Bítovčický čtvrtletník
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD BÍTOVČICE

ČÍSLO 12

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. 2010 – Vážení občané, bližší informace najdete ve Vyhlášce o místních poplatcích
– např. http://www.bitovcice.cz/vyhlasky.php - Výtah :
Psi - 120 Kč / psa, splatnost :
Nájemné z obecních pozemků - splatnost dne :
Vypouštění odpadních a splaškových vod - splatnost dne :
Výše 138 Kč /osoba a rok
Komunální odpad - Výše 300 Kč/osoba a rok - splatnost dne:

28.2.2010
31.3.2010
30.6.2010
30.4.2010

S d ě l e n í : Viz. Vývěska OÚ – průběžně zveřejňované informace.
Občané
Stavy obyvatel zajistila p. S.Sobotková.
Počáteční stav k:
Konečný stav k:
Narození:
Rozloučení:

30.9.2009
28.12.2009
1
0

426
426
Přistěhováno:
Odstěhováno:

0
1

Narozené děti 10 - 12 / 2009
Markéta Mia Musilová

listopad

Přestože měří jen pár centimetrů a váží jen pár kilo, jsou pro každého tím největším
pokladem na světě. Blahopřejeme!
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Do stavu manželského vstoupili:

Tomáš Podaný & Jana Fousková

Ať je Vaše manželství stejně krásné a šťastné jako láska, která Vás k němu přivedla!
Blahopřejeme!

Co se u nás dělo, děje a bude dít ….…
Kulturní dům:
„BB“ – úterý a čtvrtek , od února v KD – od 16 hod. do 18 hod. Klíče k vyzvednutí v pohostinství.
Stolní tenis „ping-pong“ – KD
Aerobic - úterý a čtvrtek od 18:30 hod. úterý pro děti od 17:15 hod.
Uskutečněné akce :
Drakiáda, Pleteme z Pedigu, Mikulášská, Vánoční pohádka + zdobení stromečku
Plánované akce:
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
Maškarní rej
únor/březen
termín bude upřesněn
Masopust
13.2.2010
Rodáci 2010:
KD, květen – zváni budou všichni rodáci, kteří dosáhnou 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, osobně nebo na email obec.bitovcice@volny.cz, předmět Rodáci.

Jubilanti
paní
pan
paní
paní
pan
pan

Švaříčková Wanda
Čermák Milán
Tumová Anna
Prchalová Růžena
Bartušek František
Vostal Miloslav

červenec
březen
květen
červenec
listopad
srpen

95
85
85
85
80
75

V klidu prožijte další léta,
ať Váš život stále vzkvétá,
provází Vás samá radost,
naděje a žádná starost.
Ať překonáte těžké chvíle
s pevnou vůlí, v plné síle.
Ať úsměvu jasná záře
nevymizí z Vaší tváře.
Blahopřejeme!
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H1N1
„Prasečí chřipka“ – chřipkový virus A/H1N1 je klasická chřipka, provázená typickými

příznaky jako jsou horečka, svalové bolesti, dechové symptomy a bolesti hlavy.
K přenosu dochází stejným způsobem jako při kterékoli jiné chřipce, převážně kýcháním
a kašlem.
Počátek onemocnění se projevuje obvykle velmi rychlým nástupem typických příznaků:
•
•
•
•

horečka 38 – 40 °C
únava a nevolnost
světloplachost
bolest na hrudi

třesavka a zimnice
bolesti hlavy, očí, kloubů, svalů
rýma, bolesti v hrdle, kašel
zácpa, průjem, zvracení

Pokud se u Vás objeví některé z těchto příznaků a nejste osoba trpící závažným
chronickým onemocněním, ZŮSTAŇTE V DOMÁCÍ IZOLACI. Při nekomplikovaném průběhu
onemocnění se doporučuje léčba jako u sezónní chřipky, tj. klid na lůžku, tlumení horečky
a dalších příznaků onemocnění volně prodejnými léky, dostatek tekutin a vitamínů ve
stravě, popř. vitamínové doplňky.
V případě, že dojde za 3 dny od začátku onemocnění opětovně k vzestupu horečky,
výrazným bolestem hlavy, dechovým obtížím, zvýšené dušnosti, abnormální intenzitě
únavy – kontaktujte svého praktického lékaře!
Je důležité dodržovat základní pravidla, jako je mytí rukou a zachovávání pečlivé osobní
hygieny, aby se tak šíření infekce omezovalo. Ruce jsou prvním místem kontaktu s
okolním světem. Jejich časté a důkladné mytí je rozhodně tím nejužitečnějším z
každodenních návyků.
Tento malý průvodce si klade za cíl připomenout Vám některá základní pravidla chování,
která jsou odvozena ze směrnic Světové zdravotnické organizace a pokynů orgánů
jednotlivých zemí.
Vaše ruce jsou prvním místem kontaktu se světem kolem Vás.
Myjte si je často a důkladně! Pokud nemáte možnost použít mýdlo a vodu, použijte
antiseptický gel, který se neoplachuje vodou a vstřebá se do rukou: stačí pouhých
15 vteřin a zbavíte se většiny virů a bakterií.
Pokud nemáte umyté ruce, nedotýkejte se jimi očí, nosu a úst.
Pokud máte nucení ke kašli nebo ke kýchnutí, zakryjte si nos a ústa papírovým
kapesníkem, a ten pak okamžitě dejte do odpadu. Popřípadě kýchněte do rukávu, ne
však do rukou.
Rizikové skupiny osob, u kterých je vyšší pravděpodobnost komplikovaného průběhu
chřipkového onemocnění:
•
•
•
•
•

těhotné ženy ve vyšším stupni těhotenství
děti do věku 24 měsíců
dospělí ve věku 65 let a starší
lidé s některým chronickým onemocněním (např. plic, srdce, ledvin, s cukrovkou, s
nádorovým onemocněním)
TE, ZO
lidé s výraznou obezitou
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Slova starostky
Vážení čtenáři zpravodaje, Vážení spoluobčané,

čas plyne jako voda a opět je tu nový rok. Pokusím se o malé ohlédnutí.
V obci byla provedena oprava veřejného osvětlení, vyměněny byly rozvaděče a 40 ks
svítidel (dotace ve výši 100.000 Kč).
V budově mateřské školy byla vyměněna všechna okna a provedena rekonstrukce
elektroinstalace. Celá budova byla vymalována (částka 283.400 Kč). V prosinci byly
nakoupeny nové židličky a stolky pro děti (částka 29.800 Kč). Provozní náklady na MŠ
činí 160.000 Kč / ročně.
Na obecní úřad bylo pořízeno pracoviště CzechPoint (dotace 67.680 Kč).
Na sběrných místech přibyly nové kontejnery a již můžeme třídit barevné a bílé sklo.
Pracuje se na 1.změně územního plánu. Jsou zde navrženy nové lokality na výstavbu
rodinných domů a změna odkanalizování obce.
A ještě z lesního hospodářství. Obec v letošním roce prodala cca 22.000 ks sazenic
smrku (finanční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 4.512,-Kč).
Určitě se toho dalo udělat víc, ale čas a finance jsou neúprosní protihráči.
Doufám, že co se nestihlo v letošním roce, dokončíme v roce nadcházejícím.
Vážení spoluobčané, do nového roku Vám všem ze srdce přeji hodně zdraví, štěstí,
pohody a klidu. Hodně trpělivosti při řešení osobních i pracovních problémů.
Přeji všem, aby se splnily všechny tužby a přání. Aby ten nový rok byl lepší než ten,
který právě končí.
Děkuji všem, kteří pro obec v letošním roce obětovali kus ze svého volného času a není
jim lhostejné dění v obci a její vzhled.

Eva Bendová

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

U S N E S E N Í č. 7 / 2009
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30.9. 2009
Zastupitelstvo obce:
S CH V Á L I L O:
1. Koupi pozemku par.č. 194/1 díl „j“ v k.ú. Dolní Bítovčice od Správy železniční dopravní
cesty,s.o.
2. Výměnu pozemků - část par.č. 704/1 o výměře 22 m2, v k.ú. Horní Bítovčice v majetku obce
Bítovčice za pozemek par.č.707/6 o výměře 41 m2, v k.ú. Horní Bítovčice v majetku Josefa
Kružíka, Bítovčice 116
3. Rozpočtové opatření č.5
4
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BERE NA VĚDOMÍ:
1. Vyúčtování MŠ za 1. - 2.čtvrtl. 2009
2. Licenci k uvádění RMLD, určených k obnově lesa, k zalesňování a do oběhu
3. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na opravu veřejného osvětlení ve výši 100.000,- Kč
4. Informace z valné hromady dobrovolného svazku měst a obcí SVAK
5. Souhlas se stavbou RD na pozemek par.č. 38/45 v k.ú. Horní Bítovčice
6. Požadavky Ing.Pavlíčka
7. Požadavek na opravu místní komunikace na Pohoří
Usnesení bylo schváleno jednohlasně.

U S N E S E N Í č. 8 / 2009
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26.10. 2009
Zastupitelstvo obce:
S CH V A L U J E:
1. Rozpočtové opatření č. 6
2. Zakoupení nábytku do MŠ
S O U H L A S Í:
1. Pernamentky vydané v roce 2009 – platnost prodloužena do 30.6.2010
2. Ponechat koeficienty pro daň z nemovitostí dle zákona č.338/1992 Sb
3. Se smlouvou zakládající provést stavbu mezi Obcí Bítovčice a DSO
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Hospodaření obce za 1.- 3.čtvrtletí 2009
2. Vyúčtování MŠ za 1 - 3. čtvrtletí 2009
3. Požadavek na SVAK Jihlvsko pro plán investic na rok 2010
Usnesení bylo schváleno jednohlasně.

U S N E S E N Í č. 9 / 2009
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30.9. 2009
Zastupitelstvo obce:

S CH V A L U J E :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zřizovací listinu místní knihovny
Smlouvu mezi E.ON Distribuce,a.s . a Obcí Bítovčice
Rozpočtové opatření č.7
Finanční odměny pro rok 2009
Finanční příspěvek pro SDH Bítovčice na rok 2010 ve výši 20.000,- Kč
Finanční příspěvek pro FC Bítovčice, o.s. na rok 2009 ve výši 25.000,- Kč
Pořízení ozvučovací soupravy v ceně do 20.000 ,- Kč.
Finanční příspěvek na provoz Charita - pečovatelská služba v Lukách nad Jihlavou v roce
2010 ve výši 8.000 Kč

ROZHODLO:
1. Nenavyšovat místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2010

BERE NA VĚDOMÍ:
1. Návrh rozpočtu na rok 2010 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2011 a 2012
2. SVAK Jihlavsko - podklady pro jednání valné hromady
3. Zápis č.4 z jednání finančního výboru a plán činnosti na rok 2010
Bítovčický zpravodaj
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4. Zápis jednání kontrolního výboru
5. Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti s ICOM transport a.s.
Usnesení bylo schváleno jednohlasně.

Z a d á n o (n e j e n) p r o s e n i o r y
Jak se chránit před okradením
· Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně.
Berte si jen tolik peněz kolik skutečně potřebujete.
· Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.
· Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na
očích a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše.
· Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním
vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně
u lékaře či na úřadech.
· Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může
proběhnout bez povšimnutí.
· Když v autobuse nebo vlaku čtete, mějte své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou.
· Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez
dozoru.
· Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo
nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Na
ulici doporučujeme vybírat peníze za asistence někoho, koho znáte a důvěřujete mu.
· Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem
peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům.

Víte, že…………..
City Park Jihlava získal prestižní titul Stavba roku 2009 při předávání cen v rámci
slavnostního večera českého stavitelství a architektury v pražském Paláci Žofín.

⌧

V úterý 27. října 2009 proběhlo oficiální otevření stezky pro pěší a cyklisty mezi
Jihlavou a Pístovem. Stezka mezi Telečskou ulicí v Jihlavě a Pístovem s označením R01 je
dlouhá 1 026 metrů. Trasa nové stezky: Pístov – Jihlava, Telečská ulice - Skalka – City
Park – Malý Heulos – hřiště SK Modeta – Na Stoupách – Havlíčkova ul. – Staré Hory – Na
Dolině – Vrchlického ulice – Masarykovo náměstí.

⌧

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.
Oblíbené portály : http://www.chaloupky.cz/akce-seminare.html - střediska Chaloupky
leží na pomezi okresů Jihlava a Třebíč u obce Nová Brtnice , sídlí v bývalém loveckém
zámečku - Ekologické a přírodovědné jednodenní a vícedenní programy pro školy, Letní tábory
pro děti, Kratochvilné neděle pro děti i dospělé (Dny otevřených dveří), Víkendové pobytové
programy pro rodiny s dětmi, Letní tábory pro děti a rodiče s děti, Přírodovědné exkurze po
krásách České republiky i do zahraničí , atd.
6
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www.fcbitovcice.tym.cz

www.hccernikun.tym.cz

Zprávičky z naší školičky
Prázdniny a svátky ve škole :
29. ledna pololetní prázdniny
5. duben Velikonoční pondělí

8. - 14. únor jarní prázdniny
30. červen poslední školní den = středa
Hasící přístroje v RD

Před rokem vstoupila v platnost nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb. Byty a rodinné domy, které od 1. července 2008 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
prošly 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.
Podrobné informace k vyhlášce č.23/2008 Sb. lze nalézt na www.hzscr.cz/vyhlaska
Ve vyspělých státech je „hlásič požáru“ na rozdíl od ČR naprosto běžným vybavením
domácnosti – např. v Dánsku požárním hlásičem vybaveno 75 % všech domácností, ve
Finsku je to dokonce 98 % domácností, v Norsku 97 %, ve Švédsko 68 %, a ve Velké
Británii je podle odhadů požárními hlásiči vybaveno 75 – 80 % nemovitostí.
Autonomní „hlásičepožáru“ představují vyzkoušený, efektivní, na údržbu nenáročný a
finančně dostupný (cena v řádech stovek korun) prostředek požární prevence, který
zajišťuje včasné zjištění požáru v kteroukoliv denní či noční hodinu. „Hlásič požáru“ tím
výrazně zvyšuje šance na přežití a chrání majetek v domácnosti před ničivým požárem.
T.Eliášová, ZO

„BB“ – Bítovčičtí Benjamínci

Kalendář plánovaných akcí „BB“ v roce 2010:
Leden

BB se nekonají - Plesová sezóna

Únor

út 2.2.2010 opět BB startují
Maškarní rej
Tvořivá dílna – téma “Velikonoce”

Březen

Během posledních tří měsíců jsme uspořádali seznámení s výrobky JUST, Drakiádu,
výrobu masek a Mikulášskou, pletení z pedigu, odpoledne s výrobky Tupperware
a ozdobili jsme stromeček vlastními ozdobami.
Bítovčický zpravodaj
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Vzhledem k plesové sezóně v měsíci lednu, nebudeme BB provozovat, ale od 2.2.2010
Vám bude KD opět k dispozici.
První narozeniny „BB“ aneb Mikulášská - Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
přípravě i samotném průběhu besídky. Všem kteří přišli, dětem za krásné masky, které si
vyrobily a díky i Mikulášovi, čertovi a andělovi.
T.Eliášová, ZO

Foto: Petr Buš

Úsměv, prosím …..
VAZENYZAKAZNIKU,
POKUD JSTE SI DAL NOVOROCNI PREDSEVZETI,
ZE BUDETE MENE TELEFONOVAT,
JSME NUCENI ZRUSIT VAM VESKERE SLUZBY,
PROTOZE SE NAM NEVYPLATITE.
VAS OPERATOR
•
•

•
•

8

Oslav svoje narozeniny jako křeček. Spi celý den, oslavuj celou noc a pak si sežeň
někoho, kdo to po Tobě uklidí!
Chtěl jsem Ti dát k narozeninám něco, co bys opravdu využil. Bohužel transplantace
mozku se ještě neprovádějí! Ale jinak všechno nejlepší.
Hodně štěstí, hodně lásky, dnes je tvůj den, neměj vrásky. Chytni někde sponzora a
dej si řádně do těla. Oslav svátek jak se patří, ať maj vztek ti, co se mračí.
Nechť množství dárků naruší statiku Vašeho příbytku a plameny z vánočního
stromku šlehají co nejvýše. Hezké vánoce!
Bítovčický zpravodaj
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Rozpočtový výhled obce na rok 2011 a 2012
- podrobný rozpočet k nahlédnutí na OÚ

Bítovčický zpravodaj
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L y ž a ř s k é d e s a t e r o - 10 pravidel FIS

pro chování na sjezdových tratích:
1. Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval
někoho jiného.
2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na
kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a
povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.
3. Volba jízdní stopy
Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval
lyžaře jedoucího před ním.
4. Předjíždění
Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který
poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
5. Vjíždění a rozjíždění
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět
rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe
a pro ostatní.
6. Zastavení
Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo
nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo
uvolnit co nejrychleji.
7. Stoupání a sestup
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
8. Respektování značek
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
9. Chování při úrazech
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
10. Povinnost prokázání se
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v
případě úrazu prokázat své osobní údaje.
Zdroj : www.hscr.cz
+ 18. 12. 2009 , Vláda ČR/ MMR
T.Eliášová, ZO

Zprávy, inzerce, blahopřání, vzpomínka
Připravili jsme pro Vás novou rubriku - Zprávy, inzerce, blahopřání, vzpomínka - ve
zpravodaji zpravidla zveřejňovány za úplatu. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve
smyslu obecně platných předpisů. Za blahopřání a vzpomínku zadavatel.

Betlémy
Daleko dříve než vánoční stromečky stavěly se v našich rodinách betlémy. Za tento zvyk
vděčíme svatému Františkovi z Assisi. Jesličky, zobrazení narození Krista v Betlémě, se
dík františkánům rychle rozšířily jako vánoční zvyk po celém tehdejším křesťanstvu.
První betlém se objevil v roce 1223. Připravil ho italský šlechtic Giovanni di Velita pro
Františka z Assisi. Vše se odehrálo u jeskyně na vrcholu skalnatého kopce u vesničky
Greccio, kam přivedli živého oslíka a vola a u jeslí jako u oltáře se poté sloužila první
štědrovečerní mše.
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První český betlém o kterém jsou dochované zmínky představili jezuité v roce 1560 ve
svém kostele sv. Klimenta u Karlova mostu v Praze. Zvyk stavění betlémů se v českých
zemích rozšířil koncem 18. století. Z kostelů se betlémy rozšířily do měst a vesnic mezi
prostý lid. Díky betlémům si lidé mohli připomenout betlémské události a přiblížit si
narození Krista.
Původní, ryze náboženský charakter betlémů, v dnešní více sekularizované společnosti
dostává nový rozměr a do určité míry se stává symbolem rodinné pospolitosti a pohody.
Právě vánoční svátky jsou často mnohdy jedinou příležitostí v roce, kdy se rodiny v klidu
scházejí.
V době josefínských osvícenských reforem byly betlémy z chrámů vykázány jako „církve
nedůstojné dětské hračky“. Jesličky ale našly útočiště v domovech prostých lidí, kteří se
jich odmítli přes přísný zákaz vzdát. Začali si je také sami zhotovovat, a vznikla tak
dlouhá a bohatá tradice tzv. „lidových jesliček“.
Betlémy se vyrábějí z nejrůznějších materiálů a v nejrůznějších velikostech.
Nejobvyklejší jsou ze dřeva, z perníku, papíru, keramiky nebo vymodelované z různých
dobře tvárných hmot.
Betlém se staví první adventní neděli a uchovává se do únorových Hromnic. Známe ale
také tradici, že se stavěl až na Štědrý den.
V centru jesliček je chlév s jesličkami s Marií, Josefem a Ježíškem, v pozadí stojí osel a
vůl, jež Ježíška zahřívají svým dechem. Obvykle vlevo jsou klanící se pastýři, zprava
přicházejí tři králové. Nad chlévem visí betlémská hvězda (kometa) a anděl provolávající
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“.Toto rozložení je dáno
církevní legendou, a proto je neměnné. Rozmístění dalších figurek je libovolné, nikde
však nesmějí chybět “daráčci” – postavy nesoucí dárky, většinou zde mají své místo
rovněž muzikanti a zvířátka (především ovečky a hlídací pes). Součástí exotických
scenérií jsou velbloudi a sloni.
Současné vánoční výstavy betlémů však ukazují, že betlémářská tradice je u nás dosud
živá.
Mezi nejznámější české betlémy například patří:
Proboštův mechanický betlém v Třebechovicích pod Orebem. V roce 1999 prohlášen
za národní kulturní památku. Obsahuje na 2000 vyřezávaných dílů a figurek. roben cel
Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci. 17metrů dlouhé, zapsané v Guinessově knize
rekordů jako největší mechanický betlém na světě.
Sušický mechanický betlém, o rozloze 16m2 je zasazen do zalidněného prostředí
historické Sušice a jejího okolí, s figurkami představujícími krajově typická řemesla a
činnosti.
Metelkův betlém umístěný v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Scéna osazená 350
figurkami dokonale vytváří harmonickou esenci krkonošských Vánoc.
Třešťské betlémy - hlavní zvláštností třešťských betlémů je 200 let stará tradice stavění
betlémů v rodinách. Každoročně po celou vánoční dobu (od 26. prosince do 2. února) jsou
betlémy místních betlémářů přístupny nejširší veřejnosti. Návštěvníci města tak mohou
každoročně navštívit na 20 betlémů jak v třešťských domácnostech přímo u jejich tvůrců,
tak i v místní pobočce Muzea Vysočiny na náměstí v Schumpeterově domě.
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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. 12. číslo vyšlo v prosinci 2009. Další uzávěrka dne 25.3.2010.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice, bitovcice.zpravodaj@centrum.cz nebo redakční rada
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