Bítovčický čtvrtletník
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD BÍTOVČICE

ČÍSLO 13

www.bitovcice.cz

rok 2010

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:

28.12.2009
25.3.2010
3
1

426
429
Přistěhováno:
Odstěhováno:

1
0

Narozené děti 01-03/ 2010
Štěpán Škoda
Michal Šimek
Ondřej Eliáš

únor 2010
březen 2010
březen 2010

Vítej mezi námi děťátko malinké, ať štěstím a láskou jsou naplněné všechny Tvé dny!
Hodně radosti, šťastným rodičům, blahopřejeme !
ZO
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Rozloučili jsme se s paní
Marií Kružíkovou

březen 2010

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 ve věku od cca 5 let, začátek 17:15 hod.
Uskutečněné akce :
Plesová sezóna, Karneval pro děti, SDH – Masopust
Plánované akce:
Rodáci 2010:
KD, červen – 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.
Pálení čarodějnic „nad školou“ - SDH
Volby do poslanecké sněmovny
Průvod světlušek
Vítání občánků narozených v roce 2009
Rodáci
Pouť sv. Víta

30. duben
28. - 29. května 2010
termín bude vyhlášen
KD, neděle 30. května 2010
KD, sobota 5. června
neděle, 13.6.2010

Tříkrálová sbírka
Tradice vzniku obcházení třech králů je velmi stará. V evangeliích, která jsou obsaženy
v Bibli, se můžeme dočíst podrobnou historii o třech králích, mudrcích nebo též mázích,
jejichž zlidovělá jména jsou Kašpar, Melichar a Baltazar. Tito králové se na základě
svého astronomického zkoumání a čtení dávných proroctví, rozhodli vydat se, poklonit
malému králi, jenž se narodil v Betlémě v chlévě a obdarovat jej vzácnými dary –
zlatem, kadidlem (vonná pryskyřice) a myrhou (vzácná mast).
Zvyk koledování, chození po koledě, zpívání koled (náboženských písní pojednávajících o
narození Ježíše Krista) sahá až do 13. století. Jednalo se většinou o chudé děti, chasu,
nebo dospělé, kteří zpěvem koled prosili o obživu (většinou jídlo) své bohatší sousedy.
Tímto „chozením po koledě“ tak připomínali svým sousedům druhé nejdůležitější
křesťanské přikázání, vycházející z židovství, že totiž láska k bližnímu, která se projevuje
dobrými skutky (v tomto případě darováním koledy), je druhým nejdůležitějším
přikázáním, hned po lásce k Bohu.
V naší obci proběhla tříkrálová sbírka, kterou od roku 2000 pořádá Charita České
republiky (dříve Česká katolická charita). Skupinky malých, ale i velkých koledníků
obcházejí se zapečetěnými pokladničkami a prosí o příspěvek, který je tradičně určený
především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v
tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se
sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do
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zahraničí. Bližší specifikaci s uvedenými příspěvky najdete na internetových stránkách
http://www.trikralovasbirka.cz/sbirka-zamery/.
Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste štědrost vašeho srdce projevili finančním
darem, koledníkům za jejich chuť a nasazení pro dobrou věc, paní starostce a všem
zastupitelům za pochopení a podporu.
Martin Dvořáček, ZO

(v naší obci bylo vybráno celkem 4311,- Kč)

Slova starostky
Vážení čtenáři zpravodaje, Vážení spoluobčané,

Vážení přátelé,
obec Bítovčice pořádá dne 5.6.2010 ,,Setkání rodáků obce“. Na akci jsou zváni
všichni, kteří v letošním roce oslaví padesátiny a starší a mají své kořeny v Bítovčicích.
Zváni jsou i Ti, kteří nedopatřením nedostanou pozvánku ( není nám známa adresa)
a chtějí se zúčastnit.Nechceme na nikoho zapomenout, proto budeme rádi za každou
informaci a kontakt.
Předběžný program:
12.30 hod. Koncert dechové hudby, prezentace účastníků,
13.30 hod Slavnostní přivítání, proslovy
14.00 hod Kulturní vystoupení dětí z MŠ, malé občerstvení
15.00 hod Prohlídka obce, volné využití odpoledne, doprovodné akce
17.00 hod Společná večeře, kulturní vystoupení místních tanečních skupin
17.30 hod Volná zábava, tanec
01.00 hod Ukončení akce
V průběhu setkání rodáků se uskuteční výstava fotografií z historie a současnosti
obce.
Kdo bude mít zájem může býti dovezen a tak navštívit i školu v Lukách nad
Jihlavou.
Rodáci z Bítovčic nezapomeňte přijít, přijet, pobejt a zavzpomínat.
Srdečně zve zastupitelstvo obce Bítovčice.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

U S N E S E N Í č. 10 / 2009
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 28.12.2009
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2009
2. Zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
3. Zápis finanční výboru č. 5/2009
4. Zápis kontrolního výboru ze dne 7.12.2009
5. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro veřejné osvětlení na rok 2011
6. Dodatek nájemní smlouvy s paní Annou Lokvencovou.
7. Informaci a zápis ze 40. valné hromady dobrovolného svazku měst a obcí SVAK Jihlavsko
8. Informaci a zápis z valné hromady Dobrovolného svazku obcí „Cyklostezka Jihlava – Třebíč Raabs''
9. Žádost o rekonstrukci a modernizaci vybavení zahrady MŠ
S CH V A L U J E:
1. Rozpočet obce na rok 2010
2. Rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012
3. Poplatek za vypouštění odpadních a splaškových vod pro rok 2010 ve výši 138,-Kč/ osoba a
rok
4. Rozpočtové opatření č. 8
5. Výši odměn zastupitelům platných od 1.1.2010
6. Zakoupení kreditu pro mobilní telefon v hodnotě 1.000,-Kč pro správce obecních lesů
7. Prominutí místního poplatku za dům č.p.36
ROZHODLO:
1. Pořídit hostovanou elektronickou spisovou službu a negarantované úložiště dat v TC ORP
Jihlava
2. Odstranit prolézačky ze zahrady u MŠ
Usnesení bylo schváleno jednohlasně.

U S N E S E N Í č. 1 / 2010
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27.1.2010
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Žádost o poskytnutí dotace v rámci POV Vysočina na opravy v budově MŠ
S CH V A L U J E:
1. Změnu programu.
2. Podat žádost na pozemkový fond o převedení dvou parcel č. 697/9 a parcely č.168/1, obě
v k. ú. Horní Bítovčice.
3. Na náklady obce nechat zaměřit pozemky v okolí parcely č. 182/1, přiléhající k příjezdové
komunikaci u železničnímu přejezdu.
4. Bezúplatný převod majetku od ZŠ a MŠ Kozlov, p.o. a jeho vedení na paragrafu státní správa
6171.
Usnesení bylo schváleno jednohlasně.
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Víte, že…………..
• Informace z obecního rozhlasu – v rámci zkvalitnění služeb budeme zasílat
informace přímo k Vám, prostřednictvím emailových zpráv – výstrahy, varování, informace
apod.
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:
•
•

V sobotu 19. září 2009 byl v Nemocnici Jihlava uveden do provozu nový babybox
pro odložené děti.
Zde naleznete užitečné odkazy, které Vám pomohou v každodenním životě
i při řešení nenadálých situacích.

ČHMÚ: Systém integrované výstražné služby
http://pocasi.chmi.cz
Předpověď počasí
www.meteopress.cz

Dopravní situace v ČR
www.dopravniinfo.cz/default.aspx

Dopravní situace na dálnici D1
www.jsdi.cz/jsdi/map2.asp

Registr měst a obcí
www.mesta.obce.cz
HC Černí

Kúň

Hokejový tým HC Černí Kúň i letos hraje svoji soutěž v Okresním přeboru ledního
hokeje. Po polovině soutěže je náš tým na 5 místě, což je v nabité konkurenci jistě
úspěchem. U některých mužstev je trend tahat do svých týmů bývalé ligové hokejisty
popřípadě juniory, kteří skončili s aktivní činností, a pro nás ,,rybníkáře“ je za těžko se s
nimi měřit.
Bohužel letošní sezona skončila pro naší gólmanskou jedničku Ivoše, který si přetrhl
křížový vaz. Přejeme mu brzké uzdravení po operaci, a těšíme se na jeho výkony v příští
sezóně.
Chtěl bych poděkovat našim věrným fanouškům, kteří pravidelně jezdí na zápasy nás
povzbuzovat a fandit, a jsou v tomto ohledu jedineční. Doufám že jim to svými výkony
alespoň trochu vracíme.
Za HC Černí Kúň
Leoš Chvátal
FC

Bítovčice

Jménem fotbalového klubu FC Bítovčice bych Vám zde chtěl popsat letošní rok, co nás
čeká a nemine.
Jako již tradičně jsme začátkem (9. ledna) letošního roku zahájili zimní přípravu, která
je jako každý rok, nejméně oblíbenou částí fotbalového roku, ale každý z nás ví, že je
potřebná. Tréninkové jednotky ,,polykáme“ 3 x týdně. Výkop jarní sezóny ,,A“ i ,,B“
Bítovčický zpravodaj
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mužstva bude o víkendu 27.3 - 28.3.2010.
Naše nejmenší naděje začali trénovat zhruba od konce ledna, a to každé pondělí v
Loucké tělocvičně.
V letošním roce bude fotbalový klub pořádat i několik mimořádných akcí. Mimo
fotbalových utkání, ať už o víkendech nebo i ve vložených kolech ,,A“ týmu v týdnu,
budeme pořádat tradiční turnaj přípravek. Letos se tento turnaj uskuteční 20.6.2010
na fotbalovém hřišti. Dále bychom chtěli, dne 8.5.2010, pořádat vepřové hody
s prodejem klasických zabíjačkových jídel včetně posezení s harmonikou. Na tuto akci
jste všichni srdečně zváni.
Jako poslední akcí letošního roku bude oslava Silvestra v kulturním domě. Hrát bude
skupina ECHO, stejně jako v loni a pevně věřím, že přijdete oslavit příchod Nového roku
s námi. Tuto akci pořádáme ve spolupráci s Hasiči.
Závěrem bych Vám chtěl popřát pro letošní rok pevné zdraví, mnoho osobních úspěchů
a třeba i pěkně strávených chvil při fotbalových zápasech našich mužstev.
Za FC Bítovčice
Leoš Chvátal
S D H Bítovčice 2 0 0 9
Bilancování loňského roku odstartujeme vzpomínkou na tradiční hasičský ples. Ten se
díky slušné návštěvě a dobré hudbě jako vždy povedl a bohatá tombola jen doladila
vynikající náladu. Já, ač v té době starosta SDH, nic nevyhrál, což mě netíží neboť
nejsem nikterak materiálně založen. Zážitky z plesu se ještě nestihly pořádně usadit
v našich hlavách a už tady byl tradiční masopust. Přes dvacet masek prošlo pod
taktovkou harmonikáře Standy Cahy obcí a potěšilo nejedno srdíčko. Kvalitně nacvičené
písně pak zněly místním pohostinství ještě dlouho do noci. Nutno podotknout, že zde se
k harmonikáři přidal známý hudebník, žádná naplavenina, ale dnes již také z naší obce,
Pavel Štáva.
Naše pracovně naladěné povahy uvítali příchod jara a s ním i možnost zúčastnit se
brigády pro místní Zemědělské družstvo. Vyhrnuli jsme rukávy a dvakrát vyjeli do polí.
Dvě pole u Puklic tak byly zbaveny kamení opravdu kvalitně, ostatně jako vždy, když
přidají ruce k dílu hasiči z Bítovčic.
V březnu proběhla příprava na možné povodně. Několik členů se zúčastnilo plnění
protipovodňových pytlů. Březen nám utekl jako voda a byl tu duben a s ním i začátek
příprav na okrskovou soutěž. Tři družstva se tak společně vrhla do nácviku požárního
útoku a několik jednotlivců i štafety 4x100 metrů.
Konec dubna patří pálení čarodějnic. Na obvyklém místě nad školou jsme společnými
silami postavili hranici a připravili stánek s občerstvením. Večer se pak sešla hezká
řádka lidí.
V květnu se naše dívky zúčastnili soutěže v hasičském sportu v Kamenici. Na svém
prvním vystoupení zanechali vynikající dojem a příslib do budoucna. Týden na to jsme se
společně vydali do Vysokých Studnic, kde proběhla již zmiňovaná okrsková soutěž.
Bohužel nám opět nepřálo štěstí a tak čest naší obce museli zachraňovat jako obvykle
naši nejzkušenější. Starší muži se umístili na druhém místě. Dívky, ač neobsadili
medailové pozice, postoupili na okresní soutěž do Třeště. Zde opět dobře reprezentovali
náš sbor i vesnici.
V červnu dostala nový kabát klubovna v naší hasičské zbrojnici. Oškrabat, obílit a
natáhnout nové lino. Úkol jistě nelehký. My se ho ale nezalekli a během práce byl
založen i říční sbor našeho SDH. Během víkendu jsme splavili řeku a zajistili oba břehy
od Kauflandu až po Bransouze.
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Začátek prázdnin se nesl ve znamení dětí, pro které jsme předvedli cvičný zásah,
nejprve pěnou, pak i vodou. Děti si mohly vyzkoušet hasičskou techniku a zeptat se na
vše co je zajímalo. První víkend v srpnu patřil vodním hrám a dětskému dnu na
hokejovém hřišti. I z této akce se stává krásná tradice o čemž svědčí čím dál větší účast
jak diváků tak i soutěžících. Letos se do bojů na lávce, ale i mimo ní, zapojila drtivá
většina zúčastněných. Z garáže, kterou nám velice ochotně půjčuje František Ďásek, za
což mu touto cestou moc děkujeme, se pak stala skoro nedobytná pevnost. „Strážný“
pan Doležal s vodní pistolí rozpoutal vodní válku, která se protáhla do nočních hodin.
Nálada byla naprosto parádní a na pokračování v letošním roce Vás můžu už teď pozvat.
Termín bude včas zveřejněn. Týden se přehoupl a my vyrazili do Polné na noční soutěž v
požárním útoku. Ale ani tady nám štěstí nepřálo a jen technická závada nám znemožnila
dostat se na pověstnou bednu. Rovnou ze soutěže zamířila větší část soutěžících našeho
sboru na soustředění na Vranovskou přehradu. Společně strávený týden utužil již tak
dobré vztahy.
Odpočinutí a s novými silami jsme nedlouho po návratu zorganizovali taktické cvičení.
Doprava vody z vodárenské nádrže k seníku v místním ZD. Na transport vody bylo
použito 23 hadic typu B a 6 hadic typu C. Celou trasu dokázala utlačit jedna požární
stříkačka PS12. A samozřejmě i um našeho strojníka a dnes již starosty SDH Jiřího
Čermáka ml. V záři proběhl v hasičské zbrojnici vzpomínkový večer. Se staršími členy a
sklenicí burčáku jsme se probírali i hodně starými fotkami. Sám za sebe musím napsat,
že to byl opravdu velmi příjemný večer. Kdo není ve sboru nebo se neúčastnil, může jen
hodně litovat!
Začátkem listopadu se nám podařilo svolat a začít pracovat s dětmi. Každou středu se
jich ve zbrojnici, respektive na sále sejde i kolem dvaceti. Začátkem prosince proběhla
Výroční valná hromada SDH. Zde bylo zvoleno nové složení funkcionářů.
Starosta : Jiří Čermák ml.
Náměstek : Aleš Vrbický
Vedoucí žen : Martina Cahová
Pokladník : Roman Kotrba
Referent technické základny : Miroslav Zvolánek
Velitel : Jiří Samuel
Preventista : Vít Ďásek (Mazut)
Vedoucí mládeže a jednatel : Kamil Musil
Rok 2010 začal plesem a masopustem. Podrobněji opět za rok ve výroční zprávě.
Další plány v tomto roce máme asi takovéto:
březen – duben: brigáda pro zd, pálení čarodějnic, květen – zapojení dětí do hry
Plamen, okrsková soutěž, červen – pouťové zábavy, červenec - dětský den, srpen vodní hry, září - námětové cvičení, říjen – braný závod dětí, listopad - prosinec – výroční
valná hromada.
Zájemci o členství jak z řad dospělých, tak dětí, mohou přijít každou středu mezi 17 –
19 hodinou do hasičské zbrojnice.
První soutěž našich malých hasičů je naplánovaná na 1.května ve Vysokých Studnicích.
Tímto vás zveme a doufáme, že dětem přijedete vytvořit tu správnou atmosféru!
Soutěž v hasičském útoku cca od 13.00 hod., 8.května Kamenice
Okrsková soutěž proběhne cca od 12.00 hod, 15.května Kamenice

Za SDH
Bítovčický zpravodaj
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„ Novinky v povinné výbavě vozidel“
Dnem 15. září 2009 nabyla účinnosti hlavní část nové vyhlášky Ministerstva dopravy,
která mimo jiné přináší změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel, která
jsou registrována v ČR. Nová vyhláška byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod č. 283/2009
Sb. a novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb.
Hlavní změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel, která jsou
registrována v ČR, lze shrnout následovně:
1. Změny v povinnosti mít ve vozidle rezervní pneumatiku (od 15. září 2009)
Motorová vozidla bez indikace defektu pneumatiky, jež budou vybavena prostředky pro
bezdemontážní opravu pneumatik, nemusí být vybavena rezervní pneumatikou. Osobních
vozidel uvedených do provozu před 15. zářím 2009 se však tato možnost týká pouze
tehdy, pokud s nevybavením vozidla rezervní pneumatikou souhlasí výrobce vozidla,
popřípadě pokud jsou stejná vozidla (vozidla stejného typu) uváděna na trh bez
rezervních pneumatik.
Vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 (tj. autobusy a nákladní vozidla) lze provozovat bez
rezervního kola i v případě, kdy nebudou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu
pneumatik, a to za předpokladu, že pro případy oprav pneumatik bude uzavřena smlouva
na nonstop asistenční služby poskytované na území celé ČR.
2. Náhradní žárovky u motocyklů
Počínaje 15. zářím 2009 nemusí být motocykly registrované v ČR vybaveny náhradními
žárovkami. Postačí, pokud motocykly budou vybaveny minimálně jednou náhradní
pojistkou.
3. Nové požadavky na autolékárničky
Od 15. září 2009 se zavádějí autolékárničky s novým povinným obsahem, který mimo jiné
zahrnuje i leták o postupu při zvládání dopravní nehody. Neznamená to však, že by
všechny starší lékárničky musely být ihned vyměněny. Podle přechodného ustanovení
vyhlášky bude totiž až do 31. prosince 2010 možné, aby všechna vozidla (stará i nově
uváděná do provozu) byla vybavena pouze lékárničkou podle dosavadní vyhlášky. Teprve
od 1. ledna 2011 bude ve všech vozidlech registrovaných v ČR, tedy i v těch starších,
povinná lékárnička, která odpovídá požadavkům novelizované vyhlášky, tj. včetně jejího
doplnění letákem o postupu při zvládání dopravní nehody.

4. Reflexní vesty
Od 1. ledna 2011 budou všechna motorová vozidla registrovaná v ČR povinně vybavena
jednou reflexní vestou, resp. jiným oděvním doplňkem s označením z retroreflexního
materiálu (např. šlemi). Tato povinnost se bude týkat i motocyklů.
Požadavky na povinnou výbavu se netýkají cizozemských vozidel, neboť požadavky na
povinnou výbavu se podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň, 1968) řídí podle požadavků
platných ve státě, v němž je vozidlo registrováno.
Zdroj: www.novapravidla.cz
T.Eliášová, ZO
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Úsměv, prosím …..
Poslední hádku jsem zavinil já. Když se mě žena zeptala, co je v televizi, odpověděl
jsem, že tištěné spoje a prach.
"Jak se cítíte v nových brýlích?"
"Výborně. Najednou potkávám spousty známých, které jsem neviděl celé roky."
Manželé po 20 letech - sedí v restauraci, jedí a najednou k muži přistoupí krásná
dlouhonohá blondýnka, políbí ho a praví: "Miláčku, uvidíme se i dnes večer?"
On ji odpoví: "Ale samozřejmě, kočičko."
Blondýnka odejde a šokovaná manželka se ptá manžela: "Kdo to byl?!"
Manžel klidně odpoví:"Moje milenka."
Manželka dostane hysterický záchvat, vříská na muže:"Ty darebáku, já se s tebou
rozvedu, toto nestrpím...!!!" Manžel nadále pokojně odpovídá:
"Ok, rozvedeme se, ale zapomeň na ty dovolené v Karibiku, norkové kožichy, lyžování v
Alpách..." Manželka rychle ztichne, nastane napjaté ticho, ve kterém manžel pokojně
pokračuje v jídle.
Okolo prochází starší pán s krásnou brunetkou, pozdraví se s manželem, a manželka se
ptá " A to byl kdo?"
Manžel na to: "Kolega z práce se svoji milenkou."
Manželka je chvíli ticho a potom řekne: "Pcha, ta naše je krásnější."
D ě t s k ý k a r n e v a l 2010

Bítovčický zpravodaj
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Foto: Petr Buš

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.

Zadáno (nejen) pro seniory
Jak se vyhnout podvodu
_ Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí
vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů
jak vás okrást.
_ Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.
_ Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li kdo je za nimi.
_ Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka
prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen
pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji.
10
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_ Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte si
předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na
kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o
nabízenou službu nestojíte.
_ Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo
výhodných koupí odmítejte – v naprosté většině jde o podvod.
_ Udržujte dobré vztahy se sousedy. Napište si jejich telefonní čísla, v případě potřeby
bývá jejich pomoc nejrychlejší.
_ Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste
mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
_ Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož cizích lidí, k podpisu
závažných dokumentů např. k převedení bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí
peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete.
_ Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechte si poradit od
dalších věrohodných osob. Většina institucí a nevládních organizací, která
poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou poradnu.

Policejní Desatero pro bezpečný internet
Policie ČR upozorňuje na různá nebezpečí, která mohou potkat hlavně děti na internetu.
Stále rychlejší internet jim nabízí nové možnosti – nepřeberné množství informací, zábavu
i šanci chatovat a e-mailovat s kamarády i docela neznámými lidmi.
Proto i Policie ČR upozorňuje na nebezpečí s tím spojená a připravila Desatero bezpečného
chování na internetu:
1. Nezapomeň: opatrný internetový serfař je inteligentní serfař;
2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou;
3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk;
4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi;
5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily;
6. Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů;
7. Pokud tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje, okamžitě opusť webovou stránku;
8. Svěř se dospělému, pokud tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků;
9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy;
10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.
"Pokud se na internetu, webových stránkách nebo na chatu setkáte s něčím, co je
nelegální, neignorujte to a oznamte to," Zavolej na bezplatnou linku Policie ČR 158.
zdroj: http://www.ochranaobyvatel.cz

Bítovčický zpravodaj
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POLICIE ČR – Situační zpráva z úseku „E“ rok 2009
POL I CI E ČE S K É RE PU B L I K Y, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor vnější
služby, Obvodní oddělení policie Polná, Husovo náměstí 15, 588 13 Polná
Č. j.KRPJ-3005-6/ČJ-2010-160713

Polná 6. února 2010

Bítovčice:
- za rok 2009 v obci Bítovčice byly zaevidovány TČ - vloupání do pily, poškození čelního skla
automobilu, vloupání do firmy LAUBE, krádeže věcí z chat v k.ú. obce Bítovčice, dále byly za rok
2009 v Bítovčicích zaevidovány PŘ - poškození skleněných výplní a odcizení nepojízdného malého
motocyklu.
Místní problematika byla průběžně konzultována s tamní starostkou obce paní Bendovou.
V celém úseku "E" nabyl zaznamenán výraznější nárůst trestné činnosti oproti roku 2008, v
roce 2009 nedošlo k výskytu závažné trestné činnosti.
pprap. Milan Zbořil
vrchní asistent
567 212333

Foto: Martin Dvořáček – Tříkrálová sbírka
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. 13. číslo vyšlo v březnu 2010. Další uzávěrka dne 25.6.2010.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice, bitovcice.zpravodaj@centrum.cz nebo redakční rada.
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