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obecního

úř a d u :

Místní poplatky r. 2011
Vážení občané,
poměrně významnou skupinu obecních příjmů představují místní poplatky, jejichž právní
úprava je obsažena v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. Tento zákon upravuje devět druhů místních poplatků. Od 1. ledna 2011 novela
zákona o místních poplatcích (zákon č. 281/2009 Sb.) přináší některé podstatné změny,
které souvisejí s přijetím daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.), jenž od uvedeného
data v plném rozsahu nahradí stávající procesní předpis na úseku správy daní a dalších
zákonem stanovených plateb (například poplatků).
Místní poplatky – výtah:
- 120 Kč / za prvního psa, splatnost :
30.6.2011
Psi
Nájemné z obecních pozemků - splatnost dne :
31.3.2011
Vypouštění odpadních a splaškových vod - splatnost dne :
30.6.2011
Výše 138 Kč /osoba a rok
Komunální odpad - Výše 350 Kč/osoba a rok - splatnost dne: 30.6.2011
(v případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2000,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve
dvou stejných splátkách s termíny splatností do 30. 6. a 31. 8. příslušného kalendářního roku)
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Plné znění najdete v obecně závazných vyhláškách na obecním úřadu, ale byly také
vyvěšeny na úřední desce od 30.9.2010 :
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity
Občané
Stavy obyvatel zajistila p. S.Sobotková.
Počáteční stav k:
Konečný stav k:
Narození:
Rozloučení:

30.6.2010
25.10.2010
0
1

Rozloučili jsme se s paní

430
427
Přistěhováno:
Odstěhováno:

Olgou Ujčíkovou,

0
2
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Hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit.

Do stavu manželského vstoupili:
Hana Koldová (Němcová)

červenec

Michaela Benáčková & Zdeněk Bartušek

září

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

Poděkování
1. Vážení občané, přijměte poděkování za účast na humanitární sbírce pro občanské
sdružením Diakonie Broumov, o.s. uskutečněné v srpnu t.r.
2. Vážená paní Evo Matulová, děkujeme Vám za dlouholeté doručování tisku (novin a
časopisů) pro občany naší obce. Přejeme Vám do dalších let hodně zdraví a pohody.
3. Odstupující zastupitelstvo obce děkuje Vám, občanům, za důvěru kterou jste
vložili do našich rukou v uplynulém volebním období a novému zastupitelstvu
přejeme hodně sil a úspěchů ve volebním období 2010/2014.
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Foto: p. Martin Dvořáček, Zastupitelé obce 2006/10
Slova

zastupitelů

Vážení spoluobčané,
skončilo další volební období. Ohlédnutí zpět může být trpké, bolestivé, ale může být i
příjemné a pozitivní.
V zastupitelstvu obce pracuji už 12 let, z toho čtyři roky jako řadový zastupitel, čtyři
jako místostarosta obce a od roku 2006 jako starostka obce. Když jsem do tohoto
,,vlaku“ nastupovala, nikdy jsem si nemyslela, že se zavděčím všem lidem a všichni mě
budou ,,milovat“. Musela jsem se obrnit trpělivostí, někdy zatnout zuby a držet nervy
na uzdě. Musím však říci, že mě tato práce bavila a vždy všude říkala, že je to můj
koníček, i když mi někým bylo doporučeno, abych se raději zastřelila.
A nyní trochu rekapitulace co se za těch pár let podařilo.
Rok 2006 - univerzální hřiště pro všechny druhy míčových sportů, bezdrátový
rozhlas, odpočinková zóna pro maminky s dětmi - houpačky se skluzavkou, oplocení
lavičky, další houpačka, byl dokončen územní plán obce, vydáván Bítovčický čtvrtletník
Rok 2007
- autobusová čekárna v Rozseči, oprava opěrné zdi v Rozseči, výměna
střešní krytiny na obecním úřadu a na kapličce, veřejný internet do knihovny
Rok 2008
- obecní symboly (znak a vlajka) a jejich vysvěcení, obecní úřad výměna oken, vchodových dveří, oprava ústředního topení, umělé zavlažování na
fotbalovém hřišti
Bítovčický zpravodaj
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Rok 2009 - oprava veřejného osvětlení, opravy v budově MŠ - výměna oken,
elektroinstalace, pracoviště Czechpoint, ,,vylepšení kanceláře obecního úřadu“
Rok 2010 - v červnu sjezd rodáků , v mateřské škole - oprava topení, výměna
podlahové a střešní krytiny, nové pískoviště, pracuje se na změně územního plánu
obce, vykoupeny byly pozemky nad bývalou školou, zhotoven projekt na rekonstrukci
kulturního domu, zpracovává se projekt na odkanalizování obce a výstavbu ČOV
Všichni se chlubí kolik peněz získali na dotacích. Já však musím nerada konstatovat, že
k nám dotace nebyly nakloněny. Dvakrát jsme žádali o dotaci na opravy budovy
mateřské školy z Programu rozvoje venkova, který je určen na podporu obcí do 500
obyvatel. Bohužel však žádostí bylo více, než finančních prostředků v opatření
určených na podporu. (PRV je jediný dotační titul z kterého mohou malé obce čerpat
dotace). V letošním roce jsme chtěli podat žádost na opravu kulturního domu, avšak
tento program nebyl ,,raději“ otevřen vůbec, prý kvůli nedostatku financí.
Dotace jsou nám přiznány každý rok z Programu obnovy venkova Vysočiny. Jedná se
o částky kolem 100.000 až 116.000,- Kč. Na hospodaření v lesích získáváme dotace
pravidelně.
A co vidím jako prioritu v následujících letech? Určitě to je výstavba nové kanalizace
a ČOV, dále to bude rekonstrukce kulturního domu a v neposlední řadě zasíťování
pozemků nad ,,školou“. Nemůžu opomenout i plánovanou opravu lesní cesty v
Pahorku, na kterou budeme v těchto dnech žádat o dotaci.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří přišli k volbám, odcházejícím zastupitelům
a všem, kteří pracovali pro obec za jejich odvedenou práci. Novému zastupitelstvu
přeji dobrou komunikaci s občanem a aby rozhodovalo dle svého nejlepšího vědomí
a svědomí a hlavně pracovat s chutí.
Vám spoluobčanům přeji dobré vztahy se sousedy, pevné zdraví a aby se ,,dařilo“.
Všem pak přeji krásný podzim.
Eva Bendová
P.S.
Veliký dík patří paní Tamaře Eliášové, která měla skvělou myšlenku a tak se zrodili
Bítovčičtí Benjamínci.
A ZASE TEN ODPAD ……..
Opět se množí případy, kdy občané nedodržují pořádek kolem kontejnerů na
tříděný odpad a pletou si tyto kontejnery s popelnicemi a vhazují komunální
odpad tam kam v žádném případě nepatří.
Chtěl bych upozornit na pravidla třídění.
Kontejner na bílé sklo - pouze láhve a sklenice z bílého skla (NEPATŘÍ SEM SKLO
TABULOVÉ !!!!).
Kontejner na barevné sklo - barevné láhve a tabulové sklo (NEPATŘÍ SEM SKLO
DRÁTĚNÉ !!!). Toto vše musí být čisté a bez kovů. To znamená i lahve, prosím
zbavujte víček a jejich zbytků !!
Kontejner na plasty - pouze plasty. To jsou Pet lahve (sešlápnuté bez víček), ostatní
obaly od potravin, jako například kelímky od jogurtů (musí být vymyté) "TETRA
PAKY" , PE folie. (NEPATŘÍ SEM STAVEBNÍ ODPAD, NAPŘ. PUR PĚNA, OBALY OD
CHEMIKÁLIÍ A PODOBNĚ. TOTO ŘEŠÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO
MATERIÁLU !!!)
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Kontejner na papír - pouze čistý papír a krabice. (NEPATŘÍ SEM STAVEBNÍ ODPAD,
NAPŘ. PYTLE OD CEMENTU, ZBYTKY SVAČIN)
Bítovčický zpravodaj
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Je vhodné krabice před vložením nějak naporcovat, aby zabraly co nejméně místa.
Co platí u všech kontejnerů ?
Prosím ohlédněte se za sebou, když odcházíte, zda Vám, nebo snad i někomu před
Vámi něco neupadlo a pokuste se to dát do pořádku. Vždyť doma si jistě po sobě taky
uklízíte. Nebo snad ne?
Děkuji
Petr Buš
Kalendář akcí
BB – každé úterý a čtvrtek , KD – od 16 hod. do 18 hod.
SDH - děti a mládež, každou středu v KD od 17 hod.
Mikulášská , KD, pátek 3.12.2010 od 16 hod. – besídka dětí z MŠ, slavnostní
rozsvícení vánočního stromku. Srdečně jste všichni zváni, kdo se chcete setkat
s Mikulášem, andělem a ti odvážnější s čerty
Silvestr
Ples „hasiči“
Ples „fotbalisti“
Ples „ženy“

31. prosince,
28. ledna
19. února
11. března

k tanci a poslechu hraje skupina ECHO
(pátek), hudba Karel a my
(sobota), Kozénkaband
(pátek)

Plánované akce v okolí:
Mrazík, divadelní představení , Kino Luka nad Jihlavou, neděle 7.11., od 16:30 hod.
Martinský jarmark v Jihlavě
12.11. Masarykovo nám.
Vánoční výstava obrazů, hasičská zbrojnice Luka nad Jihlavou, 24. – 28.11.
Advent v ZOO Jihlava
4. – 5. 12.
Uskutečněné akce :
BB – Šipkovaná - hledání pokladu, Drakiáda, Tvořivá dílna (září, říjen)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
U S N E S E N Í č. 7 / 2010
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 25.8.2010.
Zastupitelstvo obce:
BERE NA
VĚDOMÍ:
1. Zápisy č. 2 a č. 3 z jednání finančního výboru
2. Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 7.6. a 14.6.2010
3. Vyúčtování MŠ za 1.pololetí 2010
4. Dopis z ministerstva vnitra o provedené kontrole k projektu CzechPoint
5. Žádost o koupi obecního pozemku par.č.12/3 v k.ú. Horní Bítovčice s výměrou 24 m2.
6. Smlouvu o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny grantového programu ,,Čistá voda 2010“.
7. Zaslání platebních výměrů
S CH V A L U J E :
1. Vyhotovení geometrického plánu Ing. Martinem Slívou
2. Odkup pozemků nad ,,školou“a cenu pozemků
3. Pořízení doplnění zadání změny územního plánu obce č.1 o plochu na umístění ČOV na části pozemku
par.č. 153/1 v k.ú. Dolní Bítovčice
4. Navýšení ceny za opravu ústředního topení
5. Výměnu plynového kotle v budově MŠ
6. Navýšení ceny za výměnu podlahové krytiny
7. Nákup pěti postýlek do MŠ
8. Montáž nového hromosvodu na budově MŠ
Bítovčický zpravodaj
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9. Rozpočtové opatření č. 3
10. Proplacení faktury za udržovací práce v chatové oblasti
11. Opravu lesní cesty v Pahorku
12. Podání žádosti o dotaci z PRV, dotační titul investice do lesů - lesnická infrastruktura
13. Sazbu za pronájem KD při reklamích akcích a složení kauce.
14. Prodej sazenic za cenu 7,-Kč/kus
N E S CH V A L U J E:
1. Vstup do projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
U S N E S E N Í č. 8 / 2010
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 29.9.2010.
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
Hospodaření obce k 31.8.2010
Zápis č. 4 z jednání finančního výboru
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na všeobecném zdravotním pojištění
Informaci o činnosti ESOM
Žádost o přidělení obecního bytu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

S CH V A L U J E :
OZV č.1 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,..a odstraňování komunálních
odpadů
OZV č.2 o místním poplatku ze psů
OZV č.3 o místním poplatku za užívání veř. prostranství
OZV č.4 o místním poplatku ze vstupného
OZV č.5 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Prodej obecního pozemku par.č.12/3, ostatní plocha, v k.ú. Horní Bítovčice o výměře
24 m2 za cenu 15,-Kč/m2. Kupující pan Vlastimil Majtán.
Rozpočtové opatření č. 4
Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Bítovčice a ZŠ a MŠ Kozlov,p.o.
Směrnici - vedení a systém zpracování účetnictví
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Víte, že…………..
► Nabízíme DVD ze setkání bítovčických rodáků z roku 2010.
DVD obsahuje : Obhlídku sálu, projevy, vystoupení mateřské školky, všechny vystoupení
taneční formace Tornádo-lů, představení SDH a taky trochu tanec rodáků, celkový čas
1hod 23minut.
Cena za jeden kus včetně originál obalu je 50 Kč,-.
Zájemci o toto jedinečné DVD se mohou nahlásit na adrese :
bitovcice.czechpoint@volny.cz
DVD budou k dispozici na OU v úřední hodiny (PO+ST) odpoledne, cca po 16 hodině,
případně volejte 604 356 819, p. Petr Buš.
6

Bítovčický zpravodaj

♣

říjen 2010

♣

► Pan František Matula, rodák z Rozseče, nám zaslal letecké snímky obce.
K dispozici a nahlédnutí jsou v úřední dny u paní Bendové.
► Víc než 20 tisíc lidí na Vysočině ještě nepožádalo o nový řidičský průkaz. Povinná
výměna se týká řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
a je bezplatná. Mění se na odborech dopravy. Co je potřeba: žádost, občanský průkaz
nebo pas, současný řidičák, fotografie 3,5 X 4,5 cm
BB - Bítovčičtí Benjamínci
Dobrý den, dobrý den,
dneska máme krásný den,
máme ruce na tleskání
a nožičky na dupání,
dobrý den, dobrý den,
dneska zlobit nebudem!
„Rodinné centrum“ , aneb eldorádo pro bítovčické dětičky a jejich rodiče. Je to jedna z cest, jak
rodičovství nikoli přežívat, nýbrž užívat. Jak se seznámit, pobavit, zdokonalit – a možná i jak se mezi
plenkami a bryndáčky realizovat.
Motto :
„Odpolední čaje ….a dítě si hraje – určeno pro rodiče či prarodiče s dětmi od 0 – cca 8 let.“
Račte vstoupit – každé úterý a čtvrtek v KD od 16:00 – 18:00 hod.
Děkujeme za Vaši návštěvu – přijďte zas!

Kalendář akcí „BB“:

Čtvrteční tvořivá dílna „Bítovčických Benjamínků“:
(samozřejmě nepovinná J)

Říjen
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.

Papírový drak
(neděle 10.10. – Drakiáda nad tratí)
Větrník
Řetěz z podzimních plodů a podzimní panáčci
st. svátek

11.11.
18.11.
25.11.

Malování kamínků – u krbu
Rybičky a motýlci z pedigu- vánoční ozdoby
Strašidelný rej – diskotéka v maskách strašidel
Výroba masek – čert, anděl, mikuláš

2.12.
9.12.
16.12.

Druhé narozeniny BB – Mikulášská v maskách
Vystřihovánky do oken – vánoční
2 x Svícen – skleněný + jablíčko

Listopad

Prosinec

BB končí v úterý 21.12. a v novém roce opět na viděnou !!!!

T. Eliášová
Bítovčický zpravodaj
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Volby do zastupitelstva obce - výsledky
Obec Bítovčice

uskutečněné 15. a 16. října 2010

Kandidátní listina
číslo
1
1
1
1
1
1
2

název
Sdružení
nezávislých
Sdružení
nezávislých
Sdružení
nezávislých
Sdružení
nezávislých
Sdružení
nezávislých
Sdružení
nezávislých
Křesť.demokr.unieČs.str.lid.

Kandidát
Hlasy
Navrhující Politická
Pořadí
Mandát
poř. příjmení, jméno,
strana
příslušnost
zvolení
věk
abs. v %
číslo
tituly
2
3
7

Buš Petr

48 NK

Kostková Monika
41 NK
MUDr.
Šaroun Jaromír
53 NK
Ing.

BEZPP

174 17,64

1

*

BEZPP

164 16,63

2

*

BEZPP

160 16,22

3

*

1

Bendová Eva

46 NK

BEZPP

154 15,61

4

*

4

Kremláček Josef

68 NK

BEZPP

127 12,88

5

*

5

Majtán Vlastimil

32 NK

BEZPP

90 9,12

6

*

1

Hron Jiří

28 KDU-ČSL BEZPP

108 48,43

1

*

Počet
Okrsky
Počet
volených
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
volebních
členů
v seznamu obálky účast v % obálky hlasy
celkem
zpr.
v
%
obvodů
zastupitelstva
7
1
1
1 100,00
348
210
210
1 / 209
60,34
Zdroj : volební server www.volby.cz

T.Eliášová

I N T E R VI E W
Začíná nové volební období a tak jsem položila pár otázek zvoleným zastupitelům.
1.

Co bude pro Vás prioritou v následujícím období?

2.

Co v Bítovčicích nejvíce postrádáte?

3.

Chcete něco vzkázat voličům?

paní Eva Bendová,
ad 1. Dokončit všechny akce na které máme, či připravujeme projekt - oprava
kulturního domu, výstavba kanalizace a ČOV, zasíťování pozemků. Důležité je, aby
se všem v Bítovčicích dobře žilo a byli zde spokojeni
ad 2. Mrzí mě, jak se někteří k sobě chovají, nejsou vstřícní a mají k sobě tak trošku
daleko. Nechápu, jak někdo může zanechat nepořádek okolo kontejnerů na tříděný
odpad. Ležící igelitové tašky, někdy plné zbytků jídla, volně pohozené, určitě nejsou
dobrou vizitkou bítovčických. Doma a na své zahradě by si je určitě nikdo nezanechal.
ad 3. Děkuji všem, kteří mě volili a nenechávejte si své myšlenky a nápady pro sebe
a říkejte je svým zastupitelům.
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pan Vlastimil Majtán,
1)..
Priorit je samozřejmě hodně, ale všechno závisí na finančních prostředcích,
kterých do obecní pokladny není nikdy dost. Určitě mám zájem pokračovat v dobré práci
předchozího zastupitelstva, a to je projekt čistička odpadních vod a rekonstrukce
obecního kulturního domu.
Jelikož si myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí je zdraví občanů, a tím související
bezpečnost pro děti a nás ostatních. Bylo by velice dobré opravit most na návsi, který je
ve špatném technickém stavu a nebezpečný pro chodce a zejména děti.
Pro obec je také dobré mít dopravní značení s obytnou zónou (popř. zpomalovací
retardéry), tam kde je to zapotřebí. Chodníky by měli být v naší obci také na více
místech.
Dále pak vyčištění potoku v obci a opravy komunikací. Je samozřejmostí podpora našeho
hasičského sboru a fotbalového klubu např. výbava hasičů nebo zastřešení tribuny pro
diváky.
2)..
Postrádáme kulturní vyžití pro střední generaci, což jsou koncerty, posezení v
kulturním domě při hudbě, ne ve formě klasické zábavy pro náctileté. Zájezdy typu:
výstavy, hrady, zámky nebo hodně oblíbené muzikály. Sportovní a poznávací kroužky
pro děti. Turistická dobrodružství a výlety.
3)..
Samozřejmě děkuji a doufám že nezklamu jejich důvěru. Ať jsou zdraví,
spokojený a mají se dobře v naší krásné vesničce Bítovčice.
pan Petr Buš,
ad 1. Prioritou bude dokončení rozběhnutých projektů a spokojení občané. Budeme se
snažit zlepšit přístup, komunikaci a servis pro všechny, kteří přijdou úředně jednat na
obecní úřad.
ad 2. Postrádám lepší přímou komunikaci mezi občany a zastupitelstvem obce. Přijďte
na zasedání zastupitelstva, jste srdečně zváni...
ad 3. Děkuji za důvěru a vaše hlasy ve volbách.

paní Monika Kostková, MUDr.
ad 1. Budu se snažit pomoci všemu, co nám zpříjemní a zkvalitní život v Bítovčicích.
ad 2. Kanalizaci a chodníky kolem silnice.
ad 3. Děkuji všem, kteří mě volili a doufám, že jejich důvěru nezklamu
pan Jiří Hron,
ad 1. Priorita pro mě je, aby i nadále Bítovčice mělo své zastupitelstvo a mohli jsme
rozhodovat nezávisle o našich projektech. Pokračovat v práci bývalého zastupitelstva
a snažit se o dobré věci pro Bítovčice a naše občany.
ad 2. Samozřejmě, že je a bude spousta věcí, které by se daly navrhnout a uplatnit.
Uvedu pár příkladů: Více sběrných míst tříděného odpadu po obci. Spolupráce občanů a
zastupitelů při navrhování projektů. Vytvoření dalších stavebních parcel např. za tratí a
vytvoření nového mostu přes řeku, který by byl bezpečnější jak pro chodce tak i pro
automobily. Musela by se na to získat dotace, protože je takový počin velice finančně
náročný. Podporovat i nadále Sbor dobrovolných hasičů, jeho práci s dětmi a také např.
pořízení většího automobilu na zásah a na účast při závodech, popř. větší hasičskou
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zbrojnici. Více chodníků po obci, protože naše bezpečnost a bezpečnost dětí je velice
důležitá. Snažit se, aby byl kulturní dům i po rekonstrukci hodně využíván, také nadále
fungovaly akce pro děti (BB), cvičení pro ženy, pink - ponk, sportovní vyžití a podobně.
ad 3. Děkuji voličům za hlasy které jsem získal. Být zastupitelem obce je pro mě něco
nového a doufám, že moje práce bude přínosem pro naši obec. Jsme tady s rodinou
zatím krátce a líbí se nám zde, a proto jsem moc rád, že zastupitelstvo zůstává
a můžeme pro naše občany a obec udělat spousty dobrých věcí.
pan Josef Kremláček,
ad 1. Kanalizace – finančně náročná akce, bez dotací nelze provést. Dostavba a
rekonstrukce KD.
ad 2. Kvalitní obchod se smíšeným zbožím.
ad 3. Děkuji za jejich hlasy a všem přeji hodně úspěchů a hlavně hodně zdraví.
T.Eliášová

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Volební účast v obcích a okrscích v 1. a 2. kole
Obec
číslo
586897

název
Bítovčice

Okrsek Kolo
1

1. kolo
2. kolo

Kandidát
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
Zdroj :

Voliči
Vydané
v seznamu obálky

příjmení, jméno, tituly

348
347

Volební
strana

141
49
Navrhující
strana

Šlechtický Pavel Ing.
KSČM
KSČM
Kasal Jan Mgr. Ing.
KDU-ČSL KDU-ČSL
Výborný Vratislav Ing.
ČSSD
ČSSD
Nechvátal Vladislav Ing. Svobodní Svobodní
Drlíková Zdeňka MUDr. TOP+STAN TOP 09
Halásek František Ing.
Suveren.
Suveren.
Zeman Eduard Mgr.
SPOZ
SPOZ
Vystrčil Miloš RNDr.
ODS
ODS
volební server www.volby.cz

%
Odevzdané Platné
platných
obálky
hlasy
hlasů
40,52
141
133
94,33
14,12
49
49
100,00
Počty hlasů
% hlasů
Politická
1.
příslušnost 1. kolo 2.
2. kolo
kolo kolo
KSČM
20
X 15,03
X
KDU-ČSL
33
X 24,81
X
ČSSD
19
22 14,28 44,89
Svobodní
6
X 4,51
X
BEZPP
6
X 4,51
X
SDŽ
11
X 8,27
X
SPOZ
4
X 3,00
X
ODS
34
27 25,56 55,10

Volební
účast v %

T.Eliášová

FC Bítovčice
Letos náš klub přihlásil do soutěží celkem 4 týmy. A to mužský tým ,,A" do nejnižší
krajské soutěže I.B třídy sk.B, a dále tři týmy do soutěží okresních. Mužský tým ,,B" do
III.tř. sk.A, dále družstvo mladších žáků a přípravky do okresních přeborů. Jak jsme
předpokládali tak výsledky ,,A" mužstva už nebudou v této soutěži tak jednoznačné jako
v loni, ale půjde o každý bodík o každý gól v této soutěži. Tato soutěž je nesmírně
vyrovnaná a pevně věříme, že se v ní udržíme a budeme ji moci hrát i další sezóny.
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Naše ,,B" mužstvo svoji soutěž zatím vede a bude se snažit hrát v popředí tabulky. Co se
týče našich mládežnických týmů, tak tam bojujeme především s nedostatkem dětí, ale i
přes tyto problémy kluci opravdu hrají velice dobře a dokonce mladší žáci v konkurenci 12
týmů atakují třetí místo v soutěži, přípravka skončí po podzimní části na celkovém 5
místě, což je vzhledem k tomu, že někteří kluci jsou až o 2 až 3 roky mladší než z
ostatních týmů, velice pěkné umístění.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim fanouškům za přízeň a budeme se těšit na
další fotbalové zápasy, u kterých nebudou tito fanoušci chybět.
FC Bítovčice, Leoš Chvátal
Zprávičky z naší školičky
Po adaptaci mateřské školy, kde byly provedeny nové podlahy se zatepleným linem,
nové plynové topení včetně kotle, vybavení výdejové kuchyňky, kterou nám zcela
zdarma dodal pan Filip Šuhaj z Puklic a rekonstrukci střechy. Děkujeme naší obci a panu
Šuhajovi za vytvoření příjemného prostředí v naší školce.
Chtěly bychom také poděkovat všem rodičům i přátelům naší školy, kteří nám pomohli
s dokončovacími pracemi, úklidem školy a písku do nového pískoviště.
V letošním školním roce je v mateřské škole zapsáno 24 dětí a z toho je 15 dětí věku
předškolního. Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu, kde se
zaměřujeme hlavně na děti předškolní, ale i ostatní.
V měsíci říjnu jsme uskutečnily malý výlet do přírody, kde jsme společně s dětmi tvořily
domečky z přírodnin a opékaly párky. Pokud nám počasí dovolí, může být těchto výletů
více.
V pátek 5.11.2010 pojedeme s dětmi do Jihlavy na divadelní představení „Dovolená
s Krejčíkem Honzou“.
Začínáme nacvičovat na „Mikulášskou besídku“ s vánoční tématikou, která se
uskuteční 3.12.2010 v Kulturním domě v Bítovčicích od 16.00 hodin, kam srdečně
zveme všechny rodiče, prarodiče, příbuzné a známé. Po besídce a nadílce bude
následovat rozsvicování vánočního stromu před Kulturním domem.
Přejeme všem šťastný závěr roku 2010.

vedoucí uč. Kružíková Alexandra
uč. Čermáková Eva

Zajímavosti - Rostliny
V přirozeném lese ČR bylo 40 % buků, 18 % dubů, 16 % jedlí, 15 % smrků a 3 %
borovic. Současný hospodářský les se skládá z 54 % ze smrku, 18 % borovic, 6 % buku,
6 % dubu a jedle jsou zastoupeny méně než jedním procentem.

Zajímavosti – Vynálezy, Ekologie
Thomas Alva Edison je držitelem více jak 1300 patentů po celém světě.
40 % světového deního tisku se tiskne na papír z kanadských lesů.
Bítovčický zpravodaj
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Optické klamy: Nerovné pruhy
Jednotlivé vodorovné pruhy se vám zdají zdeformované. Je tomu tak i ve skutečnosti?

Zvyky a pověry - Třesete se hrůzou, když před vámi přešla černá kočka silnici?
Panikaříte nad rozbitým zrcadlem? Pověry jsou mezi lidmi velmi oblíbené. Nemusíte na
ně bezhlavě věřit, ale přiznejte se, že i vy občas klepete na dřevo nebo na zuby. Pověry
si lidé vymysleli proto, aby přivolali štěstí, nebo alespoň našli "obětního beránka", na
kterého mohou svést své neúspěchy.

Vánoční zvyky a pověry
» Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu. » Kouzelnou moc
prý mají vejce snesená 25. prosince a také chleba upečený ve stejný den.
Pověry u štědrovečerní večeře
Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů. Magickou moc měla
plachta, pokrývající stůl. Na jaře z ní hospodář rozséval obilí, aby bylo pěkné a nebylo
potlučené od krup.Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu. Někde vařili
polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé klasy.Večeře se začínala a končila
modlitbou, ve které se vzpomínalo na zemřelé členy rodiny. Hospodyně nesměla vstát
od stolu, jinak by jí neseděly slepice na vejcích, obsluhovala tedy děvčata. Zbytky jídla
byly zakopány do země, aby byla úrodná.Když hospodyně připálí vánočky, bude o
vánocích stonat. Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, toho nebudou
bolet nohy a celý rok zůstane zdráv.Při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z čočky a
jáhel bohatství, drobná mince pod talířem peníze. Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den
jedinečnou příležitost. Stačí, když tajně sebere devět patek od vánoček a do roka je pod
čepcem. Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Po probuzení ho
rozlouskněte a snězte. Po celý rok by vám měly dát pokoj blechy a štěnice. Sníš-li při
štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude tě držet štěstí. Rozliješ-li víno, čekej
do roka křtiny.Česnek a med pojišťují zdraví, hrách dodává sílu. Kdo nosí u sebe tři
šupiny ze štědrovečerního kapra, toho se drží peníze. Řetězem ovázaný trnož stolu
ochraňuje rodinu před zlými duchy.
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. 15. číslo vyšlo v říjnu 2010. Další uzávěrka dne 20.12.2010.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice, bitovcice.zpravodaj@centrum.cz nebo redakční rada.
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Bítovčický čtvrtletník
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD BÍTOVČICE
ČÍSLO 15 a

www.bitovcice.cz

rok 2010

I N T E R V I E W….pokračování strany 10
Začíná nové volební období a tak jsem položila pár otázek zvoleným
zastupitelům.
1.

Co bude pro Vás prioritou v následujícím období?

2.

Co v Bítovčicích nejvíce postrádáte?

3.

Chcete něco vzkázat voličům?

pan Jaromír Šaroun, Ing.
1 - zajistit možnosti výstavby domů pro zájemce v naší obci, aby se mladí z obce
nestěhovaly za bydlením jinam.
zlepšit možnosti kulturního a sportovního vyžití
2 - zájem občanské veřejnosti na dění v obci a její správě
3 - poděkovat za udělenou důvěru a doufám, že se s problémy, které Vás tíží v rámci
chodu a stavu obce, na mne budou obracet, aby je bylo možno v zastupitelstvu, pokud
to možnosti obce dovolí, řešit.
Jarda Šaroun
13
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KAM S VAŠÍM
ODPADEM?

PATŘÍ

NEPATŘÍ

noviny, časopisy, reklamní letáky,
kartony, sešity, papírové obaly,
krabice roztrhané na menší kusy,
balicí papír, lepenka, kancelářský
papír, sešity, obálky

do kontejneru nepatří mokrý,
mastný nebo jinak znečištěný
papír, uhlový a voskovaný
papír, použité plenky

sešlápnuté PET lahve, plastové
do kontejneru nepatří bakelit,
nádoby a lahve, plastové kelímky,
guma, PVC, linoleum,
sáčky a fólie, čisté plastové obaly od
pneumatiky, novodurové
mléka, jogurtů a ostatních mléčných
trubky, plastové obaly od
výrobků, plastové tašky, prázdné
chemikálií olejů a barev
plastové obaly od šamponů, kosmetiky
a čistících prostředků

bílé nebo barevné sklo, vymyté
skleněné láhve, zavařovací sklenice,
tabulové sklo
Bítovčický zpravodaj
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do kontejneru nepatří
keramika, porcelán, autosklo,
drátěné sklo a zrcadla
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