Bítovčický čtvrtletník
č. 6 + 7
O B E C N Í Ú Ř A D :
Úřední hodiny:
PO a ST
Kontakt :

srpen

8-12 hod
567 219 435

2008

15-17 hod

Tel. kontakt starostka: 724 174 449, místostarosta: 604 356 819
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná vždy poslední středu
v měsíci. Čas bude vyhlášen rozhlasem. Zveme všechny občany.
Informace obecního úřadu:

Místní poplatky r. 2008 - jsou stanoveny ve stejné výši jako pro rok 2007.
Vaší povinností, je hlášení veškerých změn s tímto spojených.

Psi - 120 Kč / psa, splatnost :29.2.2008 (osvobození viz. Vyhláška o místních
poplatcích)
Nájemné z obecních pozemků - splatnost dne : 31.3.2008
Vypouštění odpadních a splaškových vod 2008 - splatnost dne : 30.6.2008
Výše 138 Kč / na osobu a rok
Komunální odpad 2008 - splatnost dne: 30.6.2008
Výše 200 Kč / osobu a rok ( osvobození viz. Vyhláška o místních poplatcích)
KD – poplatky za pronájem sálu - fyzické osoby
50 Kč / hod.
Firemní akce, zábavy, diskotéky - zimní období
2.500 Kč/ akce
letní období
1.600 Kč / akce
Neplatiči
Upozorňujeme, že všechny místní poplatky, již měly být uhrazeny!!!
Dosud nám poplatek za odpad neuhradilo 35 občanů.
Všichni přihlášení psi mají vzorné majitele, není evidován žádný dlužník. Děkujeme.

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:

31.3.2008
8.8.2008
2
2

418
424
Přistěhováno:
Odstěhováno:

13
7

Stavy obyvatel zajistila p. S.Sobotková.

Narozené děti za II. čtvrtletí 2008

Hana Hronová, květen 2008
Adam Trnka, červen 2008
Nejkrásnější ze všech dárků, vkládá život do kočárku. V jednom z nich teď sladce dýchá Vaše
štěstí, Vaše pýcha. Blahopřejeme k narozeni dětí!
Bítovčický zpravodaj
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Vítání občánků dne 31.5.2008
Simona Skryjová
Karolína Zimolová Jakub Malena
Karolína Bendová Nikola Kotrbová
Již od nejstarších období vývoje lidstva bylo narození člověka, uzavření manželství či
úmrtí zdůrazňováno nejrůznějšími symbolickými obřady a zvyky. Proto jsme se i my
rozhodli tento obřad v naší vesničce zavést a pozvat všechny nové občánky narozené
v roce 2007.
Chceme Vám, Vážení rodiče, poděkovat za nové občánky. Pro naše maličké je důležitý
domov plný lásky a bezpečí. Největším bohatstvím pro dítě je láska, péče a čas, který
mu věnujeme.
Výchova je vlastně zprostředkování schopností, zručností a postojů k životu. Typy
výchovy jsou následující:
Demokratická, harmonická s prvky porozumění
Autoritářská, prosazování moci rodičovské
Liberální, benevolentní rodiče s malými požadavky na dítě
Zanedbávající, vyznačována nedbalostí rodičů
Nadměrně ochranná, tzv. opičí láska kde přání dítěte je často rozkazem
Disharmonická, rozporuplné reakce rodičů na stejné situace
Podle antipedagogiky je výchova přetváření dítěte dospělými, jeho účinné
ovlivňování, tvoření s cílem ovládnout ho. Výchova nese manipulativní črty a stopy
manipulativního teroru, přičemž dítě zbavuje svého Já. Dá se charakterizovat také
následovně: záměrná, cílevědomá soustava činností.
Na výchovu jsou opravdu různé názory a my pevně věříme, že zvolíte tu
nejlepší.
Přejeme Vám, aby jste objevili správnou cestu, po které své miláčky povedete
a tato cesta, aby byla posázena samými růžovými poupaty.
V neposlední řadě Vám všem přeji za sebe i za ostatní hodně štěstí a pevné
zdraví.
Vítání občánků jsme pojali jako neformální setkání a uskutečnilo se v rodinné
atmosféře u jednoho ze zastupitelů obce.
Vás maminky a tatínkové, jsme trošičku prozkoušeli z rodičovských předmětů. Obdrželi
jste Vysvědčení a stvrdili svým podpisem do pamětní knihy, že jste absolvovali
rodičovské vzdělání. Děti si na tento den odnesly upomínku v podobě knížky, zlatého
šperku a Vy, dospěláci, doufám, že příjemný zážitek …..tedy až na to vedro, které se
dalo krájet. Ve vybraných disciplínách jste byli úžasní. Blahopřejeme.
PS : Výběr fotografií na www.bitovcice.cz

T. Eliášová, ZO

Rozloučení
pan Jan Krčál
pan Karel Souček

červen 2008
srpen 2008

Hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit.
Přijměte naší upřímnou soustrast.
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Mateřská škola
Prázdniny máme pomalu za sebou a od září do naší mateřské školky opět nastoupí
nové děti. K zápisu pro nový školní rok 2008/2009 přišlo sedm nových žáčků.
V červnu jsme se rozloučili také se sedmi dětmi, které odchází do základní školy a
mateřské školy v Lukách nad Jihlavou. Přejeme Vám v novém školním roce hodně
radosti a úspěchů. Těšit se na Vás budou paní Alexandra Kružíková a paní Eva
Čermáková.
T. E., ZO

Slova starostky
Vážení spoluobčané,
prázdniny se přehouply do druhé poloviny. Někteří ještě svoji dovolenou plánují, jiní
jen vzpomínají a bilancují, zda se povedla či nikoli.
V tomto čísle bych se chtěla opět věnovat věčnému tématu odpady.
Nejprve několik čísel: poplatek z uložení na skládku 670,- Kč, rezerva na rekultivaci
100,- Kč, DPH z předchozích dvou položek - 146,30 Kč. Celkem tedy za uložení na
skládku zaplatíme za tunu odpadu 916,30Kč + poplatek za skládkování 400 Kč. =
1.316,30 Kč /tuna.
Nový zákon o odpadech stanovuje prudký růst poplatku za skládkování pro rok 2009
na částku 500,-Kč. V roce 2015 má vystoupat až na částku 1.500,-Kč. Je tudíž zřejmé,
že náklady prudce porostou.
Zatím se nám dařilo udržet poplatek na částce 200,-Kč na osobu a 20,-Kč za žeton, což
v příštím roce a letech nebude určitě reálné a částka se bude úměrně zvyšovat se
vzrůstající
cenou za uložení odpadu. První negativní dopad již pocítíme od 1.1.2009.
Jediná možná cesta tedy je pečlivě třídit odpady (v krajské soutěži ve třídění odpadů
jsme na 183 místě z 494 obcí).
V naší obci třídíme sklo, papír, PET lahve a nápojové kartony. O biologickém odpadu
uvažujeme až v roce 2009 možná 2010.
Obec také uzavřela smlouvu s firmou ASEKOL na zajištění zpětného odběru
elektrozařízení v rámci již fungujících mobilních svozů nebezpečných odpadů. S touto
firmou se můžeme zapojit do systému ,,Zelená obec“. Součástí jsou sběrné boxy na
sběr drobných nefunkčních elektrozařízení jako jsou kalkulačky, telefony, drobné
počítačové vybavení, discmany, walkmany, MP3 přehrávače, elektronické hračky.
O instalaci boxu Vás budeme včas informovat.
Závěrem děkuji Vám všem, kteří se zajímáte o vzhled našich Bítovčic, kteří pečujete
o okolí svého domu, i když to třeba není Váš pozemek.
Dětem pak přeji krásný zbytek prázdnin a ne moc bolestivý vstup do nového
školního roku. Rozloučím se s Vámi slovy klasika, které jsem citovala při
slavnostním svěcení symbolů obce.
Eva Bendová
Jan Werich
Kdo žije jen pro sebe
ochudí jiné o sebe
ochudí sebe o jiné
zakrní a zahyne
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ZASTUPITELSTVO OBCE

U S N E S E N Í č. 3 / 2008
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26.3. 2008
Zastupitelstvo obce:
S C H V A L U J E:
1. Zhotovení znaku, vlajky, stuh firmou Alerion s.r.o.
2. Zhotovení smaltových oválů firmou Alerion s.r.o.
S O U H L A S Í:
1. Neupravovat cestu k domu č.p.118
2. S navýšením ceny na zhotovení umělého zavlažování hřiště
3. Se zhotovením upomínkových předmětů
B E R E N A V Ě D O M Í:
1. Rozpočet svazku obcí mikroregionu Loucko na rok 2008
2. Prodeje obecních pozemků
3. Žádost o finanční dotaci na svěcení praporu a znaku obce
Schváleno počtem hlasů 6-0-0

U S N E S E N Í č.4 / 2008
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 5. května 2008
Zastupitelstvo obce:
S C H V A L U J E:
1. Závěrečný účet obce za rok 2007, 7-0-0
2. Dodatek č.4 k vnitřní směrnici k účtování a vedení finanční agendy, 7-0-0
3. Zadat přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 Krajskému úřadu kraje vysočina,
odboru kontroly, 7-0-0
4. Rozpočtové opatření č.1, 7-0-0
5. Výši částky - narození občánků, 7-0-0
6. Nabídku na regeneraci trávníku na fotbal. hřišti v ceně 74.375,-Kč, 7-0-0
B E R E N A V Ě D O M Í:
1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 – vypracoval
Ing.Karel Cejpek.
2. Závěrečný účet svazku obcí mikroregionu Loucko
3. Hospodaření MŠ za 1. čtvrtletí.
4. Zápisy č.1 a č.2 z jednání a kontrol finančního výboru
5. Smlouvu mezi obcí Bítovčice a firmou Meandr AZS
6. Úhradu faktury na závlahový systém fotbalového hřiště
7. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.5
8. Návrhy na vyřazení majetku obce
9. Ceny dřevní hmoty na prodej
10. Platnost permanentek na pronájem víceúčelového hřiště
11. Dotaci v rámci Programu obnovy venkova Vysočina

U S N E S E N Í č. 5 / 2008
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Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 28. května 2008
Zastupitelstvo obce
Bítovčický zpravodaj
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S CH V A L U J E:
1. Podání žádosti na změnu územního plánu obce. 7-0-0
2. Podání žádosti na změnu PRVKUK. 7-0-0
B E R E N A V Ě D O M Í:
1. Hospodaření obce za 1-4/ 2008
2. Protokol o provedené kontrole v lesní školce
3. Závěrečný protokol ke schválení návrhu nového LHP pro LHC obec
4. Oznámení o schválení finanční dotace ve výši ve výši 40.800,- Kč na slavnostní
svěcení praporu a znaku obce
S O U H L A S Í:
1. Vést výkaz prací za lesní školku
2. Se zhotovením oddělovacího plotu u dětského hřiště firmou Delta s.r.o., Kojatice.
R O Z H O D L O:
1. Uzavřít smlouvu s firmou Plastikov s.r.o. na rekonstrukci oken a dveří
2. Uzavřít smlouvu s firmou Radek Nováček na opravu ústředního topení
POVĚŘUJE:
1. Starostku obce jednáním v souvislosti se změnou územního plánu a se změnou
PRVKUK
Slavnostní posvěcení obecních symbolů dne 15.června 2008
Vážení občané.
Zatímco do roku 1990 bylo umožněno užívání svých znaků téměř výhradně lokalitám
se statutem města či městečka, zákon o obcích č. 367/90 Sb. zpřístupnil tento symbol
samosprávy všem obcím. Zmíněný zákon vyhradil udělování obecních znaků a nově
i praporů Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V rámci poslanecké sněmovny dnes
pracuje komise pro heraldiku, která návrhy obcí posuzuje, schvaluje a stanoví jejich
oficiální popis. Konečné rozhodnutí o udělení práva používat obecní symboly vydává
předseda poslanecké sněmovny. Obnovením práva užívat obecní symboly se v českém
státě obnovila staletá tradice v minulosti násilně přerušená.
O právo používat své obecní symboly požádalo od nabytí platnosti zákona o obcích
několik set obcí v celé ČR. Také naše obec využila tohoto práva a na základě
rozhodnutí obecního zastupitelstva byly v tomto volebním období symboly obci
přiznány.
Za symboly obce je dnes považován znak a prapor. Znak a prapor jako symboly obce
jsou významným atributem samostatnosti a samosprávnosti obce a také pocitu
sounáležitosti jejich obyvatel. Když v druhé polovině roku 2007 obdržela obec nabídku
na vypracování návrhu obecních symbolů od heraldické kanceláře Miroslava Pavlů ze
Zlína, rozhodla se vyhlásit anketu, ve které jsme z několika návrhů vybrali náš budoucí
znak a prapor společně.
Hlavní figurou, užitou ve znaku obce, je kohout, nejznámější atribut sv. Víta, patrona
obce. Postavu tohoto světce najdeme na obecním razítku, jemuž patrně předcházel
starší typář (pečetidlo) se stejným, nebo podobným pečetním obrazem. Kohout, užitý
ve znaku, je pojat jako stříbrný v modrém poli, s červenou zbrojí a s černými ocasními
péry. Zatímco kombinace modré, stříbrné a červené poukazuje na barvy zemského
♣
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znaku, stříbrná a černá jsou erbovními barvami Collaltů, pánů na Brtnici, do jejichž
majetku, po celé feudální období, naše obec patřila. Stříbrné vlnité břevno, užité
v dolní části znaku je symbolem řeky Jihlavy.
Při příležitosti posvěcení obecního znaku a praporu se nám podařilo vydat nové
pohlednice obce, ve spolupráci s vámi získat a upravit historické fotografie. Měl jsem
také tu možnost nahlédnout do kroniky naší obce, a tehdy jsem si uvědomil, co to
znamená být dobrým občanem a sousedem.
Dnes se můžete v novinách většinou setkat s ekonomickým rozborem hospodaření
obcí, hodně se dozvíte o zadlužení obecních rozpočtů, o požadavcích, které jsou
kladeny na obce z Evropské unie. Ale toto všechno je jen jednou polovinou toho, čím
skutečně obec je.
To, co dělá obec fungující obcí jsou lidé, kteří se zde rozhodli založit své rodiny, zde žít
a mít svůj domov. Lidé, kteří si problémy obce berou za své, chtějí se na jejich řešení
podílet, nežijí v šedé anonymitě vysokých plotů. Lidé, kteří si všímají svého okolí,
dokážou podat pomocnou ruku, myslet na druhé.
Chtěl bych se ale vrátit k již zmíněné obecní kronice a vzpomenout alespoň na dvě
významné události v dějinách obce a to založení hasičského sboru, spojené se stavbou
hasičské zbrojnice a stavbu kaple sv. Víta. Naši dědové chápali, že je třeba chránit
majetek i prosit Boha o požehnání pro život. Obě stavby byli schopni pokrýt z vlastních
zdrojů, finančními dary, prací zdarma, výtěžky z plesů, a to všechno v době všeobecné
hospodářské krize.
Proč o tom píši? Chci tím říci, že ochota pomoci a tak vytvářet hezký domov pro
všechny, ve kterém je nám dobře, není jen minulostí. V naší obci jsou lidé, kteří se
starají o mládež, o tělovýchovu, kteří se zajímají o veřejné dění v obci. Vzpomeňte na
pomoc členů hasičského sboru i ostatních občanů při nedávné povodni.
Náš nový obecní znak a prapor je výrazem poděkování všem, kteří se aktivně podíleli a
podílejí na budování naší obce. Je přihlášením se k pracovitosti našich dědů a otců,
kteří usilovali o společné dobro všech. V minulosti bylo právo užívat erb či znak,
výsadou šlechtických rodů nebo významných měst. Dnes je právo používat znak resp.
prapor výrazem svébytnosti, samosprávné a svobodné vůle obce, hrdosti a
sounáležitosti jejich obyvatel, které ke své obci pociťují. Bítovčice jsou obcí, která si
zaslouží mít svůj nový znak a prapor, mít svoji budoucnost.
Martin Dvořáček, ZO
PS : Výběr fotografií na www.bitovcice.cz

Krajská informační kampaň ke třídění odpadů
V rámci projektu kraje Vysočina, autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s.
a systémem zpětného odběru použitých elektrozařízení ASEKOL s.r.o., jsme pro Vás připravili
výtah ze seriálu této kampaně.
Motto informační kampaně „Má to smysl, třiďte odpad“ napovídá, že se více zaměříme na
informace o praktických dopadech třídění odpadů a postupně půjdeme po stopách odpadů od
barevných kontejnerů až po nové výrobky.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.tridime-vysocina.cz nebo
www.jaktridit.cz. Těšíme se na vaše náměty, postřehy, připomínky i zkušenosti na e-mailové
adrese: info@tridime-vysocina.cz.
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Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů
Porozhlédněte se po obalech ve své domácnosti, většina z nich obsahuje nejen údaje o
výrobku, ale také malé značky o možnostech dalšího třídění. Značky, které naleznete
na obalech, mají svůj význam:
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž
zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Obal výrobku, na němž je tato značka, může
být znovu použit, protože výrobce obalu zaplatil za jeho recyklaci. Bohužel se stále
mnoho takto označených obalů odváží na skládku.
Panáček s košem značí, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na
odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal nepatří do popelnice,
protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady je možné odnést na sběrná
místa nebezpečných odpadů nebo do sběrného dvora.
Šipky s číslem nebo zkratkou udávají, z jakého materiálu je obal vyroben a do
kterého kontejneru na tříděný odpad patří. Mezi nejčastěji nalezené kódy patří papír,
který má značku PAP a podle konkrétního druhu i číslo 20-22. Sklo se značí GL a patří
mu kódy 70-72. Na PET lahvích a podobných plastových materiálech je vždy uvedeno
číslo 1. Vícevrstvé, neboli „tetrapakové“ obaly mají označení kombinované. Značka C/
vyjadřuje, že obal je vyroben z více materiálů a ten, který převládá, je uveden za
lomítkem. Např. C/PAP znamená, že se jedná o obal, ve kterém je nejvíce obsažen
papír.
Co se s odpady děje, když je vyhodíme do kontejneru?
Jakmile je kontejner na tříděný odpad plný, přijede svozová firma a odpad odveze. Aby
došlo ke správnému využití, obsahy barevných kontejnerů se musí dále roztřídit, popř.
odstranit z nich nežádoucí příměsi.
Jak se odpady recyklují?
Jaké množství recyklovaného materiálu získáme, záleží na tom, jak pečlivě odpady
roztřídí každá domácnost. Pokud totiž plasty, sklo nebo papír skončí se zbytkovým
odpadem v popelnici, odveze se vše na skládku a další použití odpadů, které se dají
recyklovat, není možné.
Recyklace papíru
Papír odkládáme do modrých speciálních kontejnerů. Nezamaštěný nebo jinak
neznečištěný papír je možné recyklovat až sedmkrát. Slisovaný sběrový papír slouží
k výrobě dalšího papíru a přidává se do výrobní směsi ze dřeva. Novinový papír, sešity,
lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír, to vše se dá znovu vyrobit díky
recyklaci.
Recyklace skla
Vytříděné sklo se rozdrtí a přidává do výchozí směsi na výrobu nového skla. Díky tomu
se šetří nejen mnoho energie, ale také surovin. Největší výhodou je, že se sklo dá
roztavit opakovaně, čímž je zajištěna neomezená možnost recyklace.
Recyklace plastů
Plasty dáváme do žlutých kontejnerů,, které se sbírají při svozech. Po ručním roztřídění
nebo roztřídění na speciální lince vznikne několik skupin, které se dále musí
zpracovávat zvlášť. Z PET lahví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň
zimních bund a spacích pytlů nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců.
Z mikrotenových sáčků a igelitových tašek se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např.
♣
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opět na odpady. Samostatnou skupinu tvoří pěnový polystyren, z něhož se vyrábí
speciální cihly. Ze zbytkové směsi plastů mohou po recyklaci vzniknout odpadkové
koše, protihlukové stěny, plotové díly, zatravňovací dlaždice nebo i zahradní nábytek.
T.E.,ZO

Trápí vás přebytečná kila?Chcete zhubnout? Máme pro vás radu!

+

Lékařská pohotovost

Název zařízení
Nemocnice
Jihlava LSPP
(Lékařská služba
první pomoci)

Centrální
ambulance
Jihlava
8

Adresa

Pohotovost
Dětská
pro
Telefon
pohotovost
dospělé

všední dny:
všední dny:
18-21 hod,
Vrchlického 16-22 hod,
567157376
So,Ne,svátek:
So,Ne,svátek:
59
8-20 hod
8-20 hod
Vrchlického
59
Bítovčický zpravodaj
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Zubní pohotovost JIHLAVA: Vrchlického 59 (vchod z ulice U Cvičiště),
telefon: 567 157 153; všední dny 15:00 - 18:00 hodin;
sobota, neděle, svátek 8:00-12:00 hodin
Zdravotnictví aneb s jakými poplatky se můžete setkat?
Od 1. ledna 2008 se setkáváme v českém zdravotnictví se čtyřmi základními typy
poplatků:
30 Kč za návštěvu u lékaře a to jak u praktického lékaře, lékařů různých odborností,
psychologa, logopeda, ale také, když chodíte s dítětem na kontrolu rovnátek,
30 Kč za výdej léku na předpis
90 Kč za návštěvu pohotovosti
60 Kč za jeden den pobytu v nemocnici
ale také za pobyt v lázních, je-li plně hrazen pojišťovnou
2. Co je návštěva lékaře s poplatkem 30 Kč?
jedná se o návštěvu, kdy Vás či Vaše dítě lékař prohlédne, vyšetří pokud Vás
praktický lékař po vyšetření (zaplatíte 30 Kč) odešle ke specialistovi, např. neurologovi,
a ten Vás opět vyšetří, zaplatíte i zde 30 Kč
platí se rovněž za všechny kontrolní návštěvy spojené s vyšetřením, když si
lékaře zavoláte domů a on Vás vyšetří, platíte rovněž 30 Kč
3. Kdy se poplatek 30 Kč u lékaře neplatí?
není-li provedeno klinické vyšetření
pokud se jedná o preventivní prohlídku, do této skupiny patří také:
očkování dětí, které je částečně nebo úplně hrazeno z veřejného pojištění či státem
preventivní prohlídky dětí s termíny dle Zdravotního a očkovacího průkazu
do 18 let návštěva 2x ročně u zubního lékaře, u těhotných návštěva 2x v průběhu
těhotenství u zubního lékaře
od 15 let preventivní prohlídka u praktického lékaře 1x za 2 roky, 1x ročně u
gynekologa a 1x ročně u zubního lékaře
pokud se jedná o vyšetření laboratorní a diagnostické (např. po vyšetření lékařem,
kde zaplatíte 30 Kč, Vám provedou rentgen, tak za ten již platit nebudete)
pokud jde o některé zvláštní léčebné úkony, např. dispenzární péči u vážně nemocných
dětí a těhotných žen, nebo při docházení na hemodialýzu nebo při dárcovství krve,ale
pouze u prohlídek souvisejících s okolností, díky které se neplatí, tj. těhotná žena
neplatí za prohlídky související s těhotenstvím, ale pokud bude ošetřena na chirurgii s
úrazem, zaplatí zde 30 Kč
neplatí se za telefonické konzultace s lékařem
4. Kdy se za vyšetření 30 Kč neplatí?
např. při pobytu v nemocnici, tzv. hospitalizace, kdy platíte 60 Kč za den pobytu, již
neplatíte za žádné vyšetření, které probíhá v době hospitalizace

♣

Bítovčický zpravodaj

♣

srpen 2008

9

5. Jak je to s poplatky za výdej léku?
platí se pouze za léky, které nejsou zcela hrazeny pacientem, tj. za ty, které Vám
částečně nebo zcela hradí pojišťovna
za každý lék na receptu se platí 30 Kč, nezávisle na počtu balení, tj. mohou nastat tyto
eventuality:
na receptu máte 1 lék, který částečně nebo zcela hradí pojišťovna: platíte 30 Kč bez
ohledu na počet předepsaných balení daného léku (1-3 balení)
na receptu máte 2 různé léky, které částečně nebo zcela hradí pojišťovna: platíte 60
Kč bez ohledu na počet předepsaných balení
na receptu máte 2 různé léky, přičemž jeden je bez úhrady pojišťovny, tj. placen
Vámi: platíte pouze 30 Kč za ten z léků, na který přispívá pojišťovna
na receptu máte 2 různé léky, přičemž ani jeden není hrazen pojišťovnou, tj. vše
placeno Vámi: za recept neplatíte nic
POZOR! Vždy kromě výše zmíněných poplatků za recept platíte svou spoluúčast /
doplatek za samotný lék, tj. tu část z ceny léku, kterou nehradí pojišťovna
30 Kč za recept neplatíte, vyznačí-li lékař, že si i částečně hrazený lék zaplatíte
sami, tj. na receptu zaškrtne P – hradí pacient. Vyplatí se u léků, které stojí méně
než oněch 30 Kč.
Máte-li tzv. opakovaný recept na dlouhodobě užívaný lék, nemusíte sice pro další
recept znovu k lékaři, ale při opakovaném výdeji léku, byť na stále stejný recept,
platíte znovu dle výše uvedených pravidel.
6. Kdy platíme za pohotovost?
vždy, když ji navštívíme, v době, kdy se nejedná o běžnou ordinační dobu stanovenou
lékařem či zařízením, většinou bývá mezi 17. hodinou večerní a 7. hodinou ranní,
s jedinou výjimkou, když jsme v případě návštěvy pohotovosti v nemocnici následně
do ní přijati k hospitalizaci, poplatek za pohotovost nehradíme
7. Jak je to s platbou za hospitalizaci?
Od 1. sprna 2008 se zrušil poplatek za den hospitalizace novorozence v nemocnici
za den hospitalizace platí pouze rodič, který v nemocnici doprovází nemocné dítě,
tj. 60 Kč
8. Kdo poplatky platit nemusí?
pojištěnci v hmotné nouzi,pojištěnci v dětských domovech či školských zařízeních
(ústavní, ochranné výchovy), občané s ochrannou léčbou nařízenou soudem,občané
se zvláštními opatřeními kvůli ochraně veřejného zdraví (léčení infekčních onemocnění,
izolace, karanténní opatření)
9. Tři upozornění na závěr
POZOR! Vše platí pro služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Na
zařízení, kde si služby platíte zcela sami, se nevztahují. Stejně tak při koupi léku,
který si plně hradíte, poplatek neplatíte – viz výše.podrobně vše naleznete v souboru,
který byl zdrojem tohoto textu, na stránkách
•
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Ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/index.php?clanek=2878
na adrese: http://www.mzcr.cz/leky.php naleznete databázi léků v ČR, vč.
jejich cen a úhrad pojišťovnou
•
Změny plánované pro příští rok 1. zruší se poplatky za děti do 6-ti let, zvažuje
se o rozšíření na děti do 18-ti let a důchodce 2.dětem do 15-ti let se sníží limit pro
roční platby na tři tisíce korun
•

Přeji Vám pevné zdraví.

T.E, ZO

Víte, že ……
x
Nové propagační a informační materiály naší obce si můžete zakoupit 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

www.region-vysocina.cz
www.zdravi-vysociny.cz

Turistický průvodce po Vysočině

kraj Vysočina zřídil veřejný portál
zdravotnických služeb kraje Vysočina
x
Výsledky ankety z minulého čísla: Co se v obci líbí x nelíbí, připomínky,
náměty... …………………..Vážení občané, nedoručili jste zpět ani jeden anketní lístek
x
Unikátní objev z července 2008 mají v Bystřici nad Pernštejnem Archeologové v Bystřici mají unikátní nález. Na zřícenině hradu Dalečín objevili
rytířskou přilbici ze 14.století. Zatím není jasné, z jakého konkrétního období část
rytířské výzbroje je. Hrad Dalečín je spojen s likvidací zdejší loupežnické bandy v roce
1519
x
….České dráhy pořádají tzv. nostalgické jízdy vlaků tažených historickou parní
lokomotivou…podrobnější info na www.cd.cz
x
…krajinu Čech, Moravy a Slezka zkrášluje šest set hradů a zřícenin a tři tisíce
tvrzí? Stejným počtem se chlubí 7x větší Francie! www.pamatky.com
x
Mrkvancová pouť, Polná, 8.-10.9.2008 www.mestopolna.cz
x
Posledním dnem letošního roku končí platnost další série občanských
průkazů, ovšem již nyní vyzývá ministerstvo vnitra jejich majitele k výměně.
Tentokrát se povinně dotkne téměř půl miliónu občanů, kteří vlastní občanky vydané
do 31. prosince 2003 bez strojově čitelných údajů a k jejich výměně se až dosud
neodhodlali. Nemohou přitom brát na zřetel platnost občanky, která je na dokladu
napsaná.
x
JEDNOTA BÍTOVČICE, prodejní doba:
PO
7:30 – 15:00
ÚT
7:30 – 10:30
Na příjemné zákazníky se těší J
ST
7:30 – 16:00
ČT
7:30 – 15:00
p. Zdeňka Zvolánková
PÁ
7:30 – 16:00
p. Olga Fejtová, vedoucí prodejny
SO
6:30 – 10:00
tel. prodejna : 567 219 421 ,Bítovčice 32
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
x
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SPORT
Univerzální hřiště: výtah z provozního řádu
POKYNY PRO PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ
UMĚLÉHO TRÁVNÍKU S KŘEMIČITÝM VSYPEM
Před zahájením činnosti v prostorách hřiště jsou všichni povinni seznámit se
s provozním řádem a dodržovat jej. Udržovat pořádek a nepohazovat odpadky.
Prostory užívat pouze po dohodě se správcem hřiště nebo OÚ.
Vstup do prostoru hřiště je povolen pouze ve sportovní obuvi – kopačky s krátkými
gumovými nebo plastovými kolíky. Atletické tretry s klasickými ocelovými hřeby je
zakázáno používat.
V areálu je zakázáno:
- kouřit a užívat jiné návykové látky
- vstupovat se psy a jinými domácími zvířaty
- vjíždět na plochu na kolech či motocyklech
- užívat hřiště k jiným účelům než určeným
Provozní doba:
květen÷září
pondělí – neděle:
9.00 - 21.00 hodin
říjen÷duben
pondělí – neděle:
10.00 - 16.00 hodin
CENÍK platný do 31.12.2008:
běžný provoz
1 hodina
50,-Kč
běžný provoz
2 hodiny
80,-Kč
permanentka
10 vstupů à
1 hodině
450,-Kč
permanentka
10 vstupů à
2 hodinách
720,-Kč
V případě organizování celodenních turnajů a jiných sportovních akcí bude
pronájem řešen individuálně. V případě sněhové pokrývky nebude hřiště
provozováno.V dopoledních hodinách (Po + St + Pá) je hřiště rezervováno pro MŠ
od 9.30 - 11.00 hod.
Rezervace:
září, listopad
p. Caha
tel. 723 365 168
říjen
p. Láník
tel. 607 659 882
OÚ:
tel.: 567 219 435
HORKÉ LINKY

Policie
Záchranná služba

158
155

Hasiči
SOS, tísňová linka

150
112

Operátorům tísňových linek sdělte jméno a příjmení, místo mimořádné události,
telefonní číslo, ze kterého voláte, a co se stalo. Nepanikařte. NIKDY nezavěšujte jako
první a zodpovězte VŠECHNY dotazy operátora. Vyčkejte na zpětné ověřovací volání.
PORUCHY :
Voda
567 301 471
Elektrický proud
800 225 577
Plyn poruchy
1239
Pomoc motoristům v nouzi
1240
Linka bezpečí dětí a mládeže
800 155 555
Senior telefon – krizová linka pro seniory
800 157 157
Linka důvěry pro děti a mládež
567 301 284
12
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Policista pro naši obec: pprap. Milan ZBOŘIL
tel.974 266 500, 567 212 333

Zdroj : Kapesní průvodce pro mimořádné situace
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 značení.
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 nepatří 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.
T.E, ZO

TISKOVÉ ZPRÁVY
V zimě bude v regionu více udržovaných silnic
V nadcházející zimní sezóně budou krajští silničáři udržovat sjízdnost na
téměř 4 272 km komunikací II. a III. tříd z celkového počtu 4 576 km silnic,
které jsou ve vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje rozhodla, že dojde ke
zvýšení počtu udržovaných kilometrů.
Pořadí údržby krajských silnic se každoročně stanovuje podle jejich dopravního
významu Plánem zimní údržby. „Pokud má některá obec zájem i o odklízení sněhu a
náledí z jinak neudržovaných úseků, může si službu na vlastní náklady objednat buď u
krajské správy a údržby silnic nebo u jiné firmy nebo si údržbu provést sama vlastními
prostředky,“ dodal Zdeněk Vacek.
Více informací a přehled jednotlivých úseků, na nichž se nebude provádět zimní
údržba, lze nalézt na http://www.kr-vysocina.cz
zdroj: Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana, Krajský úřad kraje Vysočina
Uzavírka a omezení provozu silnice 2/602, Velký Beranov/Jihlava, od 7.4.08 do
15.10.2008
VZP ČR nabízí i v roce 2008 volné hodiny plavání pro své klienty. Po
předložení průkazu pojištěnce VZP ČR bude klientovi umožněn bezplatný
hodinový vstup do areálu bazénu E. Rošického nebo Vodního ráje.
♣
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Vodní ráj v Jihlavě

Čas

Romana Havelky 4893/5a

Termíny plavání - podzim
2008

Vodní hrátky s VZP ČR
určeno pro rodiče s dětmi z celého kraje
Vysočina - do naplnění kapacity mají přednost
(první sobota v měsíci)

8.45 - 9.45

4. 10., 1. 11., 6. 12.

Plaveme s VZP ČR
určeno pro seniory
(první pondělí v měsíci)

9.00 - 10.00

6. 10., 3. 11., 1. 12.

Vodní hrátky s VZP ČR
určeno pro rodiče s dětmi
(poslední sobota v měsíci)

8.45 - 9.45

25. 10., 29. 11., 27.
12.

Bazén E. Rošického, Rošického 6

Čas

Termíny plavání - podzim 2008

S VZP ČR plave celá rodina
(poslední sobota v měsíci)

13.00 - 14.00

27. 9., 25. 10., 29. 11.,
27. 12.

Kondiční plavání s VZP ČR
(poslední pondělí v měsíci)

19.30 - 20.30

29. 9., 27. 10., 24. 11.,
29. 12.

Náš tip – např.
Příspěvek VZP v programu Chráníme děti před úrazy
1. Parametry programu
1.
Příspěvek je poskytován ve výši max. 500 Kč.
2.
Příspěvek je určen jen dětem - pojištěncům VZP ČR ve věku do 15
let + 365 dní.
3.
Příspěvek je určen na nákup jedné z níže uvedených ochranných
pomůcek:
a. libovolné ochranné sportovní přilby (cyklistické, in-line,
lyžařské, snowboardové, hokejové, vodácké, jezdecké
apod.),
b. libovolného sportovního chrániče, resp. páru chráničů
(kolenní, loketní, páteřní apod.).
4.
Příspěvek je jednorázový, nelze tedy (v případě nedočerpání celé
výše příspěvku) žádat o příspěvek v tomto programu vícekrát.
2. Podmínky pro přiznání příspěvku
1.
Nákup musí být uskutečněn v roce 2008.
[Poznámka: příspěvek není určen na nákup v obchodech s partiovým
zbožím, obchodech typu "second hand" apod.]
Další informace ohledně VZP – Výhody a příspěvky najdete na adrese
http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Pripravili-jsme/
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Zábava, vtip, logické myšlení, vtipné texty, pranostiky atd.
Úsměv, prosím

Krátce ke kuželkářskému klání Karlov - Kolín
Kvalitní kolektiv krásných kuželkářek kvapně kráčí krajinou Karlova ke kuželkářskému klání. Krásná
končina. Koktající kamelot Karel Kabel křičí: "Katastrofální karambol kolumbijského kamiónu!
Konvertibilita koruny konečně klesla! Klaus kradl kondomy!". Kuželkářka Kakosová krátce komanduje
kolegyni Kadrnožkovou: "Koukej konečně kloudně koulet!" Krasavice Kadrnožková kladně kývá kudrnatou
kebulí. Konečně krásná kuželna Karlov. Klaďas Kašpar křičí: "Kamarádky kuželkářky, koukejte kmitat!
Kvapně ke koulím!" Kraj kuželkářského klání. Kamna kapku kouří. "Kolik kuželek klesne?", kalkulují
krásky. Korpulentní krčmář krmí kuželkářky kostnaté konstrukce klatovským karcinogením kabanosem.
Krásná kratochvíle! Kuželkářky kvapně koušou konzumovaný kabanos. Kakosová konzumuje kořalku.
Kašparová koketuje. Kolínská kuželkářka Kosíková kouše kokosky. Konečně Kadrnožková klopýtá klátivým
krokem ke koulím. Kterou koulí koulet? Která koule klátí kuželky? Konečně krade kterousi kouli.
Kultivovaně kráčí. Kvalitní kmit, koleno křuplo, koule kapitálně kosí kuželky. Kamarádky kvílí: "Kadr!
Kadr!" Kadrnožková krásně kulí kukadla. Každá kuželka klesla. Kromě krále. Kolegyně kuželkářky křičí:
"Kákádé, kákádé!". Kadrnožková kývá kouzelnou kebulí. Kučeravý krčmář kultivovaně kouří krátké kentky.
Kolínská kuželkářka Kosíková kašle. Kakosová kýchla. Kašpar konzumuje kokakolu. Kadrnožková klidně
kráčí kolbištěm ke koulím. Kuželna klímá. Kadrnožková kurážně krade kouli. Klasický, křečovitě kostrbatý
kmit. Kulatá koule kuriózně kvapí ke králi. Krátce králem kývá, krátce kymácí. Kadrnožková koprní. Kroutí
kebulí. Kruté kuželky! Kapitální krach! Kapitální kiks! Kazím kázeň! Kristapána! Katastrofa!" Klaďas Kašpar
kleje: "Krucifix!" Kašpar kritizuje: "Kadrnožková", křičí, "Kam koukáš? Koriguj kroky! Král klesne!"
Kamarádky kuželkářky kolektivně konejší křehkou kolegyni: "Koukej koulet krapet klidnějc! Kákádé!"
Kadrnožková komicky krčí křehkou kostru. Klade klidně kulatou kouli. Koule krátce klouže ke králi. Král
konečně klesá! Krásný kuželkářský kousek! Kuželnou kolísá kravál. Kakosová křepčí. Kolínské kuželkářky
koprní. Kolegyně Kadrnožkové kvílí: "Král klesl! Král klesl!" "Kabrňák", konstatuje krátce Kašpar. Kvalitní
kuželkářské klání kulminuje. Konečně končí. Komické! Kvůli klesnuvšímu králi kolínské kuželkářky
kapitálně kapitulovaly. Kralují kované kuželkářky Karlova - kvalitní kuželkářský kolektiv. Konec kecání.
V srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Když fouká
Pranostiky
v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Logické myšlení
Na rybníku naroste za jeden den 1 leknín, za dva dny 2 lekníny, za tři dny 4 lekníny, za čtyři dny už
tam narostlo 8 leknínů, za 5 dnů 16 leknínů. Za 30 dnů zaroste úplně celý rybník. Za kolik dní zaroste
přesně polovina rybníku?
Řešení: ???? případně str. 16

Co, jak a proč?
Kolik je ve vzduchu bakterií? Ve městě je v jednom krychlovém metru vzduchu 500- 800 bakteií, zatímco uvnitř lesa
klesá jejich počet na 40-50.
Proč se nemůže žralok zastavit? Žralok patří mezi paryby, které jsou mj. charakteristické tím, že nemají plynový
měchýř. Musí tedy neustále plavat, protože kdyby se zastavil, klesl by ke dnu.
Kolik je v mraveništi mravenců? Nejmenší možný počet životaschopného lesního mraveniště je asi 100 000 dělnic a
kupa má v takovém případě průměr asi 60 cm a výšku 45 cm.
Proč se krtek nerozcuchá? Krtek má na 1 mm2 200 i více chlupů, ty jsou 8x stočené a nepronikne jimi voda ke kůži, a
není ulehlá jedním směrem, jak tomu bývá u většiny zvířat. Proto se nepocuchá, ať leze kterýmkoli směrem.
♣
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Správná odpověď:

Přesně polovina zaroste za 29 dní. Proč? Každý následující den je na rybníku dvojnásobné
množství leknínů.
Pro děti :
Jak by dopadla olympiáda zvířat?
Běh na 200 m:
Běh na 1500 m:
1. gepard
120 km/hod.
1. antilopa impala 80 km/hod.
2. vidloroh 100 km/hod.
2. divoký osel
56 km/hod.
3. zajíc
74 km/hod.
3. kojot
48 km/hod.
Skok vysoký:
1. delfín
6,2 m
2. puma
4,5 m
3. losos
4,0 m

Skok daleký:
1. klokan rudý
12,6 m
2. antilopa impala 12,2 m
3. gepard
9,0 m

Plavání 100 m volný způsob:
1. tuňák
80,0 km/hod.
2. kosatka dravá 57,5 km/hod.
3. – 4. tučňák a pstruh 37,0 km/hod.

Vytrvalostní plavba:
1. úhoř
8 000 km
2. losos americký 2 500 km
3. vyza velká
2 400 km

Vymaluj si obrázek :

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 6. a 7.
číslo vyšlo v srpnu 2008. Uzávěrka dne 15.8.2008. Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice nebo odpovědná osoba
Tamara Eliášová.
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