Bítovčický čtvrtletník
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD BÍTOVČICE

V. ROČNÍK, ČÍSLO 18

www.bitovcice.cz

červen 2011

Kontakt :
Tel.kontakt starosta:

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

IČO : 00839582
+420 604 356 819

Emailová adresa
Elektronická podatelna

obec.bitovcice@volny.cz
epodatelna@bitovcice.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
(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

Informace

obecního

úřadu:

Termín veřejného zasedání zastupitelstva je vždy vyvěšen na úřední desce a vyhlášen
rozhlasem. Srdečně zveme naše občany.
Místní poplatky – výtah:
Psi 120 Kč / za prvního psa, splatnost :
30.6.2011
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
O b č a n é - II. čtvrtletí
Počáteční stav k:
Konečný stav k:
Narození:
Rozloučení:

20.3.11
20.6.2011
0
1

434
428
Přistěhováno:
Odstěhováno:

0
5

Rozloučili jsme se s paní Annou Tůmovou, ve věku 86 let, Bítovčice 33.
Hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit.
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Do stavu manželského vstoupili:
Blanka Zavřelová
&
Pavel Samuel
Ivana Kristýnková
&
Miroslav Zvolánek

duben
červen

Blahopřejeme!

Kalendář akcí
Uskutečněné akce: 1.4. sběr železného odpadu
Pálení čarodějnic „nad školou“, SDH Bítovčice,
Lampiónový průvod
Vítání občánků narozených v roce 2010
Pouť sv. Víta
Besídka MŠ

(FC), 13.4. Nadměrný a nebezpečný odpad
30. duben
7. května
28. května
12.6.2011
24.června

Úřední deska

Na úřední desce byly za poslední období zveřejněny následující informace :
Titul:
Vyvěšeno dne:
Závěrečný účet obce za rok 2010
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení Luka a.s. úprava
posklizňové linky Bítovčice
pozvánka na ZO č.3/2011
pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 5/2011
Závěrečný účet DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs za rok 2010
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.4/2011
záměr obce
nabídka pozemků PF
pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 6/2011

14.3.2011
9.3.2011
23.3.2011
18.5.2011
23.5.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
22.6.2011

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
U S N E S E N Í č. 3 / 2011
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30.3.2011
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Informaci o projektu na stavbu kanalizace a ČOV
2. Informaci z jednání mikroregionu Loucko
3. Zamítnutí žádosti o dotaci v rámci PRV – lesní cesta
4. Zprávu Policie ČR Polná.
5. Dotaci na sčítání lidu.
6. Souhlas Krajského úřadu kraje Vysočina s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Polná a obcí Bítovčice
7. Zápis č.2/2011 z jednání finančního výboru
8. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15.3.2011.
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S CH V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z č.2/2011
2. Závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrady
3. Nabídku firmy Plastikov na výměnu oken.
4. Nabídku p. Musila na elektroinstalace v KD.
5. Nabídku p. Reichela – zhotovení krovu a položení střešní krytiny
6. Cenu odřezků z pořezu kulatiny
7. Nabídku pana Radka Šťávy na pronájem lešení a montáž stropu.
8. Nákup palubek
9. Rozpočtové opatření č.1
10. Nákup hnojiva na fotbalové hřiště.
N E S CH V A L U J E:
1. Bezplatné převedení pozemků p. Smrčkovi.
2. Zřízení spořícího účtu u KB.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně
U S N E S E N Í č.4 / 2011
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27.4.2011
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Informaci týkající se projektu stavby ČOV a kanalizace
2. Postup prací při opravách v kulturním domě
3. Hospodaření MŠ za 1.čtvrtletí
4. Vyčíslení neinvestičních nákladů na děti, které plní povinnou školní docházku v ZŠ
Jihlava
5. Uzavření dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
6. Oznámení o realizaci úprav zařízení distribuční soustavy – rekonstrukce nadzemního
vedení VN
7. Informaci ve věci stavebních úprav posklizňové linky–záměr společnosti Luka ,a.s.
S CH V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č.3/2011.
2. Zadání pro vypracování změny č.1 územního plánu obce – březen 2011
3. Nabídku p. Nováčka na rekonstrukci topení v KD.
4. Rozpočtové opatření č.2
Usnesení bylo schváleno jednomyslně

Vítání

občánků

Sobotní odpoledne, dne 28. května 2011, patřilo našim novým občánkům. Letošní
setkání se uskutečnilo v Mateřské školce a přivítali jsme celkem pět dětí, samé chlapce:

Štěpán Škoda
Michal Šimek
Ondřej Eliáš
Ondřej Nejedlý
Vojtěch Vašíček
Nové kamarády přišly přivítat i děti z mateřské školy a pod vedením paní učitelky
Kružíkové přednesly připravené básničky a písničky.
Bítovčický zpravodaj
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Slavností setkání jsme pojali, jako každý rok, neformálně, a rodiče jsme prozkoušeli
z rodičovských dovedností, za které obdrželi vysvědčení. Děti dostaly upomínkové
předměty a zlatý přívěšek. Povedly se i pěkné fotografie, které budou k dispozici na
internetových stránkách obce.
Přejeme Vám do společného života hodně zdraví, lásky, trpělivosti a krásných zážitků.
Foto – viz. www.bitovcice.cz

T.Eliášová, redakční rada

Mateřská škola
Ve čtvrtek 2. června se uskutečnil jednodenní turistický výlet, cílem byla proslavená
skála a obec Rantířov. Děti odjely ranním linkovým autobusem do Jihlavy, kde se setkaly
s dětmi z kozlovské školky. Dál už jsme pokračovali všichni společně, trolejbusem jsme
dojeli na zastávku Staré Hory a odtud jsme se vydali pěšky přes národní přírodní památku
Zaječí skok. Lokalita je opředená pověstmi a je hojně navštěvovaná už odedávna. Zaječí
skok je vůbec první rezervací na Českomoravské vrchovině (1933). Jsou zde chráněné jak
skály, tak rostliny a živočichové. Nad řekou u strmé skály pan ředitel Bouchner
převyprávěl dětem legendu, podle které je místo pojmenováno. Cestu jsme si krátili hrou
a plněním úkolů. V Rantířově na nás čekal dobrý oběd a volná zábava. Až na malou
spršku při zpáteční cestě, se celý den vydařil. V pět hodin odpoledne jsme se vrátili do
rodné vísky, kde nás už netrpělivě vyhlíželi rodiče a prarodiče.
Zápis dětí na školní rok 2011/2012
13.4.2011
7 dětí přijato (kapacita MŠ Bítovčice se snížila pouze na 20 dětí)
Divadlo „ O Smolíčkovi“
15.4.2011
Výlet do ZOO Jihlava
4.5.2011
Závěrečná besídka
23.6.2011
Zábavné odpoledne s přenocováním ve školce
30.6. – 1.7.2011
Letní prázdniny
11.7. – 23.8.2011
Nový školní rok začíná 24. srpna 2011.

Víte, že…………..
► V regionu je vyznačeno přes 2 300 kilometrů cyklotras a jejich síť se stále rozrůstá.
Nové stezky určené pro jezdce na kolech, in-line bruslaře a pro chodce se staví i letos a
postupně se zlepšuje i jejich vybavení. Nové úseky vzniknou například v Lukách nad
Jihlavou nebo z Bítovčic do Přímělkova. Počítá se i s výstavbou cyklostezky
například k zřícenině hradu Rokštejn, stezky z Petrovic k Červenému Mlýnu. Zdroj:
http://jihlava.idnes.cz

► Nejnovější údaje: kraj Vysočina
Počet obyvatel
514 569
31.12.2010
Průměrná mzda
20 992
16. 03.2011
Nezaměstnanost
8,95%
30.4.2011
Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
58 662
1. čtvrtletí 2011

pokles 0,1 %
růst 3,5 %
pokles 1,22 %
růst 7,4%

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

okolí

29.6.2011 - 3.7.2011, Jihlavská pouť, Masarykovo náměstí
6.8.2011
25. ročník „Dřevěného muže“sportovní soutěž v triatlonu, Sportovní
klub policie Jihlava
21. 8.2011 Bartolomějská pouť , Městys Luka nad Jihlavou
Pouťový koncert dechové hudby LUČANKA, Místní kulturní středisko
Varhanní koncert v kostele sv. Bartoloměje, ŘK farnost
27.8.2011 Den mikroregionu Loucko v Kamenici
Všude dobře, tak co doma ?

Základ do každého kufru

Oblečení

☼ cestovní pas či občanský průkaz
☼ dioptrické brýle, kontaktní čočky
☼ doklady od cestovní kanceláře
☼ kartička cestovního pojištění
☼ kartička evropského zdravotního pojištění
☼ klíče od Vašeho domu či bytu
☼ léky, které berete
☼ mezinárodní řidičský průkaz
☼ mobilní telefon s nabíječkou
☼ peníze a platební karty
☼ visačky a zámky na zavazadla, klíče k zámkům

Hygienické potřeby
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼

boty, elegantní boty ke kalhotám/šatům/sukni
sandály, pantofle, obuv do vody
kabát, kalhoty, košile (na den i večer)
kraťasy, sukně,
kšiltovka, čepice, šátek
mikina, svetr na chladnější večery
plavky, pareo
ponožky, punčochy
pyžamo, spodní prádlo
sluneční brýle
tílka, trička

Pro děti

antiperspirant, deodorant

bryndáčky

gumičky a sponky do vlasů

dětská láhev, kaše, sunar, čaj

holicí strojek

dudlík, hračky

hřeben a kartáč na vlasy

kočárek, přikrývka

krémy na tělo, ruce

léky pro dítě

make-up, kosmetika, parfém

pleny, vlhké ubrousky

manikúra

oblečení, obuv

mýdlo, sprchový gel

K moři

papírové kapesníky

rohože, deky, karimatky

pleťový krém, krém/mléko po opalování

ručník na pláž, opalovací krém

pomáda na rty

nafukovací lehátko, plovací vesta, rukávky

potřeby pro intimní hygienu

plážový stan, slunečník, šnorchl
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☼
☼

šampón, kondicionér

potápěčské brýle, ploutve

zubní kartáček, pasta

termoska na studené nápoje, láhev na pití

Jedete-li vozem

věci na zábavu

☼
☼
☼
☼
☼
☼

automapa či GPS navigace

Elektronika

brýle na řízení

adaptér do zásuvky

doklady od vozidla

baterie s nabíječkou

informace o cenách benzínu/nafty

baterka, čelovka

telefonní čísla asistenční služby

fén, budík, mobil, hodinky

zkontrolujte si povinnou výbavu a projděte si
předpisy v projížděných zemích a v zemi cílové!

fotoaparát/kamera s nabíječkou
rychlovazná konvice, vařič

Ostatní
☼
☼
☼
☼

adresy na pohledy
cestovní žehlička

☼ blok a hlavně propiska
☼ cestovní polštářek ☼ hrníček
☼ dalekohled, divadelní kukátko ☼ deštník, pláštěnka ☼ šitíčko

drobné dárečky na uplácení: zapalovače,hlavně propisky, další reklamní cetky

☼ kolíčky a šňůra na prádlo ☼ mapy, průvodce, cestopisy
další informace o lokalitě ☼ nůž (nejlépe s otvírákem, případně vývrtkou)
☼ repelent, odpuzovač komárů do zásuvky ☼ slovník, seznam základních frází
☼ špunty do uší (na plavání/na spaní) ☼ zápalky/zapalovač ☼ zábava na pláž či na hotel
☼ telefonní čísla záchranné služby, hasičů,policie, asistenční služby
přípravek na mytí nádobí

a

Krásné léto, vydařené prázdniny a hlavně šťastný návrat domů!
T.Eliášová, redakční rada

Slova

zastupitele

Vážení spoluobčané,
tento příspěvek jsem chtěla začít slovy ,,zlí jazykové“, protože mě zůstává, jak se
říká ,,rozum stát“ nad lidmi, kteří něco zaslechnou nebo si něco vymyslí a poté svými
výroky šíří pomluvy či někdy až vrhají hanbu na své sousedy. Každý ať přebere po
svém.
Dne 15.4. 2011 započaly práce na kulturním domě. Během tří dnů byl nad sálem a
přísálím zbourán a následně zhotoven nový krov. Počátkem května se nadezdila část
nad krbem a výčepem, tím vznikly dvě nové místnosti a taktéž byl zhotoven krov.
Následovalo položení tašky. Uvnitř kulturního domu se také nezahálelo. K dnešnímu
dni máme hotový strop v sále a přísálí, vyměněna všechna okna, zhotoveno ústřední
topení. Ve výčepu přibyly obklady.Za práci, která je již hotová, velice děkuji hasičům,
kteří hodně pomohli, firmám, se kterými jsme měli uzavřeny dohody a všem, kdo
přidali ruku k dílu. Velice si vážím jejich práce. Pokud se týká odměn za práci hasičů a
ostatních lidí, někteří jedinci zde strávili již hodně času, prozatím nebyla vyplacena ani
koruna.
Suška v Bítovčicích. Během jednoho dne jsem přijala asi šest hovorů na toto téma.
Proč obec nesvolala veřejnou schůzi, proč obec o tomto neinformovala, jak je možné,
že zastupitelstvo souhlasilo s opravou sušky. Obec svolává veřejnou schůzi pouze v
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případě, když se věc týká obecních záležitostí jako je kanalizace, vodovod,
komunikace, výstavba nových.... a ne když podnikatel má záměr opravovat či
rekonstruovat svůj majetek. Velice mě překvapily reakce lidí sepsaná petice i
názory. Osobně si myslím, že nová opravená suška by určitě lépe dominovala obci a
její nová technologie by určitě lépe splňovala přísné normy než stará a rezavá. Bohužel
se budeme muset dívat na nevzhledná sila na kopci dál.
V červenci bude obci předána bývalá vodárenská nádrž a úpravny vody. Připraveny
jsou smlouvy o bezúplatném převodu pozemků a staveb. Co s tímto objektem bude,
bude předmětem dalších jednání.
Také započnou práce na dalším úseku cyklostezky ,,Jihlava – Třebíč – Raabs“. Byl
vybrán zhotovitel celé stavby druhé etapy a v našem regionu se jedná o úsek
Bítovčice-Přímělkov.
Jistě jste všichni zaznamenali, že se nezvoní v kapličce. Bohužel z časových důvodů
nemohou zvoníci vykonávat tuto bohulibou práci. Obec zvažuje zavedení elektrického
zvonění, což asi bude finančně velice náročné. Byla bych velice ráda, kdyby se někdo
našel a v kapličce se mohlo opět zvonit postaru.
Nesmím zapomenou na vítání občánků. Toto setkání, musím říci, miluji, neboť je to v
klidu a pohodě strávený čas s těmi malými poklady, které se narodily v Bítovčicích.
Děkuji ještě jednou všem, kteří pomáhají obci ve svém volném čase a trošku jim záleží
na jejich vísce. Všem pak přeji krásnou, nerušenou dovolenou a dětem ty nejúžasnější
prázdniny.
A skončím příslovím, které jsem dostala minulý týden ,, Kdo ví všechno, neví nic“.
Eva Bendová
Fotogaler i e
SDH, pálení čarodějnic, Cesta za pokladem dne 30.4.2011
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Vítání občánků, 28.5.2011

MŠ, Závěrečná besídka a představení Sněhurka

Bítovčický zpravodaj

Foto: Petr Buš

Foto: Eva Čermáková, Tamara Eliášová
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Pamětní kniha obce
Pamětní kniha obce Bítovčice, chcete-li kronika, byla založena v roce 1927. Již mnohokrát
jsem slyšela, že by si ji někdo rád přečetl. Možností máme hned několik:
1. Kronika je zdokumentována na CD disku, které je k dispozici na Oú
Bítovčický zpravodaj
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2. Do kroniky lze nahlížet a listovat v ní na obecním úřadě v úřední hodiny
3. Kroniku postupně zkusíme zveřejnit v našem zpravodaji. Jedná se o fotokopie stránek,
proto omluvte jejich kvalitu, ale budeme se snažit o maximum.
Dnes přinášíme první čtyři stránky – viz. příloha.

Autorem fotokopie: P. Buš

Víte, že…………..
► se ve Vysokých Studnicích uskuteční historicky první setkání rodáků, dne 17. září
2011, proto rodáci, hlaste se
► Fotbalový klub FC Bítovčice děkuje všem svým fanouškům za přízeň v letošní
sezóně!!!!!
► Obec Bítovčice děkuje fotbalovému klubu za reprezentaci naší obce v I.B třídě a do
další sezóny přejeme hodně gólů a více fotbalového štěstí
► Vysočina bude od 1.8.2011 Krajem Vysočina
► Vysočina má nově dvě chráněné přírodní památky- Starý Přísecký rybník (ornitologická
lokalita Jihlavska mezi Přísekou a Puklicemi) a rybník Obecník na Žďársku
Kapesní průvodce pro mimořádné situace – Kraj Vysočina
Desatero do hor
Před odchodem na túru se zapište do Knihy vycházek a túr.
Vybavte se dostatečným oblečením. Na túru choďte ve skupině nejméně tří osob.
Pohybujte se jen po vyznačených turistických cestách, v zimě na hřebenech podle
tyčového značeni. Informujte se na podmínky a náročnost túry.
Nepřeceňujte své síly a schopnosti. Nepodceňujte možné změny počasí.
Řiďte se výstražnými a informačními značkami. Dodržujte doporučení horské služby.
V případě úrazu informujte neprodleně horskou službu.
Horské nouzové signály
o o o o o o Šest zvukových nebo světelných signálů za minutu znamená:
Jsme v nouzi, potřebujeme pomoc!
o o o Tři signály za minutu: Víme o vás, pomůžeme!
Desatero k vodě
Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.
Neplav hned po jídle, nechej si alespoň hodinu odstup.
Neplav, jsi-li rozpálený nebo unavený. Neplav a neskákej do vody v neznámých
místech. Neplav v blízkosti plavidel a plavební dráhy. Plav ve vyznačeném prostoru,
máš záruku záchrany života v případě, že se dostaneš do potíží.
Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu, zajisti si doprovod lodičky.
Pamatuj, že na plavidla nepatři děti bez řádně oblečených a upevněných záchranných
vest. Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný. Důvěřuj členům Vodní záchranné služby
ČČK, poslechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci.
Každý člověk plavcem, každý plavec zachráncem.
Bítovčický zpravodaj
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Priority při ošetřování raněných – První pomoc
1. Obnovit a udržet dýcháni a činnost srdce.
2. Zastavit krvácení.
3. Ošetřit rány a popáleniny.
4. Fixovat zlomeniny.
5. Ošetřit pacienty v šoku.
Pozn.: Má-li postižený více zranění, postupujte podle priorit: dýchání, srdeční činnost a
krvácení.
Ošetření zraněné páteře
Na poraněni páteře je nutno myslet při každém vážnějším úrazu. Nejzávažnější je
poraněni krční páteře. Je-li postiženy při vědomi, může udávat poruchy hybnosti horních
i dolních končetin či poruchy citlivosti (dle úrovně postižení páteře) nebo bolestivost
v oblasti postižené páteře.
- Zasadně se vždy vyvarovat přenášení za ruce a nohy!
- Zajistit postiženému polohu na rovné, neprohybající se podložce,
na niž se může provést i transport.
- Při poraněni či podezřeni na poraněni krční páteře je nutné zajistit hlavu postiženého
ve stabilní poloze, aby nemohlo dojit k pohybům do stran, např. obložením hlavy
dostupnými předměty (taškou, oděvem). S hlavou nikdy nemanipulujeme.

Došly nápady a příspěvky, tak si děti vymalujte obrázky :

zdroj: www.i-creative.cz
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