo. Jeden z nich poskytl
prostory a část předmětů a druhý muž drogu vyráběl.
Policisté zajistili při domovní prohlídce kompletní varnu
pervitinu. Policejní komisař zahájil trestní stíhání mužů,
oba byli obviněni ze spáchání trestného činu. Jeden
z nich byl na podaný návrh vzat do vazby a policisté ho
eskortovali do věznice.
Policisté provedli v polovině února v rodinném domě v obci nedaleko
Luk nad Jihlavou zákrok v ranních hodinách. Při realizaci zadrželi dva muže.
Oba zadržené převezli kriminalisté na oddělení policie a umístili je do policejních
cel. V rodinném domě provedli domovní prohlídku, při které zajistili předměty
a chemikálie určené k nedovolené výrobě drog. Policejní komisař zahájil trestní stíhání mužů ve věku jednačtyřicet a osmačtyřicet let, oba z Jihlavska. Muži
byli obviněni ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami. Starší z mužů, který je stíhán na svobodě, poskytl druhému obviněnému za účelem výroby psychotropní látky prostory
svého bydliště a také část předmětů. Jednačtyřicetiletý muž, více než desetkrát
soudně trestaný recidivista, byl vzat do vazby. Tento muž v rodinném domě za použití předem k tomu opatřených předmětů a chemikálií vyráběl pervitin, přičemž
k dokončení výroby drogy nedošlo jen z důvodu zásahu policie. Za spáchaný
trestný čin hrozí obviněným mužům trest odnětí svobody až na pět let.

~
V sobotu 28. března byl v obci Bítovčice při střetu s vozidlem zraněn chodec. Po druhé hodině v noci jel jednadvacetiletý řidič vozidla Ford Focus ve
směru od Luk nad Jihlavou. V té době přecházel vozovku jednatřicetiletý muž
a došlo ke střetu s automobilem. Při dopravní nehodě utrpěl chodec zranění a
musel být převezen na ošetření do jihlavské nemocnice, kde byl hospitalizován.
Provedenou dechovou zkouškou policisté u řidiče požití alkoholu vyloučili.
Dále provedli dechovou zkoušku u chodce, při které muži naměřili hodnotu 1,65
promile alkoholu. Na vozidle vznikla při nehodě škoda přibližně dvacet tisíc korun. Příčinu a veškeré okolnosti dopravní nehody policisté dále šetří.

~
Ve čtvrtek 2. dubna zasahovali policisté v obci nedaleko Luk nad Jihlavou, kde
došlo k fyzickému napadení. Před desátou hodinou večer byli přivoláni k rekreační chatě, kde po předchozí vzájemné hádce měla fyzicky napadnout jedna6
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padesátiletá žena svého bývalého přítele. Muž utrpěl zranění, které si vyžádalo
lékařské ošetření, muž byl převezen do jihlavské nemocnice. Policisté provedli
šetření. Zraněný muž byl pod vlivem alkoholu, při dechové zkoušce mu policisté
naměřili hodnotu 1,8 promile alkoholu. U ženy byla dechová zkouška negativní.
Policisté napadení dále šetří jako přestupek proti občanskému soužití.

~
Policistům se podařilo dopadnout muže, který na Jihlavsko vozil drogy a poté
pervitin distribuoval. Zákrok proti osobě důvodně podezřelé ze spáchání drogové trestné činnosti provedli kriminalisté v neděli 29. března v odpoledních
hodinách. Podezřelý muž jel ve vozidle, policisté automobil zastavili na silnici
mezi obcemi Rytířsko a Kozlov, muže zadrželi a následně ho umístili do policejní
cely.
Kriminalisté provedli domovní prohlídku, a to v bytě, kde zadržený muž bydlí,
a dále prohlídku vozidla. Zajistili přibližně tři desítky gramů bílé krystalické látky,
pravděpodobně se jedná o pervitin.
Policejní komisař zahájil trestní stíhání devětatřicetiletého muže z Jihlavy, který
byl obviněn ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.
Muž byl obviněn z toho, že vozil svým automobilem BMW na Jihlavsko pervitin a na různých místech drogu prodával. Desítky gramů pervitinu přivážel z jiného kraje. Odběratelé za pervitin zaplatili desítky tisíc korun. V dalším prodeji
drog zabránili obviněnému muži až kriminalisté provedením policejního zákroku. Za drogovou trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody
až na pět let.

~
Ve čtvrtek 2. dubna proběhla na Jihlavsku preventivní akce zaměřená na kontrolu rekreačních objektů v katastru obce Jeclov. Policisté polenského obvodního oddělení procházeli v době mezi osmou hodinou ráno a jednou odpoledne
lokality chatových oblastí a zkontrolovali celkem jednaosmdesát chat. U jedné
rekreační chaty zjistili, že vykazuje známky násilného vniknutí. Chatu policisté
zkontrolovali, pachatel se zde nenacházel. Provedeným šetřením zjistili vloupání
do sklepních prostor, případ policisté dále prověřují pro spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Další kontrolovaná rekreační chata měla
nezajištěný suterén, o čemž policisté informovali majitele. U ostatních objektů
nezjistili nedostatky.
npor. Jan Kunkela, DiS
.
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SDH BÍTOVČICE
Tak jako každý rok i v letošním prvním čísle věstníku
je mojí milou povinností prezentovat vám, našim spoluobčanům, činnost mladých hasičů.
A začnu tak jako se stalo už hezkou tradicí poděkováním všem kteří nám a hlavně našim dětem jakkoli
pomáhají. Jmenovitě to je Andrea Vokřínková, která je
už fakticky hlavní vedoucí, jak funkcí tak hlavně časem,
který dětem věnuje. S několika mladými hasiči dokonce
založila i taneční kroužek a mají za sebou řadu vystoupení, u nás ale i mimo obec. Dalším stálým vedoucím je Roman Kotrba. A mezi
stálé pomocníky patří náš milý starosta sboru Jiří Čermák a jeho sličná manželka
Kačenka. A nesmím zapomenout ani na zástupce našich stínadel Ráďu Zimolu.
Tito všichni se více či méně snaží pomáhat rozvíjet v naší mládeži nejen touhu
po „hasičině“, ale také vztah k naší krásné obci, kterou reprezentují na soutěžích
a kulturních akcích všeho druhu. A že loni pozvedli prapor naší obce hodně vysoko. Ale pěkně postupně.
Jen jsem předloni na výroční valné hromadě dokončil svůj drobný proslov,
už se hlásili ke slovu děti a mládež a mohli jste zhlédnout divadlení kus sněhurka a sedm hasičů. Účinkující prokázali že předvádění se jim není rozhodně cízí,
což někteří strvdrili i vystoupením na našem tradičním hasičském, ze všech plesů
v Bítovčicích a okolí, nejhezčím plese. A jelikož naše mládež ode mě ví že zahálka je nejhorší vlastnost a že jedině poctivý trénink a pracovitost přináší výsledky,
což samozřejmě dnes a denně vidí na vlastní oči u svého vedoucího mládeže,
vrhli se děti do pilného, leckdy až tvrdého tréninku. Když už padali únavou, přišla pro všechny obrovská injekce. Nejen že se blížilo jaro a s ním rozkvetlé louky,
ale dříve než přilétly vlaštovky, objevil se v Bítovčicích ježek. Ježek v hasičské
helmě a s proudnicí v ruce. Náš tým dokázal po dvouch čtvrtých a dvouch druhých místech konečně vyhrát a ukázat tak nejen dětem že za poctivým tréninkem
se musí dostavit úspěch.(mimochodem letos jsme ho
obhájili, ale o tom na jiném
místě tohoto plátku) A tak
děti posílení úspěchem, cvičili a cvičili, za nepříznivého
počasí na sále a v hasičárně
a jen co se zazelenalo hřiště
a sluneční paprsky ohřály
vzduch vyběhli jsme na první
útoky s vodou. Loni více kdy
jindy se starší mladí hasiči
snažili. Věděli, že loňský díl
jihlavské ligy je pro polovinu
8
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z nich poslední a taky to
že většina sborů bude nucena, díky hloupému nařízení z vyšších míst, nucena
obmněnit, úplně předělat,
nebo dokonce omezit své
týmy. I nás se tato změna
týkala na dvouch citlivých
místech. Ale dokázali jsme se
s tím porvat a jednoho z nejlepších dětí na rozdělovači
Máru Vlacha jsme nahradili
novým koněm z provincie
Rozseč / Stínadla, vontem
Šimonem Mičiníkem, kterého naše mladé hasičky přemluvili, za což jim děkuji
a radši nechci znát přemlouvací metody z čekárny. Na proud se přesunula loucká
Markétka, která návštěvníkům valné hromady utkvěla v paměti coby princ líbající
sněhurku, ve hře sedm hasičů. Na béčka nastoupila a je nutné zdůraznit že naprosto precizně teprve desetiletá a maximálně dvacetikilová Adéla Štávová. Ta v průběhu celé ligy plnila funkci, kde co hoří to dělám. A to v obou týmech, Jak starších,
tak mladších. Inu hasičská krev se nezapře. Dědeček profesionální hasič a náš bývalý velitel a stálý dlouholetý člen, maminka od dětství hasička, strýc, to je kapitola sama pro sebe, v tom nejlepším slova
smyslu – od útlého dětství hasič, nyní nejlepší z nejlepších starostů. S takovými geny náš zachodový pavouček prostě předurčen k velkým výkonům.
Z otcovy strany má navíc sklony k hudbě.
Ale dál, v průběhu soutěže se nám podařil další majstrštik. Jindy málomluvný
a ve sboru ne tolik aktivní člen si našel novou přítelkyni a s ní i našeho nového mladého hasiče. Myslím že v Kryštofovy jsme získali dobrou posilu k již tak
dobře fungujícímu mančaftu. Na mašině Ráďa, mladý hasič, který nejen že už
souteží za nás dospělé, ale dokonce si střihl v loňském roce dvě soutěže TFA
kde skončil v půlce výsledkové listiny a nechal za sebou mnoho závodníků.
Narážení savic Venda Mamba Trnková, plašan, bavič, ječák v jedné osobě. Nemůžu na ní neprozradit, že největším jejím zážitkem je jedna z jeji první soutěží
a to ve Vyšných Vlkodlacích, kdy ji objal její idol Viťa. Na koši snad ani nemusím představovat, dcera nejvyššího Simonka, skromná ale s ostrým jazykem po
mamince, rozená vůdkyně. I ona už nakoukla do soutežení dospělých. Příchodem Kryštofa na proud se Markét/Princ, přesunula na béčka a druhý proud
stabilně a výborně běhá další dívka s hasičskými geny dcera Pepíka Smejkala
- Dáša. Do toho všeho, jak jsem psal, zaskakovala Adéla. Výsledkem a odměnou
za nasazení a snažení starších hasičů bylo celkové třetí místo v Jihlavské lize.
Hry plamen se starší nezúčastnili, i když podzimní část zvládli dobře a umístili se čtvrtí. Bohužel většina z nich v termínu jarní části odcestovala do Anglie.
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Já tam loni taky byl. U mladších hasičů to loni vypadalo jako na houpačce,
jednou jsme řešili jestli vůbec budeme mít dost dětí na jeden tým, po druhé
jsme stavěli týmy dva. Ač pokaždé v jiné sestavě a jiném poskládání na základně
a několikrát i s jedním nebo dvěma pětiletýma hasičema na place vybojovali naši
nejmladší v Jihlavské lize čtvrté místo. Což je podle mě veliký úspěch. Jen disciplína je pro některé mladší hasiče obtížná disciplína. Ale abych nekřivdil jen těm
nejmenším i u těch starších jsem musel zvýšit hlas. Už se dnes ani nedivím panu
Kotrbovi, že když jsme byli mladí hasiči my že na některé mé spoluhasiče musel
zvyšovat hlas. Kromě soutežení a cvičení se děti podíleli na výstavbě našeho,
abychom nerozlobili starostku, tak říkáme sportovního, ale my víme že hasičského areálu. Dále naše úderná skupina pozbírala kamení z pole nad střediskem.
To začíná před horizontem a táhne se od východu k západu a my to zvládli od
čtyř do sedmi. Pak následovaly drobné brigády a úklidy. A samozřejmně se děti
zapojili do příprav i samotného chodu naší první a doufám že každoroční souteže Jihlavské ligy. S Káčou Čermákovou pak děti obsolvovali „kulturně-přírodně-vlastivědněpoznávací“ výlet do širokého dalekého okolí nejen naší malebné
vísky rozkládající se v nádherném údolí řeky Jihlavy, ale i do vzdálenějších koutů
a vršků, přezdívaných Kamenice. Poslední loňskou soutežní akcí pak byl závod
hasičské všestranosti. Kde jsme měli postaven jeden tým mladších, jeden starších,
dva dorostence a dvě dorostenky. Všichni až na starší hlídku absolvovali závod
skvěle. Starší hlídka mě zklamala jak časem tak trestnýma minutama. Tak doufám
že v jarní části hry plamen a jihlavské lize vše odčiní.A to se dostávám k závěru.
Všem vám chci ještě jednou poděkovat, dětem za přístup a nasazení, těm kterých
se to týká za pomoc a těm kterých se to týká že nepřekážejí.
Naši mladí hasiči cvičí pravidelně každou středu od 17:00 hod.,
v soutěžním týdnu podle potřeby ještě v pátek a v pondělí. Každý,
kdo by se chtěl stát mladým hasičem, je vítán, může kdykoli přijít a stačí
mu jen sportovní oblečení, značkové i neznačkové, čisté nebo ušpiněné,nové nebo staré, no prostě takové, aby se mohlo občas namočit, občas
ušpinit a možná i prodřít nebo roztrhnout...
Já, vedoucí mládeže

Ježkovo peklo 2015 poprvé
Když jsme loni konečně po dvouch čtvrtých a dvou druhých místech vyhráli
Ježkovo peklo, říkali jsme si: „v nejlepším je dobrý přestat a pustit do akce mladší
generaci“. A až do prosince minulého roku to vypadalo, že to tak doopravdy dopadne. Jenže jak už to tak bývá, řeči se vedou a realita je jiná a tak nám nezbylo
nic jiného než opět vyrazit do akce. I když v omlazené sestavě.
Upřímě, mě se moc nechtělo a viděl jsem se spíš jako rozhodčí na nějaké
z disciplín, no ale nedalo se nic dělat, nakonec jsem byl přece jen rád, že jsem
byl ještě vybrán mezi mladé...
A tak jsme se v sobotu odpoledne opět po roce rozjeli směr Velký Beranov.
Už nástup ukázal naši vyjímečnost a pak to začalo. Oproti loňsku nás čekala
10
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nejdřív štafeta, která probíhala
ještě za světla vedle beranovského sálu. Starosta měl sice
trochu potíže se stabilitou,
ale jelikož jsme si řekli, že se
chceme umístit do desátého
místa, byl pro nás výsledný čas – zhruba uprostřed,
dobrým odrazovým můstkem
do dalších bojů.
Jakmile
se
setmělo,
zamířili
jsme
na
první stanoviště – u cvičné
věže pod HZS. Nahoru po schodech, na rozehřátí, myslím dobrá disciplína – zásah v patrovém domě. Žádná sláva, ale zase žádný propadák,
nováčci začali dobře... druhá akce – hadicová štafeta – motání hadice C
na rychlost, v papírech čteme příkaz k výjezdu, čekáme tedy oblékání na rychlost. Situace na stanovišti je však diametrálně odlišná – bojové rozvinutí hadic
z hydrantu podle bojového řádu a opět několik drobných chybiček, ale držíme si
dobrý průměr a hlavně dobrý pocit... ještě jsme okoukli techniku bedřichovských
hasičů a už vyrážíme na další stanoviště – Heroltice a zdravověda a až na zádrhel s nasazováním krčního límce a chybičku s ovázáním kolena, opět dobrý čas
a správný postup. 100 jarních kilometrů – první fyzicky náročná zastávka. Pomocí
třech kbelíků naplnit 200 litrový sud, pak ryche k autu, každý do rukou hadici B
a hurá kolem rybníku za Lidlem na Březinkách. Jupí, tady nám to fakt sedlo a
dobíháme ve skvělém čase. Následuje odpočinková zastávka v Beranově v kulturáku, kde je jeden z rozhodčích náš Roman. Šrouby do hlavy – motání různých
šroubů do různých závitů, a zkouška trpělivosti na elektrické spirále. A opět trocha fyzičky a zručnosti - hod hadicí B na terč, její rozvinutí a smotání na rychlost.
A že si pro nás vybrali řádně tvrdou a pro jistotu ještě namočenou hadici. Naše
cesta pokračuje k beranovskému rybníku. Bojové rozvinutí
z vodního zdroje, rozvinutí
tří hadic B a na dva proudy
po jedné hadici C, po sražení terčů, prodloužení levého
proudu o jednu hadici C
a sražení dalšího terče vzdáleného od dvou původních
o 20m. Technická, ale i fyzická disciplína. O kousek nám
uníká nejlepší čas.
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Jen jeden tým si mohl připravit svoji displínu a tak si
ji i natrénovat. Vysoké Studnice se blíží a jejich disciplína
– hadice vytáhnout na sušák,
spustit dolů, rychle smotat...
opět lepší průměr a vítěztví
domácích rozdílem dvou tříd
od všech ostatních...
A už vyjíždíme vstříc asi
fyzicky nejnáročnější zastávce
– Schody do nebe. Od Jakubáku seběhnout s hadicí B
dolů k potoku a zase zpět. Tentokrát vylepšená o běh rozbahněnou mezičkou.
Na zpáteční cestě krapánek bloudíme, ale nakonec super čas.
Po schodech na nás čeká kanál pod Citáčem, cca 40m po kolenou ve sr....ch,
rychle ven a hned zase do katakomb a hledat nebezpečné látky. A to už se blížíme pomalu ke konci, předposlední zastávka je v Pístově a uzly. Až na jeden
nepovedený, vše O.K. Naše snažení končí v bývalých pístovských kasárnách.
Hledání pohřešované osoby, v budově bez světel, s možností požáru a výbuchu.
Do akce se pouští nejzkušenější, náš starosta a já se mu snažím moc nepřekážet.
Po chvíli hledání se nám daří osobu najít a s pomocí ostatních z týmu i transportovat z budovy. A tím letošní peklo končí. Vracíme se na „základnu“ do Velbernu.
Přijíždíme jako jedni z prvních a tak máme spousty času, hodnotit, bilancovat
a doplňovat ztracené tekutiny. Napětí narůstá, několik indicií, starosta dlouho
pryč a jeho rozjařený návrat nám cosi naznačuje. Mluvit však nechce a tak nám
nezbývá než čekat. A je to tady...
Vyhlašování začíná... Už se blížíme k bedně a stále nás nehlásí... třetí místo,
zas ne, druhé místo – Vlci,
vyjeme a je nám jasné že obhajoba se zdařila...
Putovní pohár, nebo spíš
fošna se vrací do Bítovčic.
A teď už je fakt čas předat
žezlo mladším...
Díky Romanovi, za rozhodčího, Ráďovi za foto a těm,
co na nás čekali do rána,
aby si s náma mohli připít...
Já, jednatel SDH Bítovčice
12
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Ježkovo peklo 2015 podruhé
Dne 14.3.2015 jsme se
zúčastnili 7.ročníku tradiční
noční soutěž jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí,
kterou pořádá okrsek Jihlava a okrsek Karla Vozába.
Celá soutěž je koncipována
jako námětové cvičení zaměřené na odbornou přípravu
jednotek požární ochrany.
Jako již tradičně se sraz
a zahájení soutěže konalo
v kulturním domě ve Velkém
Beranově. Na letošní ročník bylo pořadateli připraveno 14 soutěžních disciplín.
Celkem bylo přihlášeno 13 družstev. Z Velkého Beranova se družstva rozjela
na jednotlivá stanoviště v okolí Jihlavy a Velkého Beranova.Postupuje se systém hvězdy. Po uvolnění tratě vyrazí každé družstvo na start k jiné disciplíně.
Nehodnotí se jen čas ale i provedení disciplíny dle základních pravidel bojového
a cvičebního řádu.
Na soutěž jsme vyrazili s naším „Toníkem” IvecoDaily s veškerou potřebnou
výstrojí a výzbrojí.
I přes velmi silné soupeře a náročné disciplíny se nám podařilo obhájit 1.místo
předchozího ročníku a putovní pohár, který jsme vezli s sebou na soutěž, putoval
opět do Bítovčic.
Složení soutěžního družstva a doprovodu:
Ing. Aleš Vrbický

velitel

Radek Zimola

strojník, řidič

Jiří Čermák ml.

hasič

Kamil Musil

hasič

Luboš Pokorný

hasič

Ing. Tomáš Hruška

hasič

Roman Kotrba

rozhodčí

Radek Čermák ml.

fotograf

~
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Almanach Okrsku Karla Vozába
Na výroční valné hromadě okrsku Karla Vozába,
která se konala 2. 1. 2015
v Kozlově, byl zástupcům
sborů a starostům obcí slavnostně předám Almanach
k 20. výročí založení okrsku.
V almanachu jsou prezentovány, od historie po současnost, jednotlivé sbory okrsku
včetně fotografií.
Z našeho sboru se předání
zúčastnili 2 zástupci sboru
a starostka obce.
V případě zájmu o tento almanach se za námi zastavte, rádi Vám ho poskytneme. Scházíme se každou středu od 17 hod v hasičárně.
Ing. Aleš Vrbický
velitel JSDHo Bítovčice

Účastníci výroční valné hromady okrsku Karla Vozába.
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FC BÍTOVČICE
Stejně jako každý kalendářní rok tak i tento začal pro
nás fotbalisty zimní přípravou na novou jarní sezónu.
Zimní příprava nám začala v půlce ledna a skončila
v podstatě poslední týden v březnu, kdy začaly mistrovské soutěže dospělých. Následně v půlce dubna
začaly i soutěže našich dvou družstev žáků (mladších
a starších). Do B družstva dospělých se nám úspěšně
daří začleňovat ,,Bítovčické odchovance“, což je pro budoucnost fotbalu u nás jenom dobře. Kéž by takových
hráčů s každým rokem přibývalo.
Chtěli bychom Vás také touto cestou vyzvat, kdo máte chuť se podílet
na výchově našich fotbalových nadějí, tak vítáme každou pomocnou ruku
a nohu, která nám pomůže s výchovou naší fotbalové mládeže při jejich
tréninku a zápasech. Většinou je to radost vidět, jak se ty děti rozvíjí a fotbalové rostou.
Jako každý rok, tak i tento proběhl již 7. fotbalový ples. Dále se o prvním květnovém víkendu konaly pravidelné vepřové hody, které se již staly také tradiční
záležitostí.
Od nového soutěžního ročníku, tedy fotbalové sezóny 2015-2016, která bude
začínat v červenci dojde u veškerých fotbalových soutěží k tzv. ,,Fotbalové revoluci“. Tato revoluce je nařízena fotbalovým svazem FAČR a znamená, že každé
družstvo v jakékoliv soutěži bude muset mít internetové připojení a veškeré
dokumenty se již nebudou dělat klasickou ,,papírovou“ formou, ale vše bude
on-line. Je to opět novinka, u které až čas ukáže zda je ku prospěchu věci
či naopak jen zase zdvihá náklady pro fotbalové kluby, které již tak bojují s nedostatkem peněz, ostatně jako každá organizace a to nejen fotbalová.
Chtěl bych také poděkovat všem kdo se zasloužili o to, že na hřišti ,,vyrostla“ krytá tribuna, která zlepší
Vaše pohodlí při sledování
zápasů a nebudete muset
před deštěm utíkat domů,
či se schovávat pod deštníky.
Závěrem bych Vám chtěl
za celý náš klub popřát
mnoho zdraví, užití si jarních
a letních dnů, a když si najdete chvilku a čas tak nás přijďte podpořit svým fanděním
na naše zápasy.
Leoš Chvátal
16
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MYSLIVECKÝ PLES 2015
Dne 9.1.2015 se v kulturním domě
v Bítovčicích uskutečnil již 47. tradiční
myslivecký ples. V loňském roce se tato
akce konala v kulturním domě v nedalekých Vysokých Studnicích. Oficiální začátek byl naplánován na 20. hodinu a ples
zahájil člen sdružení pan Jaroslav Částka.
Po krátkém projevu začala k tanci a poslechu hrát hudební skupina Preston. Tato
kapela spolupracuje s mysliveckým spolkem již po několik let a pravidelně hraje
na další akci, kterou sdružení pořádá,
a tou je Poslední leč, která se každý rok
koná ve Věžnicích. Skupina nahradila doposud hrající UniBand, který se rozhodl
snížit počet svých hudebních vystoupení, a zastoupila je velmi kvalitně.
Hudební kulisu si užívalo na 130 tanečníků, kteří zcela zaplnili místní taneční
sál. Mohli si vychutnat různé hudební styly od moderní hudby přes tradiční polku a valčík, které se střídaly v pravidelných cyklech. Taneční sál byl vyzdoben v
tradičním, mysliveckém stylu. Na stěnách byly připevněny preparované ukázky
místní zvěře, které zapůjčili členové sdružení, doplněné chvojím. Stoly svým barevným laděním též pomáhaly navodit autentickou atmosféru celé společenské
akce.
Při příchodu byla návštěvníkům nabídnuta k prodeji tombola, která byla
ve formě obálek s možností přímé výhry. O obálky byl obrovský zájem, takže
se bohužel na později příchozí již nedostalo. Slosování hlavních cen tomboly
se uskutečnilo kolem půlnoci. Ceny v losování byly tradiční, myslivecké – jednalo se o různé druhy zvěře např. zajíci, divoké kachny, bažanti a hlavní cenou
bylo divoké prase.
Na plese byl pro hosty připraven bohatě zásobený bar s širokou nabídkou
alkoholických i nealkoholických nápojů, drobných pochutin a výbornýmjelením
gulášem podávaným s nakrájeným chlebem a cibulí.
Zábava pokračovala až do brzkých ranních hodin. Konec plesu připadl na
zhruba třetí hodinu ranní - jak se říká, až hudba přestala hrát. Ples probíhal ve veselé atmosféře, kterou zajistila hlavně hojná účast místních i hostů, kteří dorazili
z nedalekých vesnic, jimž by myslivecké sdružení touto cestou rádo poděkovalo
za návštěvu.
za MS Pahorek
Vlastimil Kostka
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FOTOREPORTÁŽ - STAVĚLA SE VODÁRNA...

Původní pozemek - dnes rybmík.

...byla vybudována hráz

... postaveny budovy úpravny vody

...technické zařízení na hrázi.

Díky archivu SVaK se nám podařilo zachránit několik fotografií, dokumentujících stavbu vodárny. Kronikář František Matula o stavbě vodárny do kroniky
obce Bítovčice zapsal:
str. 142 - rok 1961 Na katastru naší obce (na Pohoří) byla rozestavěna vodní
přehrada odkud se má vést vodovod do městečka Luk. Stavba je veliká a nákladná,
kterou provádí podnik Ingstav Brno. Dělníci, kteří pracují na této stavbě dojíždějí
z různých vzdálených obcí někteří až z Nového Města na Moravě a od Žďáru.
K této vodní přehradě byl postaven rodinný domek č. 118 ve kterém zatím bydlí
zaměstnanci této přehrady. Do budoucna se počítá s vodovodem z této přehrady
i pro naší obec Bítovčice.
Str. 144 - rok 1962 Koncem tohoto roku byla zastavena stavba vodní přehrady
na Pohoří a má se pokračovat v příštím roce 1963 na Jaře. Z tohoto důvodu se
předpokládá, že se stavba prodlouží a tím se také oddálí stavba vodovodu.
Str. 148 - rok 1963 Koncem jara bylo pokračováno také na stavbě vodní přehrady. Tato stavba v tomto roce nebyla přerušena, naopak stavělo se i v zimě. Přes
toto zimní období bylo zaměstnáno na této stavbě několik brigádníků místního
JZD.
O dalším postupu prací a otevření vodárny se kronikář nezmiňuje.
Martin Dvořáček
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FOTOREPORTÁŽ - PROMĚNA VODÁRNY

Pohled směrem ke hřišti,
původní stav.

Pohled směrem ke hřišti,
vykácené náletové dřeviny.

Pohled ke hrázi po vykácení.

Nový trávník a základna
pro hasičský sport.

Staré budovy úpravny vod
určené k demolici.

Demolice budov a srovnání terénu
před osetím.

Nová cvičná plocha otevřena 6. 9. 2014.

Pohled na nový areál.
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KAPLE SV. VÍTA
V sobotu, 6. června, si při slavnostní bohoslužbě připomeneme
100. výročí posvěcení kaple, která
byla postavena v těžkých letech
první sv. války.
V kronice obce Bítovčice,
na straně 12., o této události čteme:
„Vzdor těmto válečným strastem našli obyvatelé zdejší ještě čas,
kdy vykonali také něco pro sebe vystavěli si kapli r. 1915. Původci
této myšlenky jsou zemřelý Jan
Trnka, rolník č. 43 a hlavně jeho
manželka Marie Trnková, posud
Bítovčice - střed obce r. 1931
žijící. Jmenovaní manželé obdr- Budova obecního úřadu - v pozadí kaple sv. Víta
želi kdysi ze Střížova (z kostela)
mariánskou sošku Neposkvrněného početí, pro kterou chtěli zbudovat ve zdejší
obci stánek. Zdejší růžencové bratrstvo vzalo věc za svou a začalo skládati fond na
stavbu. Sbírali mezi sebou, sbírali po obci, fond rostl. Syn Marie Trnkové, František Trnka, rolník z Luk, přidal ještě 400 Kč a vyjednal celou stavbu
s Eduardem Bumbálkem, mistrem zednickým z Kamenice.
Stavba provedena nákladem přes
8.000 Kč, vnitřní zařízení zakoupila Marie Trnková. Kaple je
zasvěcena sv. rodině a sv. Vítu,
patronu obce. Tu neděli po sv.
Vítu a následující pondělí konají
se v ní bohoslužby (pout). Roku
1925 přešla kaple rozhodnutím
mor. zem. výboru do majetku
obce.“
Naše kaplička sv. Víta není
Bítovčice - střed obce r. 2007
Kaple sv. Víta významnou stavební památkou
do které se vejde tisíce turistů,
aby obdivovali její honosnost. Rozměr této kapličky je především duchovní. Svoji
relativně krátkou historií poukazuje na to, že naši předkové dokázali z mála vytvořit velké věci nejen prací, ale také obětí.
Martin Dvořáček
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POHLEDY ODJINUD
Dostanete-li
se
někdy
do Itálie, nezapomeňte kromě
věčného města - Říma, v srdci
Itálie, navštívit perlu severu Benátky. Benátky jsou nejen
krásným přístavním městem,
ale jeho „genius loci“ spočívá ve spojení středověkého
přístavu a moře. Vydáte-li se
do Benátek lodí, zakotvíte
nedaleko náměstí sv. Marka.
Přístav je plný všech možných
plavidel, jachet, katamaranů, plachetnic, vaporett - lodí městské hromadné dopravy, tlačných remorkérů, které jsou připraveny „provézt“ těsně kolem historického centra města ty největší zaoceánské parníky. Kolorit benátských plavidel je
neodmyslitelně spojen s krásnými černými gondolami, jednoveslicemi, ovládanými zručnými gondoliéry.
A to už se pomalu vydáváme z přístavu, míjíme okno kudy údajně unikl skokem do vodního kanálu italský bouřlivák Giacomo Casanova. Byl-li jeho útěk
způsoben pronásledováním žárlivým manželem, nebo následkem jeho intriků
u dvora, nevíme. Jen tak pro zajímavost, Casanova svoji pestrou životní pouť
ukončil jako knihovník na valdštejnském zámku v Duchcově, kde je také pochován.
Míjíme postavy, převlečené do nákladných rób, upozorňující na impozantní
benátský karneval a je nám jich upřímě líto, teplota ve stínu dosahuje „pouhých“
32°C.
Blížíme se k dóžecímu paláci, vybudovaném ve stylu benátské gotiky. Dóžecí
palác - bývalé sídlo dóžete - vládce Benátské republiky - je dnes muzeem. Vzápětí přicházíme na náměstí sv. Marka - vpravo s bazilikou sv. Marka, mírně vlevo
před námi s Campanillou (zvonicí). Před námi stojí obrovské fronty, směsice národů s všudypřítomnými japonci. Vzdáváme se naší představy dostat se v tomhle
vedru alespoň do baziliky sv. Marka.
Kupujeme pohlednice bez poštovních známek. Paní nás lámanou angličtinou
upozorňuje na poštu hned za rohem. Vydáváme se ji prověřit. Je tu příjemně, klimatizace funguje, fronta několika lidí před námi. Vše ale trvá neskutečně dlouho.
Po 40 minutách čekání jsme konečně u okénka. Paní za přepážkou trhá poštovní
známky, ptá se nás kam že to vlastně posíláme. Pobaví nás neexistence frankovacího stroje, zřejmě tento prostý vynález je jen vymožeností českých pošt.
Unaveni odcházíme do parku, kde řada místních i turistů tráví siestu. Jak? Prostě jen tak, lehnout si do trávy a spát. My se vděčně připojujeme.
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RECEPTY PRO VÁS
Tvarohové knedlíky plněné jahodami
1 kostka tvarohu
300 g polohrubé mouky
2 vejce
1 lžíce cukru
50 g másla
1 lžička prášku do pečiva
špetka soli
100 ml mléka
20 jahod
moučkový cukr na posypání
1/2 kostky másla
tvrdý tvaroh

Do mísy dáme všechny suroviny, zpracujeme těsto.Vytvarujeme z těsta váleček, nožem nakrájíme kousky těsta, které plníme očištěnými jahodami. Vkládáme
je do vroucí osolené vody. Vaříme asi 8-10 minut. Potom na talíři podáváme
s nastrouhaným tvarohem, moučkovým cukrem a polité máslem.
Dobrou chuť!
foto a recept
Ivana Bartušková
22
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - KRÁTKÉ ZPRÁVY
Občané - období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014
Narozené děti
Matěj Antony Musil

Terezie Pjenčáková

Karolina Průchová

Natálie Cahová

Dítě přišlo do vašeho života a přináší ustavičná překvapeví,
neuvěřitelný cit, malé zázraky, nezapomenutelné chvíle,
stále rostoucí radost, mnoho lásky a to, o čem jste ani nesnili...
Šťastným rodičům blahopřejeme!
Smuteční rozloučení
František Ďásek

Anna Bartušková

Milan Dvořáček

Ing. Jaromír Šaroun

Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen.
Upřímnou soustrast.
Přistěhováno 9

Odstěhováno 11

Občané - období od 1. 1. 2015 - 1. 5. 2015
Narozené děti
Kristýna Zbořilová
Přistěhováno 3

Odstěhováno 1

Konečný stav k 1. 5. 2015 činil 447 obyvatel.

~
Připomínáme občanům, že mohou zprávy hlášené obecním rozhlasem dostávat na svoji emailovou schránku. Stačí poslat na obecní email zprávu ve tvaru
„hlášení ano“ pro přidání do skupiny která zprávy bude dostávat, případně „hlášení ne“ pro odebrání ze skupiny.
Tato služba je vhodná hlavně pro ty, kteří jsou v době hlášení mimo obec, případně pro ty, kteří hlášení neslyší. Adresy jsou ve skryté kopii, takže je nikdo jiný
kromě pracovníků obce neuvidí.Adresy, na které je možné poslat zprávu jsou:
obec.bitovcice@volny.cz nebo bitovcice.czechpoint@volny.cz
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Setkání rodáků obce Bítovčice
a oslavu 100. výročí vysvěcení kaple sv. Víta
Vážení, zveme všechny rodáky obce Bítovčice na jejich tradiční setkání
6. 6. 2015 do Bítovčic. Zvání jsou všichni, kdo v letošním roce již slaví padesátiny a samozřejmě ročníky starší s kořeny v Bítovčicích. Zváni jsou i Ti rodáci,
kteří nedopatřením nedostanou pozvánku (není nám známa adresa) a chtějí se
zúčastnit. Tímto se moc omlouváme, pokud na někoho zapomeneme, opravdu
to není úmysl. Budeme rádi za každou informaci a kontakt. Předběžný program je na pozvánce, kterou budeme rozesílat. Rodáci z Bítovčic nezapomeňte
přijít, přijet, pobejt a zavzpomínat. Srdečně zve zastupitelstvo obce Bítovčice.

Program:
12:30 slavnostní mše sv. v kapli sv. Víta;
13:30 koncert dechové hudby Lučanka, prezentace účastníků;
14:15 slavnostní přivítání v kulturním domě, vystoupení dětí z MŠ mladých
rodáků, doprovodné akce, volné využití odpoledne;
17:30 společná večeře, vystoupení místních tanečních skupin;
18:30 volná zábava, či tanec se skupinou DRING;
01:00 ukončení akce
- v průběhu celého odpoledne bude možno shlédnout výstavu fotografií z
historie i současnosti.
- příspěvek pro rodáky 200,- Kč, a „nerodáky“ 250,- Kč bude vybírán na
místě.
- prosíme o potvrzení Vaší účasti do 25. 5. 2015 na telefon 567 219 435,
724 174 449 nebo na e-mail obec.bitovcice@volny.cz.
- rodáci z Bítovčic, přijďte posedět, popovídat, zavzpomínat.
Srdečně zvou a těší se na vás.
Zastupitelé obce

Zpravodaj pro občany obce Bítovčice vydává Obecní úřad
Bítovčice č.124, okres Jihlava, 588 22 Luka nad Jihlavou,
IČO: 00839582, www.bitovcice.cz, e-mail: obec.bitovcice@volny.cz.
Na základě zákona č. 46/2000 sb. zapsán do evidence periodického tisku u MK ČR pod číslem E 17272. / Vychází čtyřikrát do roka.
Náklad 180 ks. / Neprodejný výtisk. / 1. číslo IX. ročníku vyšlo
v květnu 2015. / Další uzávěrka dne 31. 8. 2015. / Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice nebo redakční rada. / Příspěvky nejsou
upravovány.
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