Bítovčický čtvrtletník
č. 2

květen

2007

OBECNÍ ÚŘAD

Úřední hodiny:

PO a ST 8-12 hod
15-17 hod
tel. 567 219 435
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná vždy první středu
měsíci. Čas bude vyhlášen rozhlasem. Zveme všechny občany.

v

Tel. kontakt starostka: 724 174 449, místostarosta: 604 356 819
•OBYVATELÉ:

31.12.2006

stav k 31.3.2006

31.3.2007
narozené:
zemřela:

409 obyvatel

409 obyvatel

0

přistěhovány:

1 osoba

odstěhovala se:

Rozloučili jsme se se vzpomínkou v srdci
Březen

2 osoby
1 osoba

pan Josef Buš

Další informace :
Místní poplatky
Vypouštění odpadních a splaškových vod 2007, splatné do 30.6.2007
Kč 138,-/na osobu a rok
Komunální odpad 2007 splatné do 30.6.2007, Kč 200,-/ na osobu a rok
částečně osvobozené osoby, Kč 100,-/na osobu a rok (viz. Vyhláška o místních poplatcích)
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•KNIHOVNA
od 6.12.2006 je zprovozněn zdarma internet pro veřejnost. Tento projekt vznikl za finanční
podpory kraje Vysočina. Internet k dispozici ve dnech:
PO a ST 15-17:30 hod., PÁ dle provozu knihovny
•SPORT
Aerobic
od 19 hod.
Po, Čt
KD
Cvičení pro děti od 4 let
od 17:30 hod.
Pondělí KD
Fotbalový turnaj
23.-24.6.07
So,Ne
Hřiště
SDH, okrsková soutěž
12.5.2007
Bítovčice
•KULTURA
Pouťové zábavy
Bítovčice
KD
Pouť (sv. Vít)
17.6.2007
Děti,vítáme prázdniny
30.6.2007
univerzální hřiště
Přehled poutí v okolí:
Luka- park (Navštívení Panny Marie)
Vysoké Studnice (Nejsvětější Trojice)
Petrovice (sv.Petr a Pavel)
Kozlov (sv.Jan a Pavel)
Kamenice (sv. Jakub)
Velký Beranov (sv. Jáchym a Anna)
Puklice (Nanebevzetí Panny Marie)
Luka nad Jihlavou (sv.Bartoloměj)

13.5.
3.6.
1.7.
1.7.
29.7.
29.7.
12.8.
26.8.

Anketa občanů - znak obce

Na přelomu měsíce března a dubna jsme Vás požádali, abyste dle Vašeho uvážení označili
nejlepší návrh z anketního lístku. Takto označený návrh vhodili do schránky Oú. Celkem jste
mohli vybírat z 8 variant.
Rozeslali jsme 150 anketních lístků a hlasování se zúčastnilo pouze 52 občanů!
Výsledný počet hlasů:
návrh č.1
4x
návrh č.2 19x
návrh č.3
0
11.12.
15 hod.
vánoční rekordy
návrh č.4
10x
návrh č.5 2x
návrh č.6
8x
návrh č.7
1x
návrh č.8 8x
Zvítězil návrh č. 2. Tento návrh bude zveřejněn na obecní desce a zaslán k vyjádření a
schválení Poslanecké sněmovně ČR.
Děkujeme Vám za Vaši pomoc s výběrem znaku pro naši obec.
Jedná se o významnou historickou událost.
T.Eliášová, ZO
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U S N E S E N Í č.1 / 2007
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 7.2.2007.
Zastupitelstvo obce:
Bere na vědomí :
1. Dohodu mezi Městys Luka nad Jihlavou a Obec Bítovčice.
2. Cenovou kalkulaci ze dne 9.1.2007- Napojení na zadávací pracoviště IZS/CAS 100.
3. Obecní byty – byla předložena nová žádost o byt (Boháčková x Tvrdoň), p. Aldorf žádost stáhl.
4. Ustanovení opatrovníkem obec Bítovčice ve věci vedené u Okresního soudu v Jihlavě –
obžalovaný pan XXXXXXXXXXXXX.
5. Veřejnoprávní smlouva – přestupky – sepsána Smlouva mezi obcí Bítovčice a městem Polná.
6. Hospodaření mateřské školky Bítovčice.
7. Výsledky inventarizace k 31.12.2006
8. Usnesení valné hromady Svak Jihlavsko, dodatek ke stanovám SVAK Jihlavsko.
S C H V A L U J E:
1. Vnitřní směrnice obce k účtování a vedení finanční agendy pro rok 2006 zůstává v platnosti,
mění se pouze příloha č. 2 (podpisové vzory).
2. ZO jednohlasně odsouhlasili nákup židlí na obecní úřad - 3 ks
3. Provozní řád víceúčelového hřiště.
4. Zakoupení výsuvného žebříku pro SDH Bítovčice.
5. Žádost na úřad práce o příspěvek na vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných
prací - pan XXXXXX.
6. Odkup lesních pozemků od paní Dvořákové - parcely č. 123/7 2.854 m2,
121 6.830 m2, 124/1 4.208 m2.
R O Z H O D L O:
1. Odpovědným pracovníkem universálního hřiště je jmenován pan Vladimír Láník.
2. Zrušit členství v ESOM – Energetické sdružení obcí Jižní Moravy.
3. Navýšit sazbu za pronájem sálu v KD zimním období na 2.500,-Kč s okamžitou platností. Sazba
za pronájem KD (aerobic,fyzické osoby, apod.) ve výši 50 Kč / hodinu.
U S N E S E N Í č.2 / 2007
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 7.3.2007.
Zastupitelstvo obce:
Bere na vědomí :
1.
Výsledky Hospodaření obce za rok 2006
2.
Obecní byt – pan Krebs – prodloužení nájemní smlouvy do 10.3.2007, vrácení kauce
3.
Sepsání kupní smlouvy na odkup lesních pozemků od paní Dvořákové
4.
Uhrazení poplatku licenční smlouvy na rok 2007 ve výši =1.985,-Kč
5.
Rozsudek 3C 200/2006-9 ,Okresního soudu v Jihlavě, proti žalovanému
XXXXXXXX, nar. XXXXX
6.
Veřejnoprávní smlouva –“Rozhodnutí se souhlasným výrokem “ Krajského úřadu
Kraje Vysočina
7.
Poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích ve výši Kč=30.520,- od
Kraje Vysočina
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S C H V A L U J E:
1.
Odprodej pozemku dle geometrického plánu panu XXXXXXX
2.
Uzavření smlouvy o dílo na zpracování nabídky na znak a prapor obce
3.
Výstavbu autobusové čekárny v části Rozseč- srubového typu
4.
Přidělení obecního bytu panu Hájkovi, bytem Luka nad Jihlavou
5.
Výměnu střešního pláště na kapličce a na obecním úřadu
R O Z H O D L O:
1.
Veškeré náklady na převod nemovitostí, včetně poplatků spojených s vkladem
smlouvy do KN a daně z převodu nemovitostí uhradí kupující (Obec)
U S N E S E N Í č.3 / 2007
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 4.4.2007
Zastupitelstvo obce:
Bere na vědomí :
1. Hospodaření obce v 1.čtvrtletí 2007
2. Oznámení o provedení zásahu na korytě vodního toku k.ú. Bítovčice ř.km 126,5
– 127,6,
v období březen 2007 – Povodí Moravy, s.p.
3. Oznámení zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti
povodí Dyje k připomínkám veřejnosti - Krajský úřad kraje Vysočina
4. Žádost o uspořádání humanitární sbírky ošacení v naší obci fi Diakonie Broumov
5. Sepsání dohod o činnosti s p. Součkem(lesní hospodář), p.Kružíkovou (knihovnice), p.
Vokurkovou (práce v lese), p. Benáčkem (správce KD), Ing. Kotbauerem
6. Stažení žádosti o obecní byt pana Hájka, bytem Luka nad Jihlavou
7. Vítězný znak a vlajku – anketní lístek – návrh č.2. Tento návrh bude zveřejněn na obecní
vývěsce a zaslán k vyjádření a schválení Poslanecké sněmovně ČR.
8. Plánované stavební akce pro rok 2007 – autobus.čekárna v Rozseči, taras v Rozseči, rekonstrukci
sociál.zařízení MŠ, umělé zavlažování fotbal.hřiště, zázemí k univerzál. hřišti (srubového typu),
výměna střešní krytiny na kapličce a budově obecního úřadu
S C H V A L U J E:
1. Odprodej obecního pozemku panu XXXXXX za cenu 45 Kč/m2
2. Sepsání smlouvy s panem Fialou na výměnu střešní krytiny
3. Pana Benáčka za správce kulturního domu
4. Revokaci usnesení č.2/2007 – stažení žádosti o byt pana Hájka
5. Přidělení obecního bytu panu Mgr. Prušovi
6. Zakoupení krytiny ve výši 82 tis.Kč, doplňků a folie
U K L Á D Á:
1.
Sepsat smlouvu na výměnu střešní krytiny s panem Fialou
R O Z H O D L O:
1. Zakoupit houpací zvířátko na pružině (dětské hřiště), 1x převažovaní houpačku, 1x venkovní
sedací soupravu (odpočinková zóna), zhotovit plot (dětské hřiště)
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Příspěvek
:
Vážení občané,
zdá se, že služby, které nám příroda a krajina poskytuje, jsou neomezené a škody, které
působíme, se většinou rychle zacelí. Teprve v posledních několika stoletích se situace zásadně
proměnila. Civilizace si totiž zvykla neustále růst a expandovat. Dnes však v zásadě nemáme
žádné nové přírodní zdroje, prostor pro odpady a není ani kde hledat nové trhy a nová
odbytiště. „Je jen jedna Země,“ říkají hezky ochránci přírody, „a tu máme od svých dětí jen
půjčenou a musíme jim ji zase
v pořádku vrátit.“ Neměli bychom dopustit, aby na naše plýtvání, nešetrnost a nedostatek
pokory doplatily příští generace, naše děti.
Co může udělat každý z nás?
To základní není složité. Stačí chovat se lidsky slušně ke svému bezprostřednímu okolí a
alespoň trochu chápat náš vliv na globální prostředí, řídit se zdravým selským rozumem i
radami odborníků, kteří rozumějí životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji. Pro začátek,
než se leccos naučíme, snad pomůže následující malý „návod pro všední den“.
- snažme se nakupovat především domácí výrobky a podporujme i místní výrobu a místní
značky. Kromě podpory domovského regionu tím snižujeme i náklady na dopravu a škody,
které působí na životním prostředí. Týká se to především potravinářských výrobků, ale třeba i
ovoce a zeleniny.
- všímejme si složení výrobku a jeho vlivu na životní prostředí. Jde hlavně o chemické
výrobky, prací prášky, čisticí prostředky. Naštěstí je na nich stále častěji uváděno, z čeho
jsou vyrobeny, zda se v přírodě přirozenou cestou rozloží.
- vyhledávejme označení „Ekologicky šetrný výrobek“ se značkou stylizovaného velkého „E“, v
němž střední příčku tvoří český lipový květ. Dává záruku, že výrobek je šetrný k životnímu
prostředí.
- nikdo z nás by například neměl kupovat jiné spotřebiče (např. ledničky), než ty, které mají
nižší energetickou třídu než „A“. Snad bude výrobek trošku dražší, ale na spotřebě elektřiny
se brzo začne vyplácet.
- podporujme svou spotřebou biopotraviny. Nejenže prospějeme svému zdraví, ale omezíme
kupříkladu množství umělých hnojiv, která se při „průmyslovém“ zemědělství dostávají do
přírodního prostředí, a nepřímo i zlepšujeme podmínky chovu hospodářských zvířat.
- elektřina je zdánlivě čistou formou energie; její výroba však vždy nějak místní i globální
životní prostředí poznamená. Proto bychom měli nakupovat a používat úsporné spotřebiče:
třídu A, kompaktní zářivky namísto žárovek.
- Hospodaření s teplem. Dobře izolovaný dům, utěsněná okna i dveře, trojitá skla, rychlé
vyvětrání průvanem místo trvale pootevřeného okna přinesou úsporu až 50
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procent energie. Nepoužívejme elektrické přímotopy. Velké množství energie
ušetříme při vaření. Mytí nádobí ve dřezu místo pod tekoucí vodou a osprchování místo
přetékající vany ušetří vodu i energii.

Odpady jsou jednou z nejdůležitějších zátěží životního prostředí. Neznáme takřka žádnou
formu jejich likvidace, která by neměla nějaký škodlivý vliv.
Můžeme buď předcházet vzniku (zejména obaly jsou často zbytečné), biodegradovat
(organický odpad necháme rozložit v kompostu), znovu použít (např. vratné obaly, sáčky,
tašky), přepracovat k jinému využití (PET lahve na izolaci; recycling), od počátku separovat
(do kontejnerů a jinak) – dodatečně třídit (již smíšený odpad) – spalovat (za vysokých teplot a
čištění, aby nevznikaly např. jedovaté dioxiny, a využitím odpadního tepla), nebo ukládat na
skládku (nejhorší možnost: zabírá prostor, musí se likvidovat v budoucnu). Sami pálíme odpad
jen po pečlivé úvaze a na základě znalosti: nikdy umělé hmoty (vznikají velmi jedovaté plyny),
velmi opatrně např. s neopravitelným nábytkem (dřevotříska, nátěry, laky). Možností je
nepřeberně a můžete je vynalézat sami, používáme textilní nákupní tašku a když si při
nečekaném nákupu vypomůžeme igelitovou, užíváme ji opětovně až do roztrhání, nápoje
nakupujeme ve vratných obalech atd. atd. Zvlášť bedlivě bychom se měli postarat o
nebezpečné a toxické odpady, například barvy, laky, ředidla, oleje, kyseliny a zásady, prošlé
léky, baterie všeho druhu počínaje tužkovými a konče autobaterií. Se vším, co se nevykupuje
ve sběrně, si poradí v tzv. sběrných dvorech, které dnes už existují
v každém větším městě; a my budeme mít zas o něco pokojnější svědomí.
- Všichni bychom se měli neustále učit, ale měli bychom se pokoušet vést k šetrnosti k
životnímu prostředí i své okolí: děti, sourozence, přátele. Překvapivě velký vliv může mít
dokonce poučené, „vzdělané“ malé dítě na své poněkud otrlé a stereotypy svázané rodiče,
třeba všetečnými otázkami v supermarketu. Vztah k přírodě si dítě vytváří skutečně od
narození, a ať dobrý či špatný, většinou se později příliš nemění. Cit, který děcko získá skrze
květinu, louku, kožíšek malých domácích zvířat, se později zúročí v citlivém vztahu ke světu
přírody. Výbornou příležitostí k povídání s dětmi a k poučení jsou však i docela obyčejné
každodenní činnosti. Obyčejné vaření a příprava jídla nedává proto jen možnost ušetřit
energii, vodu nebo odpad, ale je
i jednou z posledních příležitostí ukázat dítěti, jak z přírodního zdroje vzniká uspokojení
lidské potřeby, hladu a žízně. Je tedy opravdu výchovným hříchem vařit malým dětem z
polotovarů, „z pytlíku“; dítě by mělo sledovat, jak maminka nebo táta přetvoří mrkev nebo
hlávku zelí v talíř dobrého jídla. Rodiče by přitom měli svou zručnost komentovat a dát dítěti
příležitost, aby se na těch malinkých zázracích svou pomocí přiměřeně podílelo.
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A nakonec: mějte stále na paměti, že my, lidé, nikdy nepřestaneme být součástí přírody a
také krajiny. Lišíme se od ostatních živých tvorů svým rozumem a vědomím, což nám však dává
nejen práva, ale i povinnosti. Je to i povinnost chránit všechny ostatní živé organismy. Ani
všechen náš lidský důmysl a technologie nikdy nedokáží nahradit statky a služby, které nám
příroda poskytuje, ale ani její krásu; a proto by všechno naše jednání mělo být řízeno znalostí,
porozuměním, pokorou; rozumem i citem.

Víte, že…………….

To jsou podle mě všechny hlavní problémy, které bychom mohli ovlivnit svým chováním.



Bylo by určitě velmi dobré, aby si lidé postupně zvykli na určitá pravidla, jak je to v
některých vyspělých krajinách. Mnoho krajin časem konečně pochopilo, že
o životní prostředí je třeba se starat. Pokrokem je už i jakýkoli věk. Malý posun k zlepšení
životního prostředí. Postupně se víc a víc snižuje vypouštění škodlivých látek (hlavně freonů)
poškozující ozónovou vrstvu, která nás chrání před škodlivým ultrafialovým zářením. Na druhé
straně ale přibývají auta na cestách, které jako by nahradili klesající vypouštění škodlivých
látek do ovzduší. A další a další pozitivní kroky, které vedou k zlepšení životního prostředí.
Petr Buš, místostarosta

.

.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Na naši obec se s prosbou o uspořádání humanitární sbírky obrátilo Občanské sdružení
Diakonie Broumov (IČO 49289977), nezisková organizace, která poskytuje materiální
pomoc občanům u nás i v zahraničí.
Sbírka se uskuteční
dne: 9. a 14.5.2007
čas: 16:00-17:30
místo: KD
Sbírka se týká:
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
Peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
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Lékárna v Lukách nad Jihlavou upravila provozní dobu od 1.3.2007 následovně:
PO, ÚT, ČT
7.15 - 12.15
12.45 - 15.45
ST
8.30 – 12.15
12.45 – 16.30
PÁ
7.15 – 12.15
12.45 – 16.15

 K zápisu do mateřské školy pro školní rok 2007/2008 přišlo 7dětí a 3 (4)
děti odchází do základní školy. Od září se budeme těšit v naší MŠ opět na plný počet žáků
(25).

 Studna vybudovaná před rokem 1955 – nepotřebujete žádné povolení,
odběr podzemní vody se považuje za povolený automaticky (zdroj:MF dnes 28.3.07) více
info: www.zanikpovoleni.cz

 Studna vybudovaná po roce 1955 bez dokladů – pokud nevíte,
zda doklady existují, anebo jste je ztratili, jděte na vodoprávní úřad a požádejte, aby vám
povolení k odběru vody vyhledali v archivu. Jestliže nelegální studnu nepřiznáte, ale úřad na
ni při kontrole přijde a její nelegální stavbu vám prokáže, hrozí vám pokuta až 50 tisíc korun.
Všechny studny vybudované po roce 1955 musí mít povolení k odběru podzemních vod (zdroj:
MF dnes 28.3.07)

 přes naší obec povede trasa významné cyklostezky Jihlava-Třebíč
-Raabs, dne 28.12.2006 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění liniové stavby
cyklostezky č.H-10-06.

 univerzální hřiště bude od 19.5.2007 každou sobotu od 14-16 hod. volně
přístupné rodičům s dětmi. Klíče a termín si zajistěte u pana Láníka. Během pobytu na
hřišti za děti odpovídají rodiče. V týdnu od 9.30-11.00 hod (Po+St+Pá) je hřiště
rezervováno pro MŠ.
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Zpráva o bezpečnostní situaci v mikroregionu Loucko
za rok 2006

Tipy na výlety do okolí

Dne 15.2.2007 se konalo setkání zástupců místní samosprávy mikroregionu se zástupci
Policie České republiky, OŘ Jihlava, obvodní oddělení Polná.
Vedoucí oddělení npor. R. Krejčí vypracoval zprávu, z které budou čerpány následující
informace.

V roce 2006 bylo ve sl. obvodě OOP Polná zaevidováno 246 trestných činů, 262
přestupků a zpracováno 1489 obyč.čísel jednacích.
Na území mikroregionu Loucko bylo evidováno celkem 72 trestných činů, kdy
z uvedeného počtu bylo 26 trest.činů přímo na území městyse Luka nad Jihlavou a
přilehlých částí a zbylých 46 trestných činů bylo evidováno v ostatních částech
mikroregionu. Na úseku přestupků bylo evidováno 48 případů (25 Luka n.Jihl., 23
mikroregion).
Obec Bítovčice
přestupky – celkem
§ 49 občans.soužití
§ 50 majetek
trestné činy – celkem
§197a násilí proti skupině obyvatel
§213 alimenty
§238 por.dom.svobody
§247 krádež

2
1
1
9
1
1
1
6

Statutární město Jihlava

Termíny jarmarků pro rok 2007:
11.5.2007-Májový jarmark
15.6.2007-Červnový jarmark
22.6.2007-Trh řemeslné výroby
20.7.2007-Cyrilometodějský jarmark
17.8.2007-Prázdninový jarmark
8.9.2007-Trh řemeslné výroby
14.9.2007-Václavský jarmark
19.10.2007-Podzimní jarmark
9.11.2007-Martinský jarmark
17. 5. – 19. 5.
31. 5.

16. 6.

22. 6.

29. 6.

Telefonická oznámení na OOP Polná v době denní lze učinit na tel. 567 212 333, v době
noční na lince 158.

Město Brtnice
17. 6.

22. – 24. 6.

DŮM, BYT, ZAHRADA,
X. ročník regionální prodejní výstavy. Areál letního kina Jihlava
POHÁDKOVÝ LES, Trasa: 1,5 km, start: 14.00 – 17.00,
park Heulos, Jihlava
26. BEDŘICHOVSKÁ PADESÁTKA
Start: 6.00 – 12.00 hod. ATC Pávov u Jihlavy.
Trasa: pěší 10, 15, 30, 50 km, cyklo 30, 50, 100 km.
TRH ŘEMESLNÉ VÝROBY
Masarykovo náměstí Jihlava
PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ V ZOO
Program pro děti, soutěže o ceny
Jezdecké závody (parkurové skákání různé obtížnosti, mini-maxi, cross,
westernové závody), areál pod mrazírnami, Brtnice
Brtnické kovadliny

Městys Luka nad Jihlavou
29.-30.6.
4.8.

♣
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Festival country hudby s bohatým programem za zdravotním střediskem
Dřevěný muž
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Fotbalový klub TJ Sokol Bítovčice
Zastoupený trenérem přípravky panem Rostislavem Fejtou

Vás, vážení sportovní přátelé, zve na III. ročník fotbalového turnaje

KDY:
ČAS:
KDE:

„O POHÁR STAROSTKY BÍTOVČIC“

23.-24.6.2007
sobota 8:00 - 19:00 hod.
neděle 8:00 – 15:00 hod.
fotbalové hřiště v Bítovčicích - v areálu bude zajištěn stánek s občerstvením

VĚKOVÁ KATEGORIE:
fotbalisti narozeni 1. 1. 1996 a mladší
POZVANÁ DRUŽSTVA:
KMK PŘEROV, RSM BANÍK ŠARDICE, TJ DRUŽSTEVNÍK VELKÝ BERANOV, SPARTAK
PELHŘIMOV, SK ARITMA PRAHA, TKZ SLAVOJ POLNÁ, SLAVOJ PACOV, HFK TŘEBÍČ, TJ
RATÍŘOV, TJ SOKOL BÍTOVČICE
Zkušenosti z minulých ročníků poukazují na malou diváckou účast, proto rozhodně přijďte
podpořit tyto mladé fotbalisty i nás organizátory!!!

Máte chuť se aktivně podílet na fotbalovém víkendu ?
Pomoci třeba sponzorským darem, hodnotnou cenou, doma upečeným dortem či roládou, zahrát
na kytaru večer k táboráku apod., rádi Vás přivítáme v týmu.
Filipojakubská noc z 30.dubna na 1. května bývala jednou z magických nocí, kdy se dal najít
poklad. Věřilo se, že tu noc se slétávají čarodějnice na sabat. Proto se jí říká noc čarodějnic.
SDH Bítovčice pořádalo každoroční pálení čarodějnic nad „školou“. Počasí letos přálo,
účast byla hojná a špekáčky byly obzvláště dobře propečené. Pro malé byla připravena cesta
„pohádkovým lesem“, pro větší „stezka odvahy“. Z těch malých udivených očí bylo zřejmé, že
jste je přesvědčili o existenci pohádkových bytostí.
Děkujeme za zdařilou akci a přejeme Vám mnoho zdaru při okrskové soutěži SDH
v Bítovčicích.
T.Eliášová, ZO
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Rostislav Fejta, tel 605 11 33 30
Zpravodaj pro občany obce Bítovčice vydává Obecní úřad Bítovčice, Bítovčice 124, okres
Jihlava, 588 22 Luka nad Jihlavou, tel. 567 219 435, www.bitovcice.cz ,
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. Toto 2. číslo vyšlo v květnu 2007. Uzávěrka 30.4.2007. Odpovědná
osoba Tamara Eliášová. Příspěvky přijímá Obecní úřad.
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