Bítovčický čtvrtletník
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD BÍTOVČICE

ČÍSLO 14

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:

Místní poplatky r. 2010
Vážení občané,
veškeré místní poplatky jsou již po splatnosti, bohužel i v letošním roce zde máme
evidováno třicet pohledávek. Připomínáme, že při nedodržení lhůty splatnosti pohledávky,
Vám bude vyměřen platební výměr. Dále bude postupováno dle zákona 337/92 Sb. o
správě daní a poplatků (vymáhání pohledávek exekutorem).
Plaťte prosím poplatky včas. Děkujeme.
Občané
Stavy obyvatel zajistila p. S.Sobotková.
Počáteční stav k:
Konečný stav k:
Narození:
Rozloučení:

25.3.2010
30.6.2010
1
1

Rozloučili jsme se s paní

429
430
Přistěhováno:
Odstěhováno:

Jiřinou Smejkalovou

1
0

červen, 2010

Hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit.

Narozené děti 04-06/ 2010
Bítovčický zpravodaj

Viktorie Višňovská, červen 2010
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Vítání občánků
Nedělní odpoledne, dne 30. května 2010, patřilo našim novým občánkům, kteří se narodili
v roce 2009. V kulturním domě jsme mezi bítovčické občánky přivítali celkem sedm dětí –
tři holčičky a čtyři chlapce:
Štěpán Číhal
Patrik Půža
Jiří Zeman
Eliška Majtánová
Jakub Šaroun
Gabriela Danišová
Markéta Mia Musilová
Vzhledem k tomu, že vítání pořádáme jednou do roka, tak některé děti přišly po svých a
zapojily se do plnění rodičovských úkolů.
Nové kamarády přišly přivítat i děti z mateřské školy s paní učitelkou Kružíkovou.
Slavností setkání jsme pojali, jako v loňském roce, neformálně, a rodiče jsme
prozkoušeli z rodičovských dovedností, za které obdrželi vysvědčení. Děti dostaly
upomínkové předměty a zlatý přívěšek.
Povedly se i pěkné fotografie, které budou k dispozici na internetových stránkách obce.
Přejeme Vám do společného života hodně zdraví, lásky, trpělivosti a krásných zážitků.
T.Eliášová, ZO
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Co se u nás dělo……
Uskutečněné akce :
duben (SDH) pálení čarodějnic, květen – lampiónový průvod, vítání občánků, červen – setkání
rodáků, pouť sv.Víta, srpen – vodní hry (SDH)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
U S N E S E N Í č. 2 / 2010
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 24.2.2010.
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu o inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2009
2. Žádost o poskytnutí dotace na setkání rodáků obce z Programu rozvoje kraje Vysočina na
podporu tradičních společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina
3. Zápis finančního výboru č. 1/2010
4. Dohodu na základě zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) mezi Městysem Luka nad Jihlavou
a Obcí Bítovčice
5. Fakturu za projednání přestupků
S CH V A L U J E :
1. Smlouvu o dílo č. 1/2010, mezi Obcí Bítovčice a Kaktus Projekce, s.r.o., Purkyňova 14, 586 01
Jihlava, na zhotovení studie nástavby a zaměření stávajícího stavu KD
2. Mandátní smlouvu č.01/2010 uzavřenou mezi obcí Bítovčice a VAS, a.s.Jihlava,
na zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení, pro stavební povolení
3. Bezúplatný převod pozemku par č. 697/9 v k.ú. Horní Bítovčice podle zákona č.95/1995 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Žádost na Pozemkový fond ČR.
Bítovčický zpravodaj
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4. Neposkytnutí daru na činnost CZP kraje Vysočina
5. Osvobození od placení poplatků - paní Věra Rychlá, Bítovčice 25
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
U S N E S E N Í č. 3 / 2010
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 31.3.2010.
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu o hospodaření v obecních lesích
2. Informaci o postupu prací na projektové dokumentaci pro územní řízení – ČOV a kanalizace
3. Postup přípravných prací na setkání rodáků obce
4. Darovací smlouvu mezi Městysem Luka nad Jihlavou a Obcí Bítovčice.
5. Návrh rozpočtu na rok 2010 - Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs
6. Požavky SDH Bítovčice
S CH V A L U J E :
1. Nové zadání pro vypracování změny č.1 územního plánu obce
2. Finanční odměnu ve výši 2.500,- Kč pro pana Josefa Cahu
R E V O K U J E:
1. Usnesení č.6/2009, bod č.2 a č.3 vyřazení lokality č.2. z návrhu změny č.1 územního plánu
obce a zadání změny č.1 územního plánu
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

U S N E S E N Í č. 4 / 2010
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 28.4.2010.
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Postup přípravných prací na setkání rodáků obce
2. Požadavky občanů
S CH V A L U J E :
1. Zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení ,,Bítovčice –
ČOV a kanalizace“ uchazeči DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, na základě
doporučení hodnotící komise
2. Podání žádosti o dotaci z grantového programu kraje vysočina “Čistá voda 2010”
na podporu studií a projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a
čištění odpadních vod
3. Renovaci parketové podlahy v kulturním domě

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

U S N E S E N Í č. 5/ 2010
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26.5.2010.
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Rozhodnutí a výrok Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Jihlava – pozemky Jiřího
Chlupa a Bohuslavy Chlupové.
2. Informaci o projektu Péče o krajinu
S CH V A L U J E :
1. Závěrečný účet obce za rok 2009 s výhradou
2. Dodavatele na opravu podlahové krytiny
4
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3.
4.
5.
6.

Dodavatele na opravu ústředního topení
Dodavatele na výměnu střešní krytiny
Rozpočtové opatření č.1
Prodej části pozemkové parcely par.č.182/1(část k), ostatní komunikace o výměře
37 m2 v k.ú. Dolní Bítovčice. Kupující paní Vlasta Rokosová.
7. Smlouvu o výpůjčce mezi EKO-KOM,a.s. a Obcí Bítovčice
8. Kompletní regeneraci fotbalového hřiště v částce 45.530,- Kč.
9. Dodatek č.1 k servisní smlouvě č.1461/2007 programového vybavení CODEXIS.
N E S CH V A L U J E:
1. Vstup do projektu „Digitální povodňový plán a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava“.
S OU H L A S Í:
1. S možným odkupem části pozemku par.č. 16/2 v k.ú. Dolní Bítovčice Ing.Jaromírem
Šarounem
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
U S N E S E N Í č. 6 / 2010
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30.6.2010.
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Vyúčtování MŠ za 1.čtvrtletní roku 2010
S CH V A L U J E :
1. Rozpočtové opatření č. 2
2. Ponechat finanční prostředky na účtu u UniCredit Bank na dobu 3. měsíců do 8.9.2010
3. Zařazení požadavku pana Petra Bendy do změny č.1. Územního plánu obce Bítovčice (část
parcely par.č. 96/5 a 96/6 v k.ú. Horní Bítovčice, plocha pro výrobu a skladování)
4. Smlouvu o dílo č.2/2010 mezi Obcí Bítovčice a Kaktus projekce, s.r.o. na projektovou
dokumentaci na rekonstrukci kulturního domu.
5. Zakoupení programového vybavení pro podání elektronických dat
N E S CH V A L U J E:
1. Odkup prodejny Jednota za nabídkovou cenu 1.790.000,-.
S OU H L A S Í:
1. S návrhem smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Bítovčice a Základní škole a mateřské škole
Kozlov, p.o.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Víte, že…………..
Rezervace Univerzální hřiště:

p. Fejta
p. Láník
OÚ:

tel. 737 535 337 (srpen)
tel. 607 659 882 (září)
tel.: 567 219 435

Slavnostní otevření cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs (25. dubna 2010) - Na jihlavském
Masarykově náměstí se v neděli 25. dubna sešlo zhruba osm stovek rekreačních cyklistů,
aby všichni společně zahájili provoz první etapy cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs.
Bítovčický zpravodaj
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ČHMÚ: Systém integrované výstražné služby
http://pocasi.chmi.cz
Předpověď počasí
www.meteopress.cz

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

5. června 2010

V obci Bítovčice se stalo již pěknou tradicí pořádat vždy po pěti letech setkání
rodáků a společně si zavzpomínat se svými kamarády a přáteli na dobu svého dětství
a mládí a oživit tak veselé i smutné historky.
Obecní úřad Bítovčice pořádal na sále kulturního domu další setkání rodáků. Akce
se zúčastnilo 150 rodáků ze všech koutů České republiky i ze zahraničí.
Všichni rodáci po prezentaci u vchodu do sálu obdrželi upomínkové předměty a
ženy byly obdarovány žlutou růží. Ve žlutém duchu byla provedena i výzdoba sálu.
Hlavní část programu zahájila v odpoledních hodinách v sále kulturního domu, svým
projevem starostka obce, paní Eva Bendová. Přivítala všechny přítomné, připomněla historii
a zmínila současné i budoucí dění v obci.
V následujícím projevu pan Martin Dvořáček poděkoval přítomným rodákům za
obětavost a lásku, kterou vložili do naší obce.
Pro zúčastněné bylo zajištěno občerstvení, připraven kulturní a společenský
program. Na jeho přípravě se podílely děti z mateřské školy spolu se svými učitelkami,
sbor dobrovolných hasičů, dobrovolníci i členové zastupitelstva.
Od 15:00 hodin byla v kapličce sloužena mše za všechny zemřelé rodáky.
Po šesté hodině večerní pak k tanci a poslechu hrála přítomným skupina Preston,
která pokračovala až do pozdních nočních hodin. Během večera si místní ženy, alias “
Tornádo Lů “ připravily taneční vystoupení.
Během setkání si všichni mohli prohlédnout fotografie z historie i současnosti
obce, které byly vystaveny v sále kulturního domu.
Závěrem si troufneme říci, že setkání mělo úspěch a vydařilo se stejně, jako
sluníčková sobota.
Starostka a ZO
Volby do poslanecké sněmovny ČR 2010 - výsledky
Obec Bítovčice
40
získali
39
získali
35
získali
6

Úspěšnost politických stran

Česká strana sociálně demokratická
40 hlasů (16.87 %)
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
39 hlasů (16.45 %)
Komunistická strana Čech a Moravy
35 hlasů (14.76 %)
Bítovčický zpravodaj
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29
Věci veřejné
získali 29 hlasů (12.23 %)
27
TOP 09
získali 27 hlasů (11.39 %)
26
Občanská demokratická strana
získali 26 hlasů (10.97 %)
21
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
získali 21 hlasů (8.86 %)
12
Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu
získali 12 hlasů (5.06 %)
3
Strana svobodných občanů
získali 3 hlasy (1.26 %)
3
OBČANÉ.CZ
získali 3 hlasy (1.26 %)
2
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ
daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr.
WWW.CIBULKA.NET
získali 2 hlasy (0.84 %)
Volební účast

Zdroj : volebním server ČSÚ www.volby.cz

68.1 %

T.Eliášová, ZO

Informace o podzimních volbách do zastupitelstev obcí
NA DVEŘE POMALU ŤUKAJÍ PODZIMNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE. NYNÍ VŠICHNI VOLIČI
MOHOU OVLIVNIT CHOD OBCE NA PŘÍŠTÍ ČTYŘI ROKY. JEDNAK TÍM, ŽE PŮJDOU KANDIDOVAT A
BUDOU CHTÍT PRO OBEC NĚCO UDĚLAT NEBO TÍM, ŽE ZVOLÍ SPRÁVNÉ KANDIDÁTY.
•
•
•

•

•

Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před
jejich konáním, byly stanoveny na dny 15. a 16. října 2010
funkční období zastupitelstev obcí uplyne 21. října 2010
Počet členů zastupitelstva obce na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce
nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí (§ 67 zákona
o obcích) a oznámí to na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho
stanovení (§ 68 odst. 2 zákona o obcích), tj. 83 dny přede dnem voleb. Zastupitelé
obce stanovili i nadále sedmičlenné zastupitelstvo.
Kandidáti - Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí
splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději v den voleb dosáhnout věku
18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalé bydliště v obci, ve které
do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní
občany České republiky atd.
Podle volebního harmonogramu to znamená, že kdo bude chtít v těchto volbách
kandidovat musí do 10. srpna odevzdat kandidátní listinu na pověřený
registrační úřad
Humanitární sbírka

Chceme pokračovat v osvědčené spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov,
jehož posláním je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životni situaci
a na okraji společnosti, a to s cílem jejich osamostatněni tak, aby mohli najit své místo
ve společnosti.
Bítovčický zpravodaj
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Diakonie Broumov, o.s.
Husova 319 , 550 01 Broumov
tel: +420 224 316 800, + 420 491 524 342
email:diakonie@diakoniebroumov.org

www.diakoniebroumov.org

Jaké věci můžete darovat:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

Věci,které vzít nemůžeme:
Ø
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce–
z ekologických důvodů
Ø
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
Ø
znečištěný a vlhký textil
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Sbírka se uskuteční v kulturním domě ve dnech :

Pondělí

23.8.2010

od 17:00 do 18:00 hod.

Středa

25.8.2010

od 17:00 do 18:00 hod.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Anketní

T.Eliášová, ZO

lístek

1/2010

V měsíci květnu jsme Vás, naše občany, oslovili anketním lístkem č. 1/2010.
Mohli jste vyjádřit anonymně nebo adresně své náměty, připomínky k rekonstrukci
kulturního domu, napsat náměty pro zlepšení vybavenosti obce, popř. vyjádřit co se Vám
v obci líbí x nelíbí. Celkem bylo rozesláno 150 kusů anketních lístků. Zpět se nám jich
vrátilo 23. Děkujeme aspoň za ně. Níže najdete Vaše náměty a připomínky a naše
odpovědi:
Kulturní dům – Varianta A pro 7 lístků, Varianta B pro 6 lístků, Varianta C pro 7
lístků
1 lístek proti výstavbě
2 lístky neuvedena varianta, ale sděleny
připomínky a náměty
Komentář : ZO odsouhlasili na svém zasedání případné započatí rekonstrukce KD na rok
2011, pravděpodobná varianta C, ještě budeme požadovat úpravy projektu.
8
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Zlepšení vybavenosti obce
-

raději patro pro mateřskou školku
pískoviště na dětské hřiště
hasičské auto
klubovna pro mládež
výstavbu nového mostu zařadit před rekonstrukci KD
přesunout kolotoč z univerzálního hřiště na dětské hřiště 2x
lávka přes potok u kapličky - ☺ občané si ji již sami zhotovili s potřebnými souhlasy
chodníky
oplocení pozemku za mostem směrem k mlýnu , stav vozovky
zasílání důležitých zpráv emailem, hlášení není dostačující
chybí zde spolková činnost (králíkáři, zahrádkáři apod.)
Komentář: Na mateřské škole právě probíhá rekonstrukce střechy, topení a podlah. O
výstavbě patra neuvažujeme.
Dětské hřiště – pískoviště - nelze zde z důvodu přísných pravidel (vyhláškou ministerstva
zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky, zákon č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů - § 13 odst. 2), dle kterého je provozovatel
pískovišť povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí nebyl mikrobiálně či parazitárně znečištěn a
neobsahoval cizorodé látky nad stanovené hygienické limity upravené právě prováděcím právním
předpisem ) vystavět pískoviště.
Právě rekonstrukce a výstavba prvního patra kulturního domu umožní scházení obyvatel
všech věkových kategorií (senioři, mládež, děti apod.) k provozování společenských,
kulturních a volnočasových aktivit . Bohužel místních spolků a sdružení zde zatím moc
nemáme.
Přiznáváme, že zasílání emailových zpráv občanům, kteří se nám nahlásili, ještě není
úplně stoprocentní, ale uděláme vše pro zlepšení.
Výstavba nového mostu by znamenala velkou finanční zátěž pro obecní rozpočet, zatím o
této možnosti neuvažujeme, ale souhlasíme s Vámi, že rekonstrukce by byla potřeba.
Nyní se zabýváme přednostně projektem kanalizace.
Líbí

-

akce pro děti
dětské hřiště 2x
práce hasičů s dětmi
informovanost od obce ohledně povodní a počasí
možnost vyjádřit se
Nelíbí

-

zábradlí na mostě – 6 x
místní komunikace – 2x
přeplněné kontejnery - zajistit častější odvoz kontejnerů na PET na sklo
odpadky kolem dětského hřiště, které děti pohazují kde chtějí 
spalování toxických látek a nezájem o ekologii
volné pobíhání psů a nesbírání exkrementů
Bítovčický zpravodaj
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Komentář: Zábradlí na mostě – o oplocení zábradlí, které navrhujete, neuvažujeme, ale
případnou opravou zábradlí mostu u Jednoty se budeme zabývat.
Odpadky na dětském hřišti – samozřejmě, že existuje Provozní řád, který stanovuje jak se
zde chovat. Byl i instalován na houpačkách, ale také vzápětí zničen a stržen. Každý musí
sáhnout do svého svědomí, jak se zde chová či chovají jeho děti. To samé platí pro
ekologii a spalování toxických či jiných látek, volné pobíhání psů atd., kde pravidla jsou
stanovena v místních vyhláškách. Jak se říká, papír snese všechno, opět je to jen o nás,
lidech!
Informace a data zpracoval ZO, T. Eliášová

Slova starostky
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás informovala o dění v obci.
Na jaře letošního roku začaly přípravné práce na zpracování projektové dokumentace
pro územní řízení na odkanalizování obce a výstavbu čistírny odpadní vody (ČOV). Na
začátcích jednání se vyskytla otázka.
Gravitační nebo tlaková? První jmenovaná je sice z hlediska investičního dražší, dále
však má být prakticky bezúdržbová. Varianta tlaková je naopak levnější, ovšem s jejím
provozem může být spojena řada potíží a nákladů následných. Největším problémem je
vysoká poruchovost čerpadel, která by musela být u každého domu. Nakonec po
dlouhých jednáních byla vybrána varianta první. Následovalo výběrové řízení na
zhotovitele projektové dokumentace, kdy byla veřejná zakázka zadána firmě DUIS
s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno.
Na projektovou dokumentaci jsme získali z Fondu Vysočiny finanční podporu
186.240,- Kč.
Nyní musíme vybrat vhodné místo pro výstavbu ČOV a navrhnout vhodné řešení
kanalizačních stok. Mám pocit, že v Bítovčicích to opravdu nebude snadné, neboť jsme
hodně limitování terénem, řekou a geologickými podmínkami.
Od srpna se budou po obci pohybovat lidé, kteří budou mapovat terén, budou probíhat
průzkumné práce, geodetické zaměření, geologický průzkum. Děkuji za Vaši shovívavost
a trpělivost. Vím, že vybudování kanalizace nebude vůbec lehký úkol, ale do budoucna je
pro obec nutností.
A ještě k rekonstrukci kulturního domu. V pondělí 26.7. nám firma Kaktus Projekce,
s.r.o. předala projekt pro stavební povolení. Následně budeme jednat s úřady, státními
orgány a organizacemi. Po kladných stanoviscích (doufáme) zažádáme o stavební
povolení. Dle Vašich připomínek jsme vybrali variantu č.3.
A kdy s rekonstrukcí začít? Předpokládaný termín je na jaře příštího roku. Ještě ho
upřesníme.
Finišují také opravy v budově mateřské školy. Hotova je střecha a ústřední topení včetně
rozvodů. Firma Ing. Jiří Novotný začala s pokládkou podlahové krytiny. Vše musí být
dokončeno do 23.8., kdy děti zahájí nový ,,školkový“ rok.
Přeji všem krásný zbytek letošního léta
Eva Bendová, starostka
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Zprávičky z naší školičky
Duben

pálení čarodějnic – opékání buřtíků
zápis dětí do mateřské školy
Květen
přijela k nám pohádka O třech prasátkách
Červen
podívali jsme se do ZOO Jihlava, navštívili jsme 3D kino ( Alenka v říši divů)
a uskutečnili dvoudenní výlet do Kamenice nad Lipou
třikrát jsme vystupovali v kulturním domě - závěrečná besídka pro rodiče,
setkání rodáků, vítání občánků
Prázdniny
právě probíhá rekonstrukce budovy MŠ – výměna střešní krytiny, výměna
ústředního topení a pokládka nových podlah
Opět začínáme v pondělí 23. srpna.
R o d á c i - foto Petr Buš
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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. 14. číslo vyšlo v červenci 2010. Další uzávěrka dne 25.9.2010.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice, bitovcice.zpravodaj@centrum.cz nebo redakční rada.
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