BÍTOVÁK
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE BÍTOVANY 1/ 2011

Váţení spoluobčané, dostáváte do rukou informační zpravodaj naší obce. V několika příspěvcích Vás
chceme informovat o dění v obci i o tom, co připravujeme a co nás čeká v nadcházejících měsících.
Přehled událostí:
Leden 2011
Nový rok v Bítovanech zahájila hudební skupina
"Poslední naděje" koncertem v kostele
sv. Bartoloměje. Folková a country skupina
z Chrasti vystupuje pod vedením Ivana Šmejdy.
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno
16 356 Kč. Peníze budou pouţity na opravu
střechy kostela. (1)

V sobotu 8. ledna se v Bítovanech konal turnaj "O pohár starosty
obce" ve stolním tenisu. Do turnaje se zapojilo 48 hráčů, z toho 12
ţen, 28 muţů a 8 dětí. Místem setkání příleţitostných stolních
tenistů byl sál restaurace a penzionu U Nováků. Turnaj byl vedle
moţnosti ukázat se ostatním jako sportovec i dobrou příleţitostí
k setkání s přáteli a známými. Hlavním organizátorem turnaje byl
zastupitel David Dvořák. V kategorii ţen zvítězila Lucie Součková,
v muţích Roman Sládek, oba z Bítovan. Gratulujeme. (2)
Do pokladničky při letošní charitativní Tříkrálové sbírce
(v sobotu 8. ledna) přispěli obyvatelé naší obce částkou
6143 Kč. Role koledníků se ujala tři děvčata: Lenka Habalová
a Gabriela Chvojková z Bítovan a Monika Rohlíková ze
Zaječic. Děkujeme. (3)

Bítovanští hasiči na výroční valné
hromadě v sobotu 15. ledna bilancovali činnost za uplynulý kalendářní rok. Radek Dostál, velitel
jednotky SDH, ve své zprávě o činnosti připomněl i události v obci Bítovany po loňské průtrţi
mračen. Naši hasiči v součinnosti se sbory z Hlíny, Chrudimi, Miřetic a Zaječic po ranním lijáku
v sobotu 7. srpna 2010 svým zásahem pomohli ke zmírnění následků ničivého zatopení některých
nemovitostí. Děkujeme. (4)
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Únor 2011
V sobotu 19. února jste se v restauraci U Nováků mohli seznámit s novou, velmi atraktivní
a vyhledávanou sportovní aktivitou, jakou je "Zumba". Tato směs posilovacích cviků a tanečních
kroků za doprovodu latinskoamerické hudby je zaloţena na principu přerušovaného kardio tréninku,
kde se střídá sviţná část s pomalou. V této kombinaci dochází ke spalování tuků a efektivnímu
formování celého těla. A ţe tomu tak skutečně je, se na vlastní kůţi přišlo přesvědčit 47 spoluobčanů.
(5)
Březen 2011
Období od Tří králů do Popeleční středy je
nazýváno
obdobím
masopustu
neboli
karnevalovým obdobím. Všude kolem se to
hemţí veselím a maskami. Ani my jsme
nezůstali pozadu a na sobotu 12. března jsme
připravili dětský karneval. Pobavit se
a zasoutěţit si o spoustu pamlsků přišla i se
svými rodiči téměř padesátka dětí z Bítovan,
Zaječic, Lukavice a Slatiňan. (6)

Velmi vydařenou akcí uplynulého čtvrtletí
byl Josefovský bál. V místní restauraci se
v sobotu 19. března sešlo ke stovce
spoluobčanů, aby se společně pobavili
a zatančili za doprovodu kapely Fragment.
Bál svým vystoupením velmi příjemně
obohatila taneční skupina klientů Ústavu
sociálních sluţeb ve Slatiňanech pod
vedením Moniky Uličné. Kdo přišel,
neodešel s prázdnou. V tombole se za
přispění místních občanů nahromadilo na 65 hodnotných cen. Všem patří velký dík. (7)
Duben 2011
V sobotu 16. dubna se uskutečnil
autobusový zájezd do Liberce. Pestrý
program výletu byl připraven jak pro ty
nejmladší, tak pro ty dříve narozené.
Řečeno s trochou nadsázky "výlet pro
vnučku i pro babičku". Účastníci
zájezdu mohli volit mezi návštěvou
Ještědu, zoologické a botanické
zahrady, nebo vyuţít sluţeb aquaparku
Babylon. Typicky rodinnému typu
výletu přálo i počasí, výletníkům v plně obsazeném autobuse ke spokojenosti vůbec nic nechybělo.
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Zájezd s příspěvkem obce organizovala, pod pečlivým dohledem svého předsedy Davida Dvořáka,
komise pro práci s mládeţí. (8)
Poděkování:
V pozadí uskutečněných společenských akcí obce stáli tito naši spoluobčané: David Dvořák, Hana
Sehnalová, Ing. Kateřina Vohradníková, Monika Uličná a Martin Bláha. Děkuji za jejich skvělý
a kladný přístup k činnosti pro obec. Olga Dvořáková
O víkendu 16. a 17. dubna byla naše obec místem sobotního cíle a nedělního startu etap dvoudenní
mezinárodní soutěţe tříčlenných druţstev v orientačním postupu se zátěţí. Zálesák - svaz pro pobyt
v přírodě pořádal v okolí Bítovan XXVI. ročník "Akce vpřed". Pořadatelem byl Český kmen Zálesáka,
uspořádáním soutěţe bylo pověřeno středisko Zaječice a Chrudim. Soutěţe se zúčastnilo 33 druţstev,
organizaci zajišťovala dvacítka pořadatelů. Hlavním pořadatelem akce byl zakladatel Zalésáka
a aktivní funkcionář svazu, občan naší obce, inţenýr Karel Krbálek. (9)

Informace k probíhajícím a připravovaným akcím
Obec obdrţela z Programu obnovy venkova pro r. 2011 dotaci ve výši 100 000 Kč. Prostředky budou
vyuţity na opravu místní komunikace Na Hadovce. Předpokládané náklady na opravu výtluků
a poloţení nové vrstvy asfaltového koberce jsou ve výši 600 000 Kč. (10)
Schválením dotace z fondu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR bude obci umoţněno
realizovat záměr vybudovat dětské hřiště
o výměře 242 m2 s povrchem z asfaltového
betonu. Hřiště bude umístěno na parcele
č. 71/1 v místní části Cihelna. Zařízení
dětského hřiště pro děti do věku osmnácti
let bude plynule navazovat na jiţ dříve
vybudované hřiště pro děti do věku šesti
let. Sportoviště bude oploceno sítí
z plastového pletiva ukotveného na
konstrukci ocelových sloupů výšky 4 m.
Z předpokládané částky 452 000 Kč bude dotací hrazeno 316 000 Kč. K záměru byl Městským
úřadem Chrast vydán územní souhlas s umístěním stavby. Uvedení hřiště do provozu je plánováno na
konec srpna letošního roku. Představu o budoucím dětském hřišti nabízí vizualizační snímek. (11)
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Ministerstvem kultury ČR byla pro naši obec schválena dotace na dokončení projektu automatizace
obecní knihovny. Dotace ve výši 20 000 Kč umoţní doplnit zařízení knihovny a vytvořit základ
moderního informačního centra obce. Projekt v naší obci je realizován pod patronací knihovníka
RNDr. Jiřího Mohla. V plánech autora projektu je i záměr do budoucna nabízet spoluobčanům kurzy
základů práce s počítačem a komunikace prostřednictvím internetu. (12)
V průběhu dvou měsíců bude osazena čistička odpadních vod za kabinami na hřišti. Zprovozněním
čističky, dokončením opravy fasády a úpravou terénu za kabinami bude rekonstrukce kabin
sportovního areálu završena. (13)
Na začátku měsíce dubna byla zpevněním povrchu dokončena část cesty za rybníkem Farář ve směru
napojení cesty na silnici směrem k Ţumberku. Cesta je vedena po zvýšeném zemním tělese a je
doplněna trubním propustkem. (14)
V sobotu 21. května 2011 se bude konat v sále obecného úřadu v Bítovanech jednodenní výstava
pod názvem "STARÉ LAHVE - ZDROJ INSPIRACE A POZNÁNÍ, MÍSTOPIS HISTORICKÝCH
PIVOVARŮ NA CHRUDIMSKU". Sběratel Petr Pilný z Bítovan představí část své sbírky starých lahví
od piva a limonád a amatérský badatel Antonín Suchý ze Zaječic seznámí s místy zaniklých pivovarů
na Chrudimsku. Slavnostní zahájení výstavy bude v 9:30 hod. - ukončení v 17:00 hod. (15)
Na sobotu 4. června 2011 je plánován autobusový zájezd na Slovensko do oblasti Bílých Karpat.
Účastníci zájezdu vystoupají na Štefánikovu mohylu v Brezové pod Bradlom, dále navštíví vyhlídku
zámku Smolenice a prohlednou si, za účasti zástupců obce, malebnou vesnici Lošonec. V Lošonci je
plánován i oběd. Odpolední program bude pokračovat návštěvou hradu Červený Kameň. Zpáteční
cesta je plánována přes Bratislavu (průjezd města s výkladem). Doprava autobusem s kapacitou 47
míst značky Neoplan firmy LAS Chrudim. Na úhradu vstupného a drobné výdaje na Slovensku je
nutné počítat s částkou přibliţně 15 eur. Odjed autobusu z Bítovan v 5:00 hod. - návrat do 23:00 hod.
Cena na osobu (na úhradu cestovních nákladů) je stanovena na částku 350 Kč. Zájemci o zájezd se
mohou přihlašovat na obecním úřadě na tel. 469 665 170. (16)
Přehled o hospodaření obce od počátku letošního roku k datu 31.3.2011
Příjmy: 914 470,44
25,4 % schváleného rozpočtu
Výdaje: 818 027,23
24,4 % schváleného rozpočtu
Informace k uskutečněným výdajům: MŠ – 100 000 , knihovnická činnost – 8 500, záleţitosti kultury
– 17 950, veřejné osvětlení – 20 000, pohřebnictví – 17 000, komunální sluţby – 61 614, svoz odpadů
– 50 800 , činnost státní správy, zastupitelstva, reţijní náklady úřadu 181 000.
Zůstatek na bankovních účtech obce činí:

1 381 271,07 Kč

Dne 3.2.2011 provedl Krajský úřad Pardubického kraje přezkoumání hospodaření obce za rok 2010,
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Připomínáme – do 31.5.2011 mají povinnost uhradit poplatek producenti komunálních odpadů
a drţitelé psů.
Poděkování patří všem, kteří přispěli do humanitární sbírky pro Diakonii Broumov. (17)
Autoři příspěvků: O. Dvořáková ( 2, 5, 6, 7) - J. Praţan (1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) - I. Procházková (17)
Bítovany, 30. duben 2011
Vydává obec Bítovany, Bítovany 19, 538 51 Chrast u Chrudimě, IČO 00485667 * Tel., fax: 469 665 170* E-mail:
bitovanyobec@seznam.cz* www.bitovany.cz * Redakční rada: Olga Dvořáková, Ing. Eva Jonášová, Ing. Bc. Jaromír Praţan, Iva
Procházková, Hana Sehnalová * Náklad 200 ks * Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evid. č. MK ČR E 11105 * Vychází čtvrtletně
* Distribuce zdarma do všech domácností.

4

