Bítovčický čtvrtletník
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD BÍTOVČICE

ČÍSLO 11

www.bitovcice.cz

rok 2009

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 na obecním úřadu. Čas bude
vyhlášen rozhlasem. Srdečně zveme všechny občany.
Informace

obecního

úřadu:

Poplatky r. 2009 – Vážení občané, bližší informace najdete ve Vyhlášce o místních poplatcích
– např. http://www.bitovcice.cz/vyhlasky.php

S d ě l e n í : Viz. Vývěska OÚ – průběžně zveřejňované informace.
U P O Z O R N Ě N Í:

Informace z obecního rozhlasu – v rámci zkvalitnění služeb budeme zasílat hlášené
informace přímo k Vám, prostřednictvím emailu. Chcete tento druh zpráv dostávat?
Zašlete nám Váš požadavek na adresu obecního úřadu:
obec.bitovcice@volny.cz , v tomto znění:
Předmět: Obecní rozhlas
Žádám o zasílání zpráv obecního rozhlasu na email : .........,jméno, č.popisné:
Další Vaše nápady a náměty v této oblasti rádi uvítáme.

P.Buš, místostarosta

Občané
Stavy obyvatel zajistila p. S.Sobotková.
Počáteční stav k:
Konečný stav k:
Narození:
Rozloučení:

30.6.2009
30.9.2009
1
0

Narozené děti 06 - 09/ 2009

426
426
Přistěhováno:
Odstěhováno:

3
4

Gabriela Danišová,

srpen 2009

Ať děťátku sudičky, jen vše dobré dají, ať pro něho hodně lásky, zdraví, štěstí mají !
Bítovčický zpravodaj
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Do stavu manželského vstoupili:
Ať Vám líbánky nikdy neskončí. Blahopřejeme!

Irena Vymazalová a Lubomír Česnek

Co se u nás dělo, děje a bude dít ….…
Kulturní dům- pravidelné akce:
„BB“ – úterý a čtvrtek , od 6.října v KD – od 16 hod. do 18 hod. Klíče k vyzvednutí
v pohostinství.
Stolní tenis „ping-pong“ – KD
Aerobic - úterý a čtvrtek
Uskutečněné akce :
Vodní hry – Rozseč, SDH , sobota 1.8.09,
Sběr nebezpečného a objemného odpadu 30.9.09
Plánované akce:
BB:
KD, zahájení 6.10.2009 od 16 hod. , odpoledne s JUSTEM od 17 hod.
Drakiáda:
neděle 11.10.2009 od 15 hod. nad tratí u cyklostezky
Pleteme z Pedigu
KD, so 21.11.2009
Vánoční pohádka
KD, ne 13.12.2009 od 15 hod., rozsvícení stromku
Silvestr
KD, čt 31.12.2009 od 20:00 hod., hraje k poslechu i tanci:
ECHO
Plesová sezóna:
Ženy 8.1.2010, hraje k poslechu i tanci : Presto
Myslivecké sdružení 15.1.2010
SDH 29.1.2010
FC Bítovčice 13.2.2010
Rodáci 2010:
KD, květen – zváni budou všichni rodáci, kteří dosáhnout v roce 2010 věku 50 let a je
nám známa jejich adresa trvalého pobytu. Proto žádáme, pokud máte kontakt na rodáky, kteří v obci nežijí,
prosím o předání kontaktu na obecní úřad.

Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs an der Thaya
Několik let připravovaná stavba cyklostezky z Jihlavy do rakouského města
Raabs an der Thaya je realitou. Práce na ní byly oficiálně zahájeny slavnostním
osazením základního kamene dne 18.6.2009. V jihlavské Křižíkově ulici na základní
kámen vedle primátora Jaroslava Vymazala poklepal i Jiří Pech z realizující stavební
společnosti PSJ. Stavební část díla bude probíhat do prosince, následně bude na stezce do
konce března příštího roku provedeno značení. V dubnu 2010 by pak cyklostezka v délce
120 kilometrů měla být slavnostně otevřena. Stane se tak jednou z nejdelších v Česku.
Cyklostezka povede z Jihlavy údolím stejnojmenné řeky do Třebíče a dále přes Jaroměřice
nad Rokytnou, Moravské Budějovice a Jemnici až do Raabsu. Části cyklostezky by měly
být upraveny tak, aby je mohli používat i vyznavači kolečkových bruslí.
„V první etapě se po celé trase upraví zatím neprůjezdné úseky v délce kolem 22
kilometrů. Jako technicky nejnáročnější vidíme realizaci úseku mezi Lukami nad Jihlavou a
Bítovčicemi. Stavební část spočívající v úpravách terénu a stavbě lávek a můstků bude
stát necelých 49 milionů korun. Převážnou část nákladů pokryje dotace Evropské unie,“
uvedl Petr Vondruška, ředitel Divize kapacity PSJ, a.s.
V další fázi projektu by měly vzniknout nové povrchy v místech, která jsou průjezdná, ale
mohou být pro cyklisty pohodlnější.
Zdroj: www.i-vysocina.cz
T.Eliášová, ZO
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Návštěvní řád
Odpočinková zóna – Návštěvní řád
Milé děti, Vážení rodiče,
tento dětský koutek je vám k dispozici pro využití volného času vašeho a vašich dětí. Pro
váš příjemný a ničím nerušený pobyt vás žádáme o dodržování podmínek tohoto
návštěvního řádu. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti věku podle níže uvedeného
seznamu.
Provozní doba koutku je neomezená. Po setmění, bezprostředně po dešti a při
zasněženém prostoru, se vstup z důvodu nebezpečí úrazu nedoporučuje. Jízdní kola
zanechávejte z důvodu bezpečnosti mimo prostory koutku. Uživatelé koutku musí
dodržovat věkovou kategorii, pro jakou jsou hračky určeny, a to:
skluzavka:
houpačka:
houpací kůň:
kolotoč:

pro
pro
pro
pro

děti
děti
děti
děti

ve
ve
ve
ve

věku
věku
věku
věku

od
od
od
od

3
3
2
4

do
do
do
do

8 let
12 let
8 let
12 let

V prostoru dětského koutku je zakázáno:
- používání zařízení dětského koutku a hracích prvků nad rámec běžného užívání, přičemž
běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané, provozovatel
neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání
- kouření
- konzumace alkoholu a užívání omamných látek
- manipulace s otevřeným ohněm
- přinášet na dětský koutek střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie
a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
- vstup se psy a jinými zvířaty
- jízda na kole
- poškozovat zařízení a vybavení
- odhazovat odpadky a jinak koutek znečišťovat
Dětem je vstup na dětský koutek a užívání herních prvků a vybavení dětského koutku
povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem osoby starší 18 let. Pobyt na dětském
koutku je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná
dospělá osoba.
Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, toto
zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě
zjištění, že je stavem dětského koutku a hracích prvků ohrožena bezpečnost dětí, nesmí
dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo a závadu neprodleně nahlásí na obecním
úřadě.
Vstup na dětský koutek (eventuelně jednotlivé herní prvky) je zakázán zejména pokud:
- je herní zařízení nebo vybavení koutku kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo
na něm zjistíte závadu
- se v ohraničeném prostoru nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví
- by v horkém počasí byl povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí
vznik popálenin při doteku, dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení
předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat
- uživatelé dětského koutku jsou povinni řídit se ustanoveními návštěvního řádu,
dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost
Bítovčický zpravodaj
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Za úmyslné poškození dětského koutku a herních prvků dítětem nebo škodu
vzniklou nerespektováním návštěvního řádu nese odpovědnost v plné výši
zákonný zástupce dítěte (rodiče). Provozovatel neručí na dětském koutku za
případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46
odst.
2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takovéto
porušení uložit pokutu až do výše 30 000 Kč. Pokud se setkáte s poškozováním vybavení
koutku, oznamte to, prosím, neprodleně na telefonní číslo: starosta 724 174 449,
místostarosta 604 356 819.
Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba: 155
OÚ Bítovčice:

Policie ČR: 158

Hasiči: 150

SOS : 112

567 219 435

Schváleno zastupitelstvem obce Bítovčice, dne 26.8.2009.
Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.
---------------------------------------------------------------------------------------------------„BB“ – Bítovčičtí Benjamínci

Kalendář plánovaných akcí „BB“ v roce 2009:
Říjen

Vítání podzimu, Drakiáda
Odpoledne s JUSTEM
První narozeniny rodinného centra “BB”
Pleteme z Pedigu 21.11.09
Vánoční pohádka, rozsvícení a
zdobení stromečku

Listopad
Prosinec

Opět začínáme 6.10.2009 v KD od 16 - 18 hod. ,
každé úterý a čtvrtek
V souvislosti s blížícím se podzimem jsme pro Vás připravili ODPOLEDNE S JUSTEM
Krémy, koupele, šampony, éterické oleje, koření, potravinové doplňky…a další výrobky
švýcarské firmy JUST a NAHRIN…můžete vyzkoušet a ochutnat v 17,00 hod. KD,
6.10.2009. Pro všechny budou připraveny dárky od firmy Just a Nahrin.
Na setkání s Vámi se těší p. Hana Kolářová.

Drakiáda
Kde: pláně nad železniční tratí u cyklostezky
Kdy: neděle 11.října 2009
Čas: od 15:00 hodin
Obecní úřad, ve spolupráci s dobrovolníky, uskuteční druhý ročník Drakiády. Připraveno
bude ohniště. Draky a buřty s sebou. Snad nám bude vítr přát. V případě deštivého počasí
se akce konat nebude.
4

Bítovčický zpravodaj

♣

září 2009

♣

Slova zastupitele obce
Vážení čtenáři zpravodaje,
množí se nám případy, kdy občané netřídí odpad, jak by měli. V kontejneru na sklo byly
narovnané třílitrové sklenice, které zabraly plnou kapacitu kontejneru. Tak již nemohli
kontejner využít další občané! . Stačilo sklenice rozbít nebo jejich vyhození rozdělit do
několika etap.
Vývozy se uskutečňují v pravidelných intervalech a vyžádání mimořádného vývozu opět
stojí obecní rozpočet další výdaje navíc. U kontejneru na sklo zůstaneme.
V kontejneru na sklo se objevují i celé zavařeniny-"Houbičky" (viz.foto)! Vhozením tohoto
sortimentu můžete způsobit obci další nepříjemnosti : odmítnutí svozové firmy provést
vývoz kontejneru a postih případnou sankcí=další zbytečný výdaj pro obecní rozpočet.
Připomeňme si, že se vyhazuje pouze sklo. Tedy bez zátek, víček a dokonce i bez těch
kroužků, které zůstanou po odšroubování víček.
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a
dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto
množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.
Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování.
Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na
dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové
výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.
Nádoby na tříděný sběr odpadu – malé opakování ☺
Sběr papíru
Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka,
kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a
hygienické potřeby
Sběr skla
Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
Bílé sklo
Když je v obci zaveden oddělený sběr skla, potom při jeho třídění musíme rozlišovat,
jakou má barvu. Pro jeho sběr jsou ve většině míst dva kontejnery: bílý a zelený. Do
bílého kontejneru patří čiré sklo a do zeleného kontejneru barevné sklo. Někde se ještě
stále netřídí sklo dle barevnosti, proto je důležité sledovat barvy kontejneru nebo nálepku,
kterou má každý kontejner. POZOR, do bílého skla nepatří žádné jinak zbarvené
sklo a tabulové sklo, to patří do zeleného kontejneru.
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
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Sběr plastů
Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky
a obaly z plastů, polystyrén
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy
apod.)
T. Eliášová, ZO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

U S N E S E N Í č. 5 / 2009
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 24.6. 2009

Zastupitelstvo obce:
S CH V Á L I L O:
1. Rozpočtové opatření č.3

BERE NA VĚDOMÍ:
1.
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí ,,Cyklostezka Jihlava – Třebíč - Raabs“
2.
Smlouvu se SMJs.r.o. č. 200734, příloha č.3, s platností od 1.6..
3.
Žádost na Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kontroly, o provedení přezkoumání hospodaření
obce za rok 2009
4.
Zpracování projektu Ing. arch. Součkem na rekonstrukci kulturního domu
5.
Zápis z 17. valné hromady Energetického sdružení obcí jižní Moravy
6.
Dohodu o provedení práce

Usnesení bylo schváleno jednohlasně.

U S N E S E N Í č. 6 / 2009

Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26.8. 2009

Zastupitelstvo obce:
S CH V A L U J E:
1.
Návrh kupní smlouvy (č.j. S0208/03 – MAJ) mezi Správou železniční dopravní cesty,s.o. a Obcí
Bít.
2.
Vyřazení lokality č.2. z návrhu změny č.1 územního plánu obce
3.
Zadání změny č.1 územního plánu
4.
Vstup do partnerství a smlouvu o partnerství při realizaci projektu Technologického
5.
centra statutárního města Jihlavy
6.
Rozpočtové opatření č.4
7.
Návštěvní řád odpočinkové zóny s platností od 1.9.2009
8.
2 m3 palivového dříví pro pracovníky v lesnictví
9.
Ochranné pomůcky do výše 400,-Kč/osoba

S O U H L A S Í:
1. S navýšením ceny za opravu elektoinstalace v MŠ

ROZHODLO:
1. Nepříspívat Křesťanské základní škole Jihlava na školní pomůcky pro žákyni se speciálními vzdělávacími
potřebami
6
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2.
3.

Neposkytnout dar ve prospěch babyboxu
Zažádat o dodání 2.ks kontejnerů na separovaný odpad

BERE NA VĚDOMÍ:
1.
Stanoviska dotčených orgánů k návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce.
2.
Neinvestiční účelovou dotaci na provoz kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT ve výši
79.837,-Kč
3. Konečné vyúčtování rekonstrukce MŠ
4. Aktualizaci smluv o dodávce vody č.06/667
Usnesení bylo schváleno jednohlasně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Pojďme si zopakovat:

☺
Vysočina

Kraj Vysočina (původním názvem Jihlavský kraj) leží na pomezí Čech a Moravy. Na
severu sousedí s Pardubickým krajem, na jihovýchodě s Jihomoravským krajem, na
jihozápadě s Jihočeským krajem a na severozápadě se Středočeským krajem. Na jihu se
téměř přibližuje k hranici Rakouska, ale nedosáhne na ni. Je jedním ze tří vnitrozemských
krajů v Česku. Vysočina a hlavní město Praha jsou jediné dva samosprávné kraje v Česku,
které nemají v názvu stanoveném ústavním zákonem slovo „kraj“.
Podle některých pramenů leží geografický střed Evropy na území kraje Vysočina poblíž
vrchu Melechov na západě okresu Havlíčkův Brod v blízkosti Stvořidel na řece Sázavě.
Celé území kraje Vysočina leží v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na jihu zahrnuje
západní část Jevišovické pahorkatiny a sever Javořické pahorkatiny, na západě je
Křemešnická vrchovina, na severozápadě leží Hornosázavská pahorkatina, na severu
Žďárské vrchy s Hornosvrateckou pahorkatinou, na východě a v centru je Křižanovská
vrchovina. V Jihlavských vrších (Javořické pahorkatině) se nachází nejvyšší hora Javořice
(837 m). Jen o metr nižší je vrchol Devět skal ve Žďárských vrších. Rozvodí moří táhnoucí
se od severovýchodu na jihozápad dělí kraj na dvě téměř stejné části. Úmoří Severního
moře do kraje zasahuje povodím Labe, Labe samo však krajem neprotéká a vody do něj
odtékají řadou menších řek, z nichž k těm důležitějším patří Sázava. Obdobně
jihovýchodní polovina kraje patří k úmoří Černého moře a povodí Dunaje, ale do kraje
povodí zasahuje menšími řekami, např. Svratkou či Jihlavou.
Kraj Vysočina se rozprostírá v samém středu České republiky. Kraj tvoří Českomoravská
vrchovina se svou nádhernou a velmi zachovalou přírodou. Návštěvníci zde naleznou také
dvě chráněné krajinné oblasti, kterými jsou Žďárské vrchy a Železné hory. Kromě přírody
se turisté mohou těšit na mnoho kulturních památek, hradů, zámků a církevních staveb. Z
kulturních památek v kraji byly tři zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Jsou jimi historické centrum města Telč, Poutní kostel Sv. Jana
Nepomuckého na Zelené Hoře a židovská čtvrť, židovský hřbitov a Bazilika svatého
Prokopa v Třebíči. Mezi lákadla regionu patří také muzeum v Pelhřimově, mapující
jedinečné výkony českých a světových rekordmanů.
Zdroj : Wikipedie
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POEZIE:

Bítovčice

Stařičký náhon do mlýna,
zarostlý kamenný splav.
Stařík tam u tise vzpomíná,
kde stará vrba větve sklání.
Ta vůně puškvorce a trav,
okolní svahy lesnatých strání –
to všechno připomíná
dětství.
Domky a hospoda u silnice.
Tam stará cesta kolem břehu.
To byly staré Bítovčice.
Zamrzlá řeka a plno sněhu.
Jak v staré Americe.
Na náspu koleje železnice.
Na páru mašinka, oblaka páry.
To byly staré Bítovčice.
Obrázek matný a starý.
A stromy jeřábů u silnice.
Kaplička, kuželna u zbrojnice.
Kluci tam kuličky hráli.
To byly staré Bítovčice.
Z kluků se dědové stali.
Teď už to vidí ve vzpomínce.
Tloukl tu kovář do své kovadliny.
Vyráběl podkovy, motyky, klíny.
Kolář zas dělal vozy a košatiny,
Lyže a sáňky – rohatiny.
Studánky. Potůček tekl od Křenice.
Tehdy v něm kluci chytali pstruhy.
To byly staré Bítovčice.
Na hřbetech měli kolečka duhy.
Políčka na stráních, kravičky v pluhu.
Pasáčci, ohýnky, z natě dým.
Obrázky vrací se v matném kruhu,
každý den nějaký uvidím.
Ohýnky na polích dávno už nehoří,
Pasáčci dávno už nepečou brambory.
Pořád tu zůstává Rozseč a Pohoří.
Zůstaly vzpomínky. Plné pokory.
PhDr. Ladislav Cila
Děkujeme za příspěvek, T.Eliášová, ZO
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Víte, že…………..
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 na obecním úřadu. Publikaci „Havlíčkobrodsko“ je možno
si prohlédnout v místní knihovně.

⌧

CZECH POINT
Od 1. 9. 2009 poskytuje Obecní úřad Bítovčice novou službu Czech POINT. Díky Czech
POINTU máte možnost získat na našem úřadu, v době úředních hodin, ověřené výpisy z
Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů.
Tip na cyklovýlet
Teplá a slunečná odpoledne letošního podzimu přímo vybízí k výletu po okolí. A proč
neabsolvovat výlet na kole. Vzhůru do sedel!
Z Bítovčic vyrazíme podél řeky k Přímělkovu. Zahneme doleva a po projetí chatové oblasti
vystoupáme po silnici do Vržanova. Mezi domy se propleteme po zelené turistické značce.
Z informační tabule se dozvídáme o blízké přírodní památce Pahorek u Vržanova. Jde o
3ha pastviny s hojným výskytem jalovce.
Za obcí u křížku opustíme zelenou TZ a pokračujeme doleva. Polní cesta vinoucí se kolem
přírodní památky Prosenka, je sice neznačená, ale dobře čitelná. Trasa má stále stoupající
tendenci. Zastavit k odpočinku můžeme u informační tabule. Dozvíme se nejen o
travobylinných společenstev extenzivních pastvin, ale pokocháme se i nádherným
pohledem do okolí.
Následuje několik ostrých zatáček, krátký sjezd, rovinka a opět zatáčky. Následuje táhlé
stoupání po louce. Brzy dosáhneme nejvyššího bodu trasy. Asi ve výšce 600 metrů n.m.
narazíme na asfaltovou silnici, která nás pohodlně doveze do Radošova.
Zde využijeme první odbočky doprava. Necháme odpočinout nohám, neboť budeme klesat
téměř dva kilometry až k Pavlovskému Mlýnu.
Zde musíme správně odhalit modrou TZ kopírující Chlumský potok. Připravme se ale na
technickou pasáž. Pěšina po louce nás dvakrát donutí přebrodit potok. Následuje neustále
svažující se lesní cesta. Bikerova duše zaplesá, protože kořeny prolezlá a balvany posetá
stezka je pravý adrenalin. Je však třeba být maximálně ostražitý a pečlivě vybírat stopu.
Projedeme Dolní Smrčné a napojíme se na silnici do Panské Lhoty. Musíme zdolat skoro
2,5 km dlouhé stoupání, jenž prověří naše fyzické síly. Pár metrů za cedulí obce uhneme
doprava. Po zelené TZ sjedeme do údolí hradu Rokštejna. O hradu z konce 13. století se
můžeme dozvědět více na zbrusu nové informační tabuli.
Před námi je již poslední vrchařská prémie v Přímělkově. Následuje sjezd ke korytu řeky
Jihlava a rovinatá cesta domů.
V Bítovčicích bychom měli mít natočeno asi 21 km. Hřát nás může vědomí, že celkový
počet nastoupaných metrů je kolem 330.
Trasa využívá silnice bez hustého provozu, polní a lesní kořenové cesty. Vhodné je
horské, případně trekové kolo.
Trasu projel a popsal Martin Eliáš
Bítovčický zpravodaj

♣

září 2009

9

Pro malé i velké
Vymaluj si:

Vítání podzimu
Drakiáda
Kde: Pláně nad železniční tratí u cyklostezky
Kdy : neděle 11. října 2009 od 15:00 hodin
Draky, buřty a dobrou náladu s sebou.

V případě nepříznivého počasí se akce neuskuteční. Srdečně zve Oú + BB

Kam s nimi aneb jak to bylo u nás doma
V rámci školního projektu www.recyklohrani.cz vznikly texty od dětí, jak probíhá vyřazování starých spotřebičů v rodinách
a domácnostech žáků a studentů. Jeden z nich Vám dnes představíme.

KAM S NÍ(M)
2. místo
No jo. To jsme zas jednou s kamarádkou dostaly pitomej, ne pitomej, velepitomej nápad!
„Kdo to kdy viděl vařit vejce v mikrovlnce?" maminka se vážně zlobila. „Deniso, to byl
tvůj nápad, vid?" „No, hm..."
„Samozřejmě, to jsem si mohla myslet. Můžeš mi to laskavě vysvětlit?" „Ale my..."
„Co? Panebože, lednice je plná jídla, špajz je nacpaný k prasknutí, z fleku bych si tu
mohla otevřít krám!" Maminka rozhodí rukama a ironicky pokračuje: „Ale slečinka musí
mít něco extra, kdepak aby si vařila vejce ve vodě jako normální člověk! Taková ztráta
času! Musela by čekat deset minut, ona si je musí dělat v mikrovlnce!" Maminka si
povzdychne: „Mělo to cenu? Kvůli deseti minutám máme teď zničenou mikrovlnku. No tak
řekni - mělo, nebo nemělo?" Mlčím.
„Jdi mi z očí!" Vyčerpaně se sesune na židlí. „No, neslyšelas? Marš do svého pokoje!"
Pokrčím rameny, otočím se na podpatku a odkráčím z kuchyně. Od srdce si zanadávám,
padnu do postele a přemýšlím nad tím, co mě asi čeká zítra. Radši ani nemyslet. A vůbec,
ráno moudřejší večera. Zhasnu lampičku a v tu ránu spím. „Uáááááh!" Hromové zažívání.
To už je ráno? Podívám se na budík. Cože?
Teprve osm hodin? Ještě chvíli. Přetáhnu si peřinu přes hlavu, ale maminka mi ji
zase hezky rychle z hlavy stáhne. „Koukej vstávat! Ve sběrném dvoře na tebe nikdo čekat
nebude!" „Proč ve sběrném dvoře?" zeptala jsem se trochu přihlouple.
10
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Maminka se zamračila a dodala: „No, na kompost tu mikrovlnku asi dávat nebudeme. To
je ti doufám jasné." „Hm," líně se protáhnu a hlemýždím tempem se hrabu z postele.
Nejdříve musím do koupelny, abych si z obličeje smyla známky spánku a vyčistila si zuby.
Spěšně si obléknu triko a kalhoty. Vrabčí hnízdo, které mi přes noc vyrostlo na hlavě,
učešu na pravidelnou pěšinku a jdu do kuchyně.
V lednici mě jako vždy nečeká žádné zvláštní překvapení. Po chvíli rozmýšlení naleznu v
samotném rohu půl balíčku taveného sýra. No, žádný zázrak, ale nemám na výběr. Je to
rozhodně lepší, než prošlá vysočina, na které se zalíbilo plísni.
Maminka sedí u stolu a popíjí svou pravidelnou ranní kávu. Mezitím co si mažu svůj rohlík,
pokukuju po ní jedním očkem.
„Snad do toho rohlíku nechceš prodřít díru?" Maminka se od toho včerejška poprvé
usmála. Podívám se na rohlík a opravdu, mažu ho tak vehementně, až se něm objevují
trhlinky. Položím nůž a jdu si sednout ke stolu. Odvážím se podívat na její výraz v očích.
Maminka se znovu usměje: „S tou mikrovlnou si už nedělej starostí, odvezeš ji do
sběrného dvora. Tím to hasne! Stejně byla stará a neúsporná."
Po snídani zamířím do kůlny. Vytáhnu zaprášený trakař a naložím do něj pozůstatky naší
trouby. Je třeba vynaložit velké síly, aby se ten rozvrzaný krám vůbec rozjel. Když ho
konečně dostrkám k vrátkům, musím ho pracně otočit směrem k silnici. Uf, to mi čert
napískal! Hekám a táhnu trakař po silnici. Po každém ujetém metru hrozí, že se stará
rachotina rozpadne. „Prosím, ať ještě kousek vydrží, alespoň ke křižovatce," v duchu se
modlím. Ale mé tužby se opět nenaplnily.
Už v první zatáčce ztrácí jedno kolo. No, nevadí. Ještě máme tři. A s tím se dá také jet.
Hodím kolo k mikrovlnce a ztěžka, ale přece táhnu trakař dál.
Ovšem to bych ani nebyla já, kdybych nenajela do některé z obrovských děr v cestě. A
samozřejmě, že jsem se trefila hned do té první. Trakař se zakymácel, náklad nadskočil a
prudkým dopadem způsobil obrovskou ránu. Křup!
A z trojkolového vozíku je rázem hromada třísek. Posbírám kusy trakaře a vydám se
zpátky domů. Alespoň bude čím topit. Doma ale není nic, čím bych mohla odvézt
mikrovlnku, protože náš jediný vozík je na kusy. A tak nezbývá nic jiného než zajít k
sousedům a slušně poprosit o půjčení trakaře.
Nejsou proti, a tak si o chvíli později vykračuji po cestě s novým vozíkem. Jede se s ním
jako po másle. Na místě nehody seberu předmět doličný a s nákladem už skoro běžím do
sběrných surovin.
Zde mě přivítá pán v oranžové kombinéze a ukáže mi, kam se dávají vysloužilé
elektrospotřebiče. Poté mi vysvětlí, co se se starými přístroji děje dále. Je to velice
zajímavé, ale já už se bohužel musím rozloučit.
Pán mi zamává na cestu a volá za mnou: „Jen tak dál, třídění odpadu je velmi důležité."
Musím s ním souhlasit, protože kdyby lidé odpad netřídili, asi bych na sobě neměla tuhle
teplou fleecovou mikinu.
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Vánoce, vánoce přicházejí…………..
Vánoce už nám klepou na dveře, tak jim otevřete a nechte je vstoupit aspoň do předsíně.
Srdečně všechny zveme na Vánoční setkání do KD v Bítovčicích
v neděli 13.12.2009 od 15 hodin.
Čeká na Vás tradiční vánoční pohádka, koledy, zdobení a rozsvícení vánočního stromku.

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 11. číslo vyšlo v září 2009. Další uzávěrka dne
20.12.2009. Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice, bitovcice.zpravodaj@centrum.cz nebo odpovědná osoba T.Eliášová.
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