BÍTOVÁK
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE BÍTOVANY 2/2011

Vážení spoluobčané, po delší době dostáváte do svých domácností informační zpravodaj naší obce. Za nedodržení
pravidelného čtvrtletního termínu vydávání zpravodaje se předem omlouváme. Časová prodleva nebyla způsobena
tím, že by se v naší obci nic nedělo a nebylo tak o čem psát, naopak, událo se toho za poslední měsíce mnoho, jen
v době letních a podzimních měsíců na napsání zpravodaje nezbyl čas. V následujících příspěvcích, řazených podle
toho, jak jednotlivé události přinášel čas, se vše pokusíme napravit a doplnit tak mezeru v informacích o dění v naší
obci.

V sobotu 21. května 2011 se v sále obecního úřadu v Bítovanech uskutečnila jednodenní výstava pod názvem "STARÉ LAHVE - ZDROJ INSPIRACE A POZNÁNÍ, MÍSTOPIS HISTORICKÝCH PIVOVARŮ NA CHRUDIMSKU". Sběratel Petr
Pilný z Bítovan představil část své sbírky
starých lahví od piAntonín Suchý a Petr Pilný
va a limonád a amatérský badatel Antonín Suchý ze Zaječic seznámil návštěvníky výstavy s místy zaniklých pivovarů na Chrudimsku. Velmi zdařilou
výstavu přišlo téměř 150 návštěvníků, mezi kterými bylo i několik
sběratelů pivních lahví ze širokého okolí. Na výstavě se ochutnávkou piva prezentoval pivovar Rychtář z Hlinska (1)
O první červnové sobotě, 4. června 2011, se uskutečnil autobusový zájezd na Slovensko do oblasti Bílých Karpat.
Přes počáteční potíže s naplněním kapacity autobusu se nakonec podařilo zájezd téměř obsadit. Volná místa byla
doplněna zájemci z okolních vesnic a příbuznými a známými účastníků zájezdu z Bítovan. První cílem zájezdu byla
Brezová pod Bradlom s výstupem na mohylu M. R. Štefánika.
Druhý cíl, návštěvu zámku Smolenice, se podařilo splnit jen
částečně. Původní záměr, dojet autobusem až k zámku, se
pro cestu zatarasenou parkujícími vozidly nepodařil. Pěšky
svého cíle dosáhla jen menší skupinka. Třetím navštíveným
místem byl Lošonec. V malebné vesnici, rodišti našeho spoluobčana pana Hambálka, byli účastníci zájezdu vřele přijati
starostou obce panem Emilem Štibraným. Po obědě v Lošonci
Cestou k mohyle M. R. Štefánika v Brezové pod Bradlom

pokračoval odpolední program návštěvou rozsáhlého hradního komplexu Červený Kameň. Plánovaná zastávka v Bratislavě se pro silný déšť neuskutečnila. (2)

Starosta obce Lošonec pan Emil Štibraný vítá účastnice zájezdu
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V sobotu 11. června 2011 byl v restauraci U Nováků promítán celovečerní hraný dokument Ležáky 42. Vlastní práci na nízkorozpočtovém filmu představil autor scénáře a režisér Miloš Pilař. (3)

V neděli 19. června 2011 se na
pietní shromáždění u příležitosti
69. výročí vyhlazení obce Ležáků z naší obce vypravila početná skupina spoluobčanů. Do
Ležáků bez problémů dojela
i skupina cyklistů. (4)

Miloš Pilař

Společné foto části skupiny účastníků pietního shromáždění z Bítovan před
pomníkem v Ležákách

Dětský den se konal v neděli 26. června 2011. Dopolední program byl zahájen v 10 hod. rybářskými závody na protipožární
nádrži. Odpolední program pokračoval od 15 hod. naučnou
stezkou vedenou podle řeky od mostu u "Psotova mlýna" do
chatové oblasti. Na naučné stezce bylo pro děti připraveno několik zastavení
jak s úkoly ze
znalosti přírody,
tak i s překážkami prověřujíCeny účastníkům rybářských závodů předával předseda
cími
fyzickou
komise pro práci s mládeží zastupitel David Dvořák
zdatnost a odvahu. V naší obci je dětský den tradiční akcí pořádanou před prázdninami. Program dětského dne vyvrcholil soutěžemi na fotbalovém
hřišti. Pro děti za jejich výkony byla připravena sladká odměna. (5)
V rámci odpoledního programu se nejen sportovalo,
zbyl i čas na malování

V úterý 28. června 2011 se uskutečnilo za
krásného slunného počasí na zahradě naší
mateřské školy rozloučení se žáky školy, budoucími "prvňáky" ZŠ. Příjemné odpolední
setkání bylo zahájeno soutěžemi a pokračovalo pohádkou v podání maminek a paní učitelek. Tradiční pohádka O Červené karkulce se
dětem i dospělým návštěvníkům líbila. Vyvrcholením odpoledního programu bylo
"pasování" kluků a holčiček na školáky. Paní
ředitelka MŠ Hana Sehnalová se tímto slavnostním aktem s dojetím za celý kolektiv pracov- Rozloučení se školáky na zahradě MŠ v Bítovanech začalo soutěžemi
níků MŠ se žáky rozloučila a popřála mnoho úspěchů v základní škole. (6)
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Skupinka budoucích prvňáčků s paní ředitelkou Hanou Sehnalovou a paní učitelkou
Helenou Daňkovou.
Zleva:
Veronika Dubská, Veronika Pilařová,
Pavla Štefanová, Natálie Křičenská,
Nella Schusterová, Petr Procházka,
Milan Olearčin, Lukáš Gregor, Michal
Štursa, Eliška Habalová a Jindřich Oplíštil

Sobotní večer 23. června 2011 byl ve znamení oslav
založení hudební skupiny, která vystupuje pod názvem III. cenová. Bigbítová skupina koncertem na
letním parketu sportovního areálu v Bítovanech slavila, řečeno sportovní terminologií, na domácím hřišti. Letošní sezóna je pro skupinu jubilejní, desátá.
První koncert skupiny se po pěti měsících zkoušení
konal v prosinci roku 2001. Skupina začínala ve složení Pavel Souček, Radek Dostál a Vladimír Pavlík,
všichni z Bítovan, čtvrtým členem skupiny byl Tomáš
Kalina z Chrasti. Od roku 2002 hraje se skupinou
Tomáš Klíma ze Zaječic.

Bigbítová skupina III. cenová při výročním koncertu 23. června 2011 se zpěvákem
Pavlem Součkem (na snímku vlevo) a kytaristou Vladimírem Pavlíkem

Od roku 2010 vystřídal za bicími Radka Dostála také
Bítovák, František Zelený. Skupina se v začátcích své kariéry pokoušela i o vlastní tvorbu, z původních devíti vlastních skladeb má dnes ve svém repertoáru již jen jednu. Výroční koncert skupiny si nenechala ujít celá řada příznivců jak domácích, z Bítovan a nejbližšího okolí, tak např. z okolí Hlinska i vzdálenějších míst. Koncert navštívilo
více než osm stovek spokojených fanoušků a přátel skupiny. (7)
V sobotu 30. července 2011 došlo, bohužel za deštivého
nepříznivého počasí, v areálu sportovního hřiště k otevření
malé „Sparťanské hospůdky“. Podnikatel pan Vladimír Šindelář si za kmotry otevření hospůdky pozval fotbalisty –

internacionály Sparty Praha. Ve výběru hráčů Sparty
byly takové osobnosti jako např. Jan Berger a František
Straka. Soupeřem hráčům Sparty byl výběr internacionálů okresu Chrudim. Za výběr chrudimského okresu
nastoupil i bývalý domácí hráč, rodák z Bítovan, Jan
Čechlovský. Vyrovnaný zápas skončil tak, jak se na podobné přátelské utkání sluší, remízou 3:3. (8)
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V sobotu 17. září 2011 odpoledne jsme slavnostně přivítali do společenství naší obce malé občánky. Narození dítěte
je tou nejkrásnější a největší událostí v životě rodičů, prarodičů i nejširší rodiny, je i významnou událostí a nadějí pro
obec. Mezi spoluobčany Bítovan byli přivítáni: Filip Šedivý, Ondřej Sobotka a Nela Břízová. Přejeme našim nejmenším
život prožitý v harmonii a porozumění, šťastně a v lásce. (9)

Filip Šedivý s rodiči

Ondřej Sobotka s rodiči

Nela Břízová s rodiči

Po dvou měsících práce bylo 1. října 2011 slavnostně otevřeno hřiště pro volnočasové aktivity mládeže. K výborné
atmosféře při otevření hřiště napomohlo i krásné slunečné počasí. Sobotní odpoledne si nejrůznějšími sportovními
aktivitami dokonale užili děti i dospělí. Nové hřiště plynule navazuje na již dříve vybudované hřiště pro děti do věku
šesti let. Využíváno bude především pro míčové hry jako je volejbal, nohejbal, malá kopaná a košíková. Výstavba hřiště byla z větší části financována z dotace (částkou 317 tis.) a menší částí z rozpočtu obce (částkou 100 tis.). Postupu
prací při stavbě nového hřiště, provoznímu řádu sportoviště a dalším možnostem ve zlepšení kvality sportovní plochy
se bude věnovat příští číslo zpravodaje. (10)
Pohled na nové hřiště
směrem do „Cihelny“

Snímek ze soutěže dětí v den
slavnostního otevření hřiště

Ve čtvrtek 6. října 2011 byl na místní komunikaci Na Hadovce firmou M-Silnice závod Chrudim položen nový asfaltový koberec. Konečná úprava této komunikace bude dokončena v jarních měsících
doplněním krajnic asfaltovým recyklovaným materiálem, tzv.
"frézingem". (11)
Finišer firmy M-Silnice při pokládce asfaltového betonu Na Hadovce

Tradiční podzimní setkání důchodců se konalo v sobotu 22. října 2011 v restauraci U Nováků. Krátkým hudebním
vystoupením k příjemné atmosféře přispělo narychlo sestavené duo, Adriana Nepivodová - kytara a Kateřina Josífová - housle. O organizaci, pozvánky na setkání a hladký průběh společenského odpoledne se postarala zastupitelka Olga Dvořáková, s přednáškou o historii a zajímavostech z okolí přispěl starosta obce. (12)
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V neděli 30. října 2011 se na nově opravené místní komunikaci Na Hadovce od 15 do 17:30 hod. konala „Drakiáda“.
Soutěžilo se v malování draků na silnici, o největšího a nejoriginálnějšího vlastnoručně vyrobeného draka, ve sprintu
s drakem a o nejdéle létajícího draka. Sportovně zaměřeného odpoledne se zúčastnilo 25 dětí a 30 rodičů. (13)
Atmosféra na letošní „Drakiádě“ byla výborná i přes
to, že téměř nefoukalo

Tak jako v celé řadě měst a vesniček naší vlasti, tak i v Bítovanech se už tradičně o první
neděli adventní rozsvěcuje vánoční strom. Rozsvícení vánočního stromu v neděli 27. listopadu 2011 předcházelo od 15:30 hod. setkání seniorů v sále obecního úřadu s krátkým
promítáním snímků z dění v obci za uplynulých deset měsíců. Před letošními Vánocemi
byly na smrk u obecního úřadu doplněny další řetězy se žárovičkami. Rozsvícení stromu
proběhlo v 17 hodin, vánoční koledování podpořil hudebním doprovodem pan Karel Habal. Setkání si vzala na starost komise pro práci s mládeží a svého úkolu se ke spokojenosti téměř stovky účastníků zhostila na výbornou. Určitě nejmilejšími koledníky však byly
děti z mateřské školy pod vedením paní ředitelky Hany Sehnalové. Rozsvícením vánočního stromu v příjemné atmosféře nedělního podvečera jsme i v Bítovanech vstoupili do
krásného času Vánoc. (14)

Shromáždění spoluobčanů u vánočního stromu charakterizovala vzájemná pospolitost

Vánoční strom v Bítovanech

Dětský pěvecký sbor z MŠ v Bítovanech

Pravděpodobně s největší netrpělivostí bylo našimi spoluobčany očekáváno otevření malé prodejny. Prodejna vznikla
adaptací a přístavbou technického zázemí mateřské školy. Prodejna byla zkolaudována v úterý 29. listopadu a slavnostně otevřena v pátek 9. prosince 2011. Provozovatelem prodejny bude ZD Rosice u Chrasti. ZD Rosice je podnikatelským subjektem s výrobou, zpracováním a prodejem potravinářských výrobků. S prodejní činnosti má bohaté
a dlouhodobé zkušenosti. Nově otevřená prodejna v Bítovanech patří mezi třináct prodejen, které ZD provozuje. Prodej pro ZD Rosice zajišťuje paní Jarmila Hančová. O dalším "osudu" prodejny, o její prosperitě, do značné míry jako
občané rozhodneme sami, teď už záleží jen na ochotě novou službu využívat. K výstavbě prodejny a dalším plánům
v prostorách kolem prodejny se vrátíme v příštím čísle Bítováka. (15)
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Informace k organizaci a ceně za likvidaci odpadů
Od 1.1.2012 dochází ke změně firmy, která pro naši obec provádí likvidaci odpadů. Více než deset let zajišťovala
svoz odpadu z obce firma zřizovaná městem Chrudimí, a to její Technické služby. S prací Technických služeb Chrudim jsme byli maximálně spokojeni. V praktické rovině se svozem odpadu nebyl žádný problém, firma dodržovala
svozový plán a její zaměstnanci dobře znali svůj rajon v Bítovanech. Důvodem, proč došlo k ukončení dlouhodobé
spolupráce, je skokové navýšení ceny za "svozový kilometr". Nově bude zajišťovat svoz komunálního odpadu firma
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Ve výběrovém řízení z pěti poptávaných firem nabídla firma AVE CZ nejnižší
cenu a nejlepší zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu. Nově bude svozovým dnem lichá středa, první svoz
bude 4.1.2012. Nadále bude dodrženo vyvážení popelnic 1 x za 14 dní. Firma striktně trvá na tom, že nebude odvážet přistavené pytle s odpadem. Klade důraz na třídění odpadů. Plasty bude vyvážet každou druhou sudou středu
v měsíci, sklo jedenkrát v měsíci, druhý sudý čtvrtek. Nebezpečný odpad bude sbírán 2x ročně. Smlouva s firmou je
uzavřena na výpočet poplatku na vývoz popelnice za osobu. Naše obec dlouhodobě zvýhodňuje děti do 15 let věku
a důchodce nad 70 roků. Poplatek za osobu a rekreační objekt činí 480 Kč/rok, za děti do 15 let a za studující do 26
let 300 Kč/rok, důchodce nad 70 roků 400 Kč/rok a za rekreační objekt v chatové oblasti "V Dolích" 420 Kč/rok. (16)
Přehled o hospodaření obce od počátku letošního roku k datu 12.12.2011
Příjmy: 3 998 004,- Kč Výdaje: 4 233 478,- Kč
Informace k uskutečněným výdajům
Aktivity uskutečněné za pomocí dotací:


zázemí pro cykloturisty 22 000,- Kč (Mikroregion Chrudimsko, dotace na komplexní úpravy obcí č. II.)



hřiště pro volnočasové aktivity 488 428,- Kč (dotace 316 321,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj, podpora
obnovy a rozvoje venkova)



silnice Hadovka – 298 980,- Kč (dotace 100 000,- Kč z Krajského úřadu Pardubického kraje, z Programu
obnovy venkova



obecní knihovna – 39 000,- Kč (dotace 20 000,- Kč z Ministerstva kultury, program veřejné informační služby)



dotace od úřadu práce celkem 48 250,-Kč, (z toho 20 250,- Kč na aktivní politiku zaměstnanosti, 4 200,- Kč
OP LZZ, 23 800,- Kč OP LZZ, ESF)

Aktivity uskutečněné z prostředků obce:


náklady na rekonstrukci budovy pro prodejnu 431 601,- Kč



MŠ příspěvek na činnost 452 000,- Kč,



ZŠ příspěvky za žáky – 142 777,- Kč, záležitosti kultury – 81 300,- Kč, sportoviště – 115 932,- Kč, veřejné
osvětlení – 56 284,- Kč, pohřebnictví – 78 853,- Kč, komunální služby – 377 123,- Kč, svoz odpadů –
201 689,- Kč, úpravy veřejných prostranství – 12 064,- Kč, SDH – 27 677,- Kč, činnost státní správy, zastupitelstva, režijní náklady úřadu 832 651,- Kč.

Poděkování patří všem, kteří přispěli do humanitární sbírky pro Diakonii Broumov.
Autoři příspěvků: D. Dvořák(13) - J. Pražan (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16) - I. Procházková (17)
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