Bítovčický čtvrtletník
č. 8

prosinec

2008

O B E C N Í Ú Ř A D :
Úřední hodiny: PO a ST
8-12 hod
15-17 hod
Kontakt : 567 219 435
Tel. kontakt starostka: 724 174 449, místostarosta:
604 356 819 . Veřejné zasedání zastupitelstva se koná vždy poslední středu
v měsíci. Čas bude vyhlášen rozhlasem. Srdečně zveme všechny občany.
I n f o r m a c e

o b e c n í h o

ú ř a d u :

Místní poplatky r. 2009 - Vaše povinnosti a osvobození – viz. Vyhláška o místních poplatcích.
Psi - 120 Kč / psa, splatnost :
28.2.2009
Nájemné z obecních pozemků - splatnost dne : 31.3.2009
Vypouštění odpadních a splaškových vod 2009 - splatnost dne : 30.6.2009
Výše 138 Kč / na osobu a rok
Komunální odpad 2009 - splatnost dne:
30.6.2009
Vyhláška bude aktualizována.
KD – poplatky za pronájem sálu
Sál
letní období 1.600 Kč
zima 2.500 Kč
Přísálí
letní období 600 Kč
zima 1.300 Kč
Klubovna letní období 300 Kč
zima 600 Kč
S d ě l e n í : Viz. Vývěska OÚ
O B Y V A T E L É :
Počáteční stav k:
Konečný stav k:
Narození:
Rozloučení:

8.8.2008
26.11.2008
1
0

424
425
Přistěhováno:
Odstěhováno:

7
7

Stavy obyvatel zajistila p. S.Sobotková.

Narozené děti za III. Čtvrtletí 2008

Edita Součková , červenec 2008
Nejkrásnější ze všech dárků, vkládá život do kočárku. V jednom z nich teď sladce dýchá Vaše
štěstí, Vaše pýcha. Blahopřejeme k narozeni holčičky.
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Odpadové hospodářství
E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení
Naše obec Bítovčice se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit
občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní
možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové
vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad v úředních hodinách a
zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Kolektivní
systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení
množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním
odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí
spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na
řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl
být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je
zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří
se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu
najdete na www.elektrosrot.cz.
Petr Buš, místostarosta

Co se u nás děje ….…
neděle 7.12.2008 – KD – pohádka – O zeleném prasátku – od 16 hod.

Spojené se slavnostním rozsvícením vánočního stromku a zdobením malé borovice
Ples „myslivci“
so 10.1.2009
Ples „hasiči“
pá 23.1.2009
Ples „fotbalisti“
so 14.2.2009
Aerobic - úterý a čtvrtek, KD – od 18:00 hod.
„BB“ – úterý a čtvrtek , KD – od 16 hod. do 18 hod.
neděle 7.12.2008 – KD – pohádka – O zeleném prasátku – od 16 hod.

Spojené se slavnostním rozsvícením vánočního stromku a zdobením malé borovice

Drakiáda – 12.10.2008 – nad železniční tratí - děkujeme za Vaši účast i přes nepřízeň větru!
Podrobnější informace o připojení internetu v naší obci – vývěska OÚ - Třešťsko.net

Základní škola v Lukách n. Jihl.
Dokážete odhadnout kolik dětí z Bítovčic navštěvuje školní docházku 2008-2009?
Přesně 28 žáků! Z toho 15 chlapců a 12 dívek (informace ZŠ v Lukách nad Jihl. ze dne
10.10.2008)
„BB“ – Bítovčičtí Benjamínci
Základní myšlenkou naší obce je poskytnout aktivní prostor, kde se mohou rodiče a
malé děti scházet, hrát si, diskutovat, něco se vzájemně naučit a začlenit se mnohem
více do celospolečenského dění.
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Budeme tomu říkat „Rodinné centrum“ , aneb eldorádo pro bítovčické dětičky a jejich
rodiče. Je to jedna z cest, jak rodičovství nikoli přežívat, nýbrž užívat. Jak se
seznámit, pobavit, zdokonalit – a možná i jak se mezi plenkami a bryndáčky
realizovat.
Pro letní dovádění jsme zrealizovali dětské hřiště u mlýna. Zrekonstruovali houpačky
a kolotoč u fotbalového hřiště. Zdarma jsme zpřístupnili rodinám s dětmi vstup na
universální hřiště v daných termínech. Vzhledem k Vašim kladným ohlasům chceme
umožnit setkávání i v zimních měsících, kdy počasí není až tak příznivé.
Schůzky „BB“ budou probíhat v Kulturním domě každé úterý a čtvrtek od 16:00 –
18:00 hod. V těchto dnech také probíhá, na velkém sále, od 18:00 hod. aerobic.
Motto : „Odpolední čaje ….a dítě si hraje – určeno pro rodiče či prarodiče
s dětmi od 0 – 10 let.“ Zahájení proběhlo v pátek 21.11.2008
Návštěvní desatero „BB“
1) Rodič, či jiná dospělá osoba, která dítě doprovází, je za ně po celou dobu pobytu
v RC zodpovědná a dohlíží na ně - za úrazy způsobené v RC neodpovídáme.
2) Vypůjčené hračky po sobě uklízíme a chováme se k nim šetrně, jakož i k dalšímu
vybavení RC. Dbáme na pořádek. Nočník i toalety udržujeme v čistotě.
3) Respektujeme se navzájem. Dbejte, aby se i děti chovaly k ostatním ohleduplně.
4) Vstup do RC je možný pouze v přezůvkách či bez venkovní obuvi (rodiče mohou
mít návleky).
5) V herní části RC pokud možno NEJÍME (jídlo a pití konzumujeme u stolečku).
6) Na doprovázející osobě je zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v RC vzhledem
k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Prosíme, buďte ohleduplní k ostatním a nevoďte
do RC nemocné děti - třeba i jen při podezření na začínající nakažlivé onemocnění.
7) Za odložené věci neručíme.
8) Vzhledem k teplotě místnosti doporučujeme teplejší oblečení (pro děti).
9) Prosíme příchozí, aby se zapsali do prezence u stolečku.
10) Račte vstoupit – každé úterý a čtvrtek od 16:00 – 18:00 hod. Klíče si
vyzvednete a odevzdáte v pohostinství. Od 18:00 – 19:00 hod. probíhá na sále
aerobic.
Děkujeme za Vaši návštěvu – přijďte zas! Pokud se Vám u nás líbilo, řekněte o
nás přátelům a známým! J
Projekt podporuje : Obecní úřad Bítovčice, starostka obce : Eva Bendová
Koordinátorka: Tamara Eliášová
Bítovčický zpravodaj
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Slova zastupitele obce
Před časem jsme společně s paní starostkou a panem místostarostou
navštívili seminární centrum v obci Hostětín, které patří občanskému
sdružení Veronica. Mimochodem tato stavba nízkoenergetického domu pro
větší množství lidí není první aktivitou toho sdružení. Hnutí Veronica
v Hostětíně, obci o 240 obyvatelích, provozuje kořenovou čističku odpadních
vod, moštárnu a již zmiňované seminární centrum s ubytovací kapacitou.
Co bylo vlastně cílem naší cesty do malé vesničky v krásné přírodě Bílých
Karpat? Dovolil bych si udělat malou okliku a pokusit se vysvětlit tento
záměr.
V naší obci je kulturní dům, který stojí dle mého názoru i názoru ostatních
zastupitelů, před náročnou rekonstrukcí. Jistě mi dáte za pravdu, že
každoroční investice v řádu tisíců korun by nebyla ekonomicky ani
provozně vhodnou. Jen by nadále prodlužovala jakýsi stav, který by se
stal časem neúnosným. Našim cílem je zachovat stávající provoz, ale
zároveň počet občanských a kulturních aktivit v naší obci zvětšit. Důvod je
prostý, získání dotačního titulu, z fondů EU, pro zamýšlenou rekonstrukci.
Chtěli bychom tedy vytvořit prostor pro volnočasové aktivity našich
občanů bez rozdílu věku, vytvořit ubytovací kapacitu a zároveň zachovat
stávající provoz zařízení.
Alfou i omegou dnešní doby jsou ceny energií. Hledisko energetické
náročnosti provozu kulturního domu se výraznou měrou dotýká již
zmiňované rekonstrukce. Hostětínské seminární centrum, řadící se mezi
nízkoenergetické stavby typu pasivních domů, připomíná svoji velikostí i
využitím náš kulturní dům.
Abych neudělal svůj článek zbytečně dlouhým a odborným, dovolil jsem si
nakonec udělat jakési malé resumé a v pár bodech shrnout:
- Sama o sobě rekonstrukce kulturního domu se jeví bezdůvodnou,
jestliže bude kulturní dům zet prázdnotou;
- Přesvědčili jsme se o tom, že pořizovací náklady spojené se stavbou
nízkoenergetického domu jsou zhruba o 10% větší, než u
obdobného domu, postaveného obvyklým způsobem. Návratnost
vzhledem k stále rostoucím cenám energií se ale podstatně
zkracuje.
- Je potřeba citlivě přistupovat k otázce ekologie a energií.
Nízkoenergetický dům nám může být inspirací např. při řešení
optimálního využití energií a vody. Kolektory na ohřev teplé vody,
nádrž na dešťovou vodu, která slouží k zajištění provozu sociálních
zařízení, využití tepelné energie, atd.
- Naše návrhy, které bychom chtěli zakomponovat do projektu, je
třeba předložit a nechat následně zpracovat odborníkům –
architektům, poté zvolit nejlepší poměr cena – výkon.
- Pokusit se pro výsledný projekt požádat o dotační titul z fondů EU,
což osobně považuji za jeden z nejtěžších a zároveň nejdůležitějších
úkolů, které před námi stojí.
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Pokud rádi brouzdáte po Internetu, podívejte se na stránky
www.veronica.cz nebo www.pasivnidomy.cz , kde se dozvíte vše o
pasivním bydlení, které se netýká jen novostaveb, ale také bytů i
rekonstrukcí domů.
Martin Dvořáček, ZO

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
U S N E S E N Í č. 6 / 2008
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 25. června 2008
Zastupitelstvo obce:
SCHVALUJE:
1. Prodej oddělených pozemků par.č.26/10, 63/3, 63/2 o celkové výměře 376 m2
z původní pozemkové parcely par.č.26/1 ost.plocha v k.ú. Horní Bítovčice za cenu
15,-Kč/m2
2. Rozpočtové opatření č.2
3. Částku ve výši 15 tis.Kč na údržbu zeleně a veřejných ploch pro chatovou oblast
4. Aktualizaci projektu strategického plánu Leader II(PRV 2008-2013)
SOUHLASÍ:
1. S navýšením ceny firmou Plastikov s.r.o. na rekonstrukci oken OÚ
2. S navýšením ceny za regeneraci trávníku ne fotbalovém hřišti
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Smlouva s firmou ASEKOL na zajištění zpětného odběru elektrozařízení
2. Návrh na vyřazení LHP
3. Umístění stavby, přestavba domu č.p.9 na obecním pozemku
4. Navýšení nákladů na slavnostní svěcení praporu a znaku obce
5. Dotaz na opravu místní komunikace u Krčálových na Pohoří
U S N E S E N Í č. 7 / 2008
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27. srpna 2008
Zastupitelstvo obce:
S CH V A L U J E :
1. Finanční příspěvek pro FC Bítovčice, o.s ve výši 25.000,-Kč.
5–0-1
2. Uzavření smlouvy s panem Vildomcem na dobu 1.roku na provozování lunaparku
6–0-0
3. Na opravu veřejného osvětlení uplatnit žádost o poskytnutí dotace z POV Vysočina
6–0–0
ROZHODLO:
1. Nepřispívat prodejně Jednota na úhradu provozních nákladů
6–0-0
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Informaci Správy železniční dopravní cesty
2. Smlouvu s firmou Webhaus – registr oznámení
3. Žádost na poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích, digitalizace dat
4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, pan Kamil Musil
5. Finanční podporu ve výši 36 tis. Kč poskytnutou Krajem Vysočina na svěcení znaku a
praporu obce
6. Sdělení Hasičské vzájemné pojišťovny o poskytnutí pojistného plnění.
7. Vyúčtování mateřské školy za 1 a 2. čtvrtletí roku 2008
8. Výsledek kontroly plateb pojistného na VZP za období od 1.5.2006 do 30.6.2008
9. Zápis finančního výboru č. 3/2008
10.
Bítovčický zpravodaj
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U S N E S E N Í č. 8 / 2008
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 24. září 2008
Zastupitelstvo obce:
S CH V A L U J E:
1. Záměr rekonstrukce budovy mateřské školy na základě veřejné schůze ze dne
22.9.2008
2. Výstavbu dětského hřiště u budovy mateřské školy
3. Prodej pozemků par.č.84/3 o výměře 63m2 a par.č.st.220 o výměře 30 m2, celkem
93m2, oddělené z původní parcely č.84/1 ost.plocha v k.ú. Horní Bítovčice za cenu
15,-Kč/m2
4. Prodej pozemků par.č.38/10 ost.plocha a par.č.756/1ostatní plocha v k.ú. Horní
Bítovčice, parcely mají nové označení par.č.38/48 ( z původní 38/10) o výměře 93m2
a par.č.38/47 díl a) (z původní 38/10 – 31m2)a díl b)(z původní 756/1 – 1m2) o
výměře 32m2 - celková výměra 125m2.par.č.38/48 o výměře 93m2 za cenu 15,Kč/m2
5. Rozpočtové opatření č.3
6. Ceny za prodej dřevní hmoty budou řešeny smluvně
7. Zakoupení plynového kotle do bytu č.2
8. Cenu za pronájem KD v topné sezoně - 100 Kč/hod
9. Navýšení nákladů při opravě ústředního topení v budově OÚ.
10. 2 m3 palivového dříví pro pracovníka v lesnictví
SOUHLASÍ:
1. S podáním žádosti na rekonstrukci MŠ do PRV
2. S uvedením obce v knize Toulky nad Jihlavskem
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Smlouvu o budoucí smlouvě mezi obcí a E.ON Distribuce, a.s.
2. Informaci ze schůzky s provozovatelem veřejné linkové dopravy ICOM transport.
3. Usnesení Policie ČR, obvodní oddělení Polná.
P O V E Ř U J E:
1. Starostku tvorbou ceny dřevní hmoty dle vývoje trhu
U S N E S E N Í č. 9 / 2008
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 29. října 2008
Zastupitelstvo obce:
S CH V A L U J E:
1. Finanční podporu pro SDH Kamenice ve výši 3.000,- Kč – hrob a pomník Karla
Vozába
2. Vyřazení pohledávky Miroslava Hlaváče z evidence na podrozvahovém účtu
3. Vyřazení pohledávky z předpisu pohledávek na další období Krebs, Krebsová,
Krebsová, Pajdová
4. Osvobození od plateb - Krebsovi, Pajdovi ( nedobytné pohledávky 2006-2008)
BERE NA VĚDOMÍ:
4. Výsledky hospodaření obce k 30.9.2008
5. Prodloužení nájemních smluv
6. Navýšení místního poplatku za odstraňování komunálních odpadů
7. Neinvestiční transfer obci ve výši 6.460 Kč
8. Poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na úhradu nákladů účtovaných auditorem za
provedení přezkoumání hospodaření r.2007
9. Zápisy z jednání kontrolního výboru
10. Prodej části obecního pozemku par.č.709 v k.ú. Horní Bítovčice
11. Vyúčtování MŠ za 1.- 3.čtvrtletí
Usnesení byla schválena jednohlasně.
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Víte, že ……
x
Nové propagační a informační materiály naší obce jsou k dispozici na OÚ:
pohlednice obce, odznáček se znakem obce a datový nosič (kronika, historické
fotografie a krátký film).Všechny zpravodaje a leták s informacemi o obci u příležitosti
svěcení znaku a praporu najdete na našich stránkách www.bitovcice.cz
x
ZO odsouhlasili účast v projektu společnosti …….- publikace letecké fotografie
„ Jihlavsko“. Tato kniha, cca 220 stránek, křídový papír, vydání r.2010, náklad cca
5.000 výtisků. Již nyní můžete učinit objednávku knihy za zvýhodněnou cenu pro
občany naší obce. Aby jste si udělali lepší představu, máme pro Vás k dispozici již
vydanou publikaci „Havlíčkobrodsko“ k nahlédnutí v místní knihovně.
x Naše oblíbené portály : www.fcbitovcice.tym.cz www.hccernikun.tym.cz
Okresní portály :
www.jihlavsko.info
www.pelhrimov.info www.brodsko.info
www.i-zdarsko.cz www.i-trebicsko.cz
www.i-vysocina.cz

Památky v okolí
Brána Matky Boží
Brána je přístupná veřejnosti jako vyhlídková věž.
Otevírací doba
říjen - březen 08:00 - 17:00 hod.
Vstupné: dospělí 25,- Kč, děti 15,- Kč
Na bráně sídlí také Astronomická společnost (při dobré viditelnosti je možnost
pozorování oblohy dalekohledem každé pondělí po setmění, tel. 728 880 930)
Brána, která vznikla v době výstavby města a hradebního systému na počátku
2. poloviny 13. století je typickým symbolem města a jedinou branou, která se
zachovala z pěti středověkých městských bran.
V letech 1508-1509 byla původní věž brány snesena a postavena nová pozdně
gotická brána s vysokým průjezdem s hrotitými portály.
Další úpravy spadají do roku 1548. Po požáru v roce 1551 dostává brána v roce
1564 renesanční nástavbu 4. a 5. parta a dosahuje dnešní výšky 24 metrů. Koruna
věže byla ozdobena atikou, jenž dala bráně její specifickou podobu. Součástí brány
bylo i složité předbraní s mohutným barbakánem, padacím mostem a několika
baštami. Šest metrů široký průjezd býval opatřen padací mříží. V roce 1853 byla
brána renovována a opatřena hodinami. Předbraní bylo zbouráno v roce 1862.
V lednu 1995 následkem nevhodného hydrologického zásahu těleso brány
pokleslo, takže byla následně staticky zajišťována. Koruna brány však byla značně
porušená, takže v roce 1996 došlo k jejímu rozebrání a znovupostavení.
Bítovčický zpravodaj
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V současnosti je brána přístupná veřejnosti jako vyhlídková věž. V roce 2006 zde
byla umístěna výstava reprodukcí obrazů akademického malíře Gustava Kruma „Z
historie Jihlavy“. Tyto obrazy dokumentují nejdůležitější historické události v životě
města.
Další stálou expozici na bráně tvoří expozice s názvem Jihlavská pevnost tematicky zaměřená expozice na vznik a vývoj opevnění v Jihlavě. Na prvním je
výtah z knihy PhDr. Františka Hoffmanna Jihlavská pevnost a České město ve
středověku o vzniku a vývoji pevnostního systému v Jihlavě.

TISKOVÉ ZPRÁVY
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18.10.2008
Výsledky hlasování za územní celky Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava

Obec: Bítovčice

zdroj:

www.volby.cz

T.E., ZO

Volební
%
Voliči
Vydané
Odevzdané Platné
v
účast
platných
obálky
hlasy
celkem zpr. v % seznamu obálky v %
hlasů
Okrsky

1

1

100.00

343

156

45.48

název

celkem

v%

1

Komunistická str.Čech a Moravy

27

17.64

3

SNK Evropští demokraté

2

1.30

12

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

42

27.45

18

Strana zelených

2

1.30

19

Moravané

0

0.00

32

Strana zdravého rozumu

3

1.96

33

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

0

0.00

název

98.08

Platné
hlasy

Strana
číslo

153

Platné
hlasy

Strana
číslo

156

celkem

v%

0

0.00

37

SDŽ-Strana důstojného života

42

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

2

1.30

45

DOHODA pro Vysočinu

3

1.96

47

Občanská demokratická strana

18

11.76

48

Česká str.sociálně demokrat.

52

33.98

53

Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.

2

1.30

54

Konzervativní koalice

0

0.00

Modráky už mohou hasiči nechat ve skříni - Doupě/ Bítovčice Dobrovolní hasiči ze dvou obcí na Jihlavsku získali nové uniformy a obuv
Tyto titulky jste mohly vidět v Jihlavském deníku, dne 9.10.2008.
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Ke slavnostnímu předání byl pozván ministr vnitra Ivan Langer, který
zásahové obleky předal zástupcům z obcí. Paní starostka Bendová
převzala pět párů bot a uniforem, šitých přímo na míru. Použitý materiál
snižuje riziko přehřátí hasiče u požárů nebo technických zásahů. Lepší
výbavu dostanou postupně dobrovolní hasiči po celé republice. Celkem
půjde o 33 300 uniforem v 5500 obcích.
Zábava, vtip, logické myšlení, vtipné texty, pranostiky atd.
Úsměv, prosím
Vánoční idylka krásná se zdála, v cestě mi bohužel hospůdka stála. Jsme
národ veselý, berte to žertem - u kamen čekal mě Mikuláš s čertem. Tak
asi nepřijdu, moc mě to mrzí, však příští Vánoce budou už brzy, poklusem
s kreditkou kupujte dárky, já si dám pivečko a teplý párky. Už to tak
vypadá, jste v pěkném srabu, dárečky nebudou, fakt na to dlabu. Pravda
je taková, není ji rovno, já od vás každý rok dostávám h..ouby. Komu co
nadělit pečlivě zvažte, já si dám vínečko a Vy se smažte. S úsměvem na
tváři - moc Vám to sluší, Veselé Vánoce a slunce v duši! Ježíšek.
Všem stresovaným ženám:
Nezapomeň,že se Ježíšek narodil ve chlévě.Takže se vykašli na vánoční
úklid, ať se u Vás cítí jako doma !
Dám Ti jednu radu: NEJEZ ŽLUTEJ SNÍH!
Vážený zákazníku,
pokud jste si dal novoroční předsevzetí, že budete méně telefonovat, jsme
nuceni zrušit Vám veškeré služby, protože se nám nevyplatíte! Váš
operátor.
Kulinářské umění – jedna šikovná kuchařka z Bítovčic se se mnou podělila o recept
z chodské kuchyně. V předmětu zasílané zprávy stálo: „pokus o otravu jídlem“, ale ani toto
mne nezaskočilo a chuť to mělo výbornou……posuďte sami….
200 g polohr. mouky
150 g mletého máku
250 ml mléka
20 g tuku
1 vanil. cukr
1 prášek do pečiva
100 g cukru
1 vejce
Moučkový cukr na posyp, tuk a hrubá mouka na formu.
Vše řádně promíchat a nalít do vymazané a vysypané formy (bábovka nebo srnčí
hřbet). V troubě předehřáté na 190 st.pečeme 45 min. Po částečném vychladnutí
vyklopit a posypat moučkovým cukrem.
A ještě jednu radu mi tato moudrá žena dala, že mladá generace opomíjí mák, který
je velkým zdrojem vápníku pro naše tělo…..
Inspirovalo mne to a našla jsem si bližší informace o této rostlině a ten pokus o
otravu jídlem bych změnila na „pokus o omámení jídlem“ J
Bítovčický zpravodaj
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Mák setý (Papaver somniferum L.) je rostlina z čeledi makovitých. Jedná se o
významný zdroj opia, což má za následek, že je v některých státech jeho pěstování
zakázano. Co se legální produkce týče, Česká republika patří ve světovém měřítku k
nejvýznamnějším pěstitelským zemím – 38% celkové světové produkce makového
semene - za rok 2006.
Obsažené látky a živiny v máku: semena máku tvoří asi z poloviny oleje kyseliny stearové,
palmitové a linolové. Další tělu prospěšné látky obsažené v máku jsou sodík, fosfor, draslík,
hořčík i vápník. Pokud tedy nesmíte mléčné výrobky vůbec nebo jen v omezeném množství,
mák je jedním ze způsobů, jak dodat tělu chybějící vápník.
Dle využití rozeznáváme dva typy máku setého. Mák opiový Pěstuje se zejména pro tzv.
makovinu, což jsou tobolky s částmi stonku, z nichž se získává morfin, papaverin, kodein a
dalších asi 50 alkaloidů. Makovina se využívá ve farmaceutickém průmyslu a nelegálně také k
výrobě drog.
Mák olejný Semena se využívají hlavně v potravinářství. Pekaři a cukráři by se bez této suroviny
už neobešli. Pro vysoký obsah oleje je i významnou olejninou, jíž se nahrazuje dražší olivový olej.
Také okvětní lístky máku se sbírají a suší a vzniklá droga se používá do čajů proti nachlazení.
Alergie na mák: bohužel stejně jako na ořechy nebo určité druhy ovoce mohou někteří jedinci
trpět alergií na mák, často zároveň i na některé jiné potraviny. Mnohdy se objeví až v dospělosti
a zcela nečekaně. Může se projevit jako kožní vyrážka a ekzém. V horším případě je postiženo
dýchací ústrojí a může dojít až k astmatické dušnosti.

Prosinec

Pranostiky
Jaký prosinec, takové jaro.
Studený prosinec - brzké jaro.

Jaký prosinec - takový červen. Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

Zelené vánoce - bílé velikonoce.

Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce,
bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.
Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost
příštích dvanácti měsíců.
Leden

Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.

Suchý leden, mokrý červen.

Jaký leden, takový červenec. Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Připadne-li Nový rok na čtvrtek, předpovídá se mírná zima, větrné jaro, parné
léto, krásný podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí.
T.E., ZO
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POZOR ZMĚNA – Silniční zákon - Od 1. ledna 2009
Od 1. ledna 2009 je jediným dokladem, kterým se v silničním provozu prokazuje tzv. povinné
ručení, zelená karta.
Poslední novela zákona o silničním provozu, která nabyla účinnosti částečně dnem 1. září 2008 a
ve zbytku dnem 1. ledna 2009, byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 274/2008 Sb.
Od 1. ledna 2009 se zvyšuje limit povinného oznamování dopravních nehod, při nichž
nedošlo ke zranění nebo škodě na veřejném majetku, z 50 na 100 tisíc Kč. V této souvislosti
lze řidičům pro případ rychlého řešení malých dopravních nehod doporučit, aby s sebou vozili
předtisk jednotného formuláře Záznam o dopravní nehodě (tzv. euroformulář), který posléze
slouží jako podklad pro řešení pojistné události. Formulář lze využít i při cestách do zahraničí.
Více informací a formulář se záznamem o dopravní nehodě ke stažení na www.novapravidla.cz
Hlásiče požáru - V platnost vstoupila nová vyhláška o technických podmínkách požární ochrany
staveb. Všechny nově postavené byty a rodinné domy, které od 1. července schválil stavební
úřad, musejí být povinně vybaveny požárními hlásiči a přenosnými hasicími přístroji. Povinné
vybavení kouřovými detektory a hasicími přístroji se také týká objektů, které projdou po 1.
červenci rozsáhlejší stavební úpravou. Rodinný dům: „Hlásič požáru“ musí být umístěn v části
vedoucí k východu z bytu v rodinném domě, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty
by to mělo být v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt v rodinném
domě s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být „hlásič požáru“ umístěn také v jiné
vhodné části bytu. V bytovém doměkaždý byt: „Hlásič požáru“ musí být umístěn v části bytu
vedoucí směrem do únikové cesty . Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 a v
mezonetových bytech, musí být umístěn další „hlásič požáru“ v jiné vhodné části bytu. Bližší
informace najdete na www.hzscr.cz
Pojištění bankovních vkladů - Senát schválil vyšší pojištění bankovních vkladů (27.11.2008).
Pojištění bankovních vkladů vzrostlo, novele scházel podpis prezidenta (8.12.2008). Senátoři
schválili jeho zvýšení na 50 tisíc eur, tedy zhruba 1,25 milionu korun. Nově je pojištěn celý vklad,
zatímco dosud to bylo jen 90 procent.
Mikuláš, andělé a čerti
Kdy vznikla tradice - Jen málokterý světec je patronem tolika lidí a živností jako Mikuláš.
Ochraňuje obchodníky s vínem i krajkami, advokáty a soudce, mlynáře i námořníky, ale
především děti.
Mikuláš byl byzantský biskup z Myry (dnes Demre v Turecku), který byl umučen 6. prosince, ale
už není přesně jasné, ve kterém roce (mezi 345 a 351). v Čechách jsou dochovány nejstarší
záznamy o mikulášské nadílce ze 14. století.
Rodiče, kteří pozvali domů mikulášskou družinu, by si měli podle psychologů uvědomit, že dítě do
sedmi let zpravidla považuje postavy Mikuláše, čerta a anděla za opravdové. A pokud čert vypadá
ďábelsky, děti se mohou zbytečně vyděsit. Na druhou stranu, ale trocha respektu k pekelníkovi
neuškodí. Důležité je, aby dítě vidělo, že zlo zosobněné čertem se podřizuje hodným postavám

Mikuláše a anděla.
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Do nového roku Vám přejeme hodně pohody,
šťastné náhody,
žádné nehody,
významné dohody,
legrační příhody
a další života výhody.
Eva Bendová, Petr Buš, Martin Dvořáček, Tamara Eliášová, Josef Kremláček,
Milan Podaný, Stanislava Sobotková, Irena Vlachová

Zpravodaj pro občany obce Bítovčice vydává Obecní úřad Bítovčice 124, okres Jhlava, 588 22 Luka nad Jihlavou, tel.
567 219 435, 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 150 ks. Neprodejný výtisk. Toto 8.
číslo vyšlo v prosinci 2008. Uzávěrka dne 30.11.2008. Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice nebo odpovědná osoba
Tamara Eliášová – tamara.eliasova@centrum.cz
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