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Vážení přátelé,
nejprve přijměte naši omluvu za zpoždění, které první číslo „Bítováku“ v roce 2012 má. Jak sami vidíte, práce probíhají, jen Vás
o průběhu dění v naší obci nestíháme písemně informovat. V tomto čísle zpravodaje se ohlédneme za činností a událostmi
v obci za období měsíců leden až červen. Věříme, že to bude pro Vás zajímavé čtení, tak s chutí do toho.
Odpadové hospodářství s firmou AVE CZ …
Leden začal změnou firmy, která má na starosti likvidaci odpadů v obci. Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení uskutečněném v říjnu 2011. Obec platí firmě paušální poplatek podle počtu trvale hlášených osob a za počet rekreačních objektů. Tento systém likvidace komunálního odpadu je platný jen pro fyzické osoby. Místní podnikatelé (fyzické osoby oprávněné k podnikání)
se mohou připojit tím, že uzavřou s obcí smlouvu a hradí poplatek, nebo uzavřou smlouvu s jinou oprávněnou firmou a kopii o likvidaci
odpadů předloží obci. Kontrolu smluv provede obec během letošního roku. (EJ)
Turnaj o pohár starosty ve stolním tenisu …
V sobotu 7.ledna 2012 se uskutečnil druhý ročník turnaje v stolním tenise „O pohár starosty
obce Bítovany“. Zázemí opět poskytla restaurace U Nováků, která zároveň všem zúčastněným
zabezpečila tolik potřebné občerstvení. Turnaj odehrály tři amatérské kategorie. Mládež zastoupilo 7 hráčů, ženy taktéž 7 hráček a ve většinové přesile sehrálo fair play 25 mužů. Vítězové
všech kategorií na závěr převzali z rukou organizátorů poháry a odměny, které se nesly jak jinak
než ve sportovním duchu. Organizátorům turnaje, hráčům, fanouškům i personálu restaurace
patří velký dík a přání dalších takto vydařených sportovních aktivit. (OD)
Tříkrálová sbírka …
Sbírka organizovaná charitou
v Chrasti, proběhla v naší obci
v sobotu 7. ledna 2012. Role koledníků, tak jako v předchozích letech,
se ujaly slečny Lenka Habalová
a Gabriela Chvojková z Bítovan,
doplnila je Monika Rohlíková ze
Zaječic. Občané naší obce na konto
sbírky přispěli částkou 7 029,- Kč.
(JP) (Foto Pražan)
Valná hromada SDH Bítovany …
V sobotu 14. ledna 2012 se v restauraci U Nováků sešli naši hasiči,
za účasti zástupců vedení okrsku Miřetice, na Výroční hromadě SDH
Bítovany.
Výroční valná hromada je shromážděním, na kterém představitelé
sboru hodnotí činnost za uplynulý kalendářní rok. Hlavní zprávu
o činnosti sboru přednesl velitel sboru Radek Dostál. Na výroční valné hromadě se naši hasiči poprvé ukázali ve slušivých uniformách.
Stejnokroje pořídila obec na sklonku minulého roku. Snahou obce je,
aby všichni činní členové naší jednotky, bez výjimky, mohli nosit nový
stejnokroj. Pokud to finanční situace „obecní pokladny“ dovolí, plánujeme na konci letošního roku pořízení dalších pěti kusů uniforem. (JP)

Miroslav Holub, odstupující velitel okrsku, děkuje svým kolegům za dosavadní spolupráci
(Foto Pražan)
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V kategorii mužů obhájil loňské vítězství v turnaji
ve stolní tenisu Roman Sládek (Foto Pražan)

Členové SDH Bítovany:
Radek Lupoměský, Josef Novák, Pavel Souček, Zdeněk Tesař, Lukáš Novák
(stojící)
Martin Bláha, Radek Dostál, Pavel Vohradník, David Dvořák, David Dvořák
(sedící) (Foto Pražan)

Výroční valná hromada okrsku SDH Miřetice se konala
v Bítovanech …
Valná hromada se konala v pátek 10. února 2012 v restauraci U Nováků.
Okrsek sdružuje hasiče z Bítovan, Bošova, Lukavice, Miřetic, Svídnice, Vížek, Výsonína a Žumberku. Hodnotící
zprávu za celý okrsek přednesl starosta okrsku Vladimír
Strnad z SDH Lukavice. Novým velitelem okrsku, za odstupujícího Miroslava Holuba, byl zvolen Pavel Venzera
z SDH Vížky. Na závěr slavnostního shromáždění byla
předána ocenění zasloužilým členům SDH. (JP)

Pěvecký sbor …
13. ledna letošního roku zahájil
v naší obci činnost pěvecký sbor.
Pod vedením Kateřiny Josífové
sbor zkouší pravidelně každý
pátek v sále obecního úřadu. (JP)
( Foto Pražan)

Mimořádné zasedání zastupitelstva …
Na pátek 17. února 2012 bylo svoláno mimořádné zasedání ZO ke stavbě základové stanice
pro anténní systémy Vodafone Czech Republic a.s. Několikaletou snahu o výstavbu „věže“,
kterou odmítlo jak minulé zastupitelstvo, tak obec Zaječice, se podařilo firmě zrealizovat přes
obec Orel. Nelíbí se nám zde, ale nebyl porušen zákon. I když při dobré vůli a respektování
korektních sousedských vztahů mohlo být nalezeno jiné řešení. (EJ)

Nejméně po tři desítky let bude hyzdit pohled na
jednu z nejkrásnějších lokalit v obci, v renesanci
založený remíz, telekomunikační věž (Foto Pražan)

Dětský karneval …
První čtvrtletí roku, kdy nám zimní počasí nedovolí dlouhé pobyty venku, uvítají děti i rodiče každou příležitost,
kdy se mohou sejít a společně si zaskotačit v příjemném
prostředí.
Právě takovou příležitost nabídla naše MŠ ve spolupráci
s obcí a na čtvrté březnové odpoledne společně uspořádaly dětský karneval, kterého se zúčastnili nejen místní,
ale i občané ze sousedních obcí. Děti v maskách zhlédly
vystoupení kouzelníka, soutěžily a tančily spolu s rodiči
i hlavními aktéry karnevalu. O hudební produkci se po
celou dobu vzorně staral pan Roman Polívka. (OD)

Snímek z dětského karnevalu v neděli 4. března 2012 v sále restaurace U Nováků (Foto Pražan)

Obecní bál …
18. března slaví svůj svátek Josef. 17. března 2012 jsme toho již podruhé využili
k uspořádání Josefovské taneční zábavy v prostorách místní restaurace U Nováků.
K tanci i poslechu hrála skupina Fragment. Zábavu, které se zúčastnilo na sedm desítek občanů, zpestřila svým vystoupením taneční skupina STEP z Ústavu sociálních
služeb Slatiňany pod vedením paní Petry Ducháčkové a Moniky Uličné. Před půlnocí
se jako obvykle losovala spousta hodnotných i milých cen. (OD)

Zastupitel David Dvořák předává tanečníkům skupiny
STEP ze Slatiňan drobné pozornosti jako poděkování za
jejich vystoupení na obecním bále 17.3.2012 (Foto Procházka)

Stromořadí za hřbitovem …
Od dubna 2012 začala obec s úpravami hřbitova a okolí. Nejprve byl vyřezán
břečťan, který již prorůstal zdí. Firma Recycling-kovové odpady a.s., zastoupená Ing. Miroslavem Novákem, darovala obci 30 ks lip srdčitých na výsadbu
kolem hřbitovní zdi. Výsadbu a zalévání prováděla v rámci brigádnické práce
pro obec rodina Koubových čp. 111. Všem zainteresovaným osobám děkujeme. Věříme, že nikdo nebude ničit započaté dílo a že zanecháme budoucím
generacím krásnou lipovou alej. (EJ)

Snímek ze soboty 7. dubna 2012 dokumentuje práci Jiřího Kouby
a jeho synů při výsadbě stromořadí lip kolem cesty ke hřbitovu a jižní
zdi místního hřbitova (Foto Pražan)

Zima bez sněhu a ledu nebrání sportování, snímek z 25. února 2012 dokazuje,
že víceúčelové hřiště je využíváno téměř celoročně (Foto Pražan)
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Závody na in-line bruslích 14.4.2012 …
Nově potažená místní komunikace Hadovka svádí mnohé z nás
k provozování in-line bruslení. To inspirovalo naše aktivní spoluobčany manželé Binkovi a manželé Malinských k uspořádání závodu, kterého se zúčastnilo 25 převážně přespolních soutěžících.
Okruh dlouhý zhruba 2 km museli muži projet třikrát, ženy dvakrát
a děti jednou. Na startu nechybělo občerstvení a na trati dohlíželi
zkušení zdravotníci. Vítězové si odnesli zaslouženou odměnu.
Akce se vydařila ke spokojenosti všech zúčastněných a věříme,
že příští ročníky podpoří svou účastí více místních spoluobčanů.
Za nápad i organizaci patří oběma rodinám velký dík. (OD)

Společné foto účastníků závodů na in-line bruslích 14. dubna 2012

(Foto Binko)

Čarodějnice …
Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních dnů patří k velmi populárním lidovým zvykům. Ona magická filipojakubská noc z 30.dubna na
1.května patřívala mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší
mocí než kdy jindy. Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta
čarodějnic letících na sabat. Proto se jí také říká „noc čarodějnic“.
Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily
ohně. Postupem doby se z výročních ohňů stalo „pálení čarodějnic“.
V naší obci se nejen pálil oheň, ale i zalévala žízeň zlatavým mokem
a k zakousnutí nechybělo grilované selátko. Děti si zasoutěžily,
rodiče popovídali a společně pak zhlédli dramatické vystoupení
party mladých lidí z občanského sdružení BZUK. Z jejich perfektně
sehrané situace i mluveného slova se mohli všichni přítomní blíže
seznámit s prastarým rituálem a mýty doprovázejícími upalování
čarodějnic.
Za organizaci akce patří poděkování panu Lukáši Stahoňovi a celému personálu restaurace U Nováků. (OD)

Snímek z pondělí 30. dubna 2012 představuje účastníky tradičního „pálení čarodějnic“ očekávající v příjemném prostředí venkovním posezení restaurace U Nováků
„přílet čarodějnic“ (Foto Pražan)

Sběr odpadků kolem silnic do Bítovan …
V měsíci dubnu provedli mladí zálesáci pod vedením Ing. Karla Krbálka sběr odpadků
po bezohledných řidičích, a to ze všech příkopů kolem silnic vedoucích do Bítovan.
Bylo sesbíráno 5 dodávek nejrůznějších odpadků jako PET lahve, pneumatiky apod.
Za tuto záslužnou činnost patří zálesákům poděkování.
Poděkování patří i firmě Recycling - kovové odpady a.s. za finanční dar ve výši
5 000 Kč, kterým aktivitu mladých zálesáků ocenila. (JP)
Na snímku ze 14.dubna 2012 jsou zachyceni mladí zálesáci při sběru odpadků z příkopů kolem silnice vedoucí
směrem Bítovany—železniční přejezd „U Bažantnice“ (Foto Krbálek)

Začátkem března letošního roku přibyl do
prostoru dětského hřiště nový a pro mnohé
záhadný objekt.
Jednoduché sportovní zařízení opatřené
štítkem „Točítko“ je určeno malým i velkým
sportovcům. Malým dětem slouží jako kolotoč, větším dětem a dospělým umožňuje hrát tzv. „indiánský tenis“.
Pokud nebudou hráčům pravidla hry jasná
(instruktážní popis je umístěn na zařízení),
ochotně je vysvětlí sám autor nápadu. Ten
provedl i realizaci.
A komu patří poděkování? Našemu spoluobčanu panu Karlu Hambálkovi. (JP) (Foto Pražan)
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Fotografie z 10. května 2012 dokládá pilnou přípravu členů zásahové
jednotky SDH Bítovany před nadcházející soutěží v požárním sportu
(Foto Pražan)

Turnaj v nohejbale 19. května …
Pod slovem pouť si mnozí představujeme houpačky, kolotoče, střelnice, grilované klobásky a orosené džbánky piva.
U nás jsme pouťové atrakce vynechali a grilovanou klobáskou a zlatavým mokem odměnili všechny, kdo nelenili, přišli změřit své síly, ale
hlavně se dobře pobavit při nohejbalovém a volejbalovém turnaji na multifunkčním hřišti. Počasí přálo, organizace byla skvělá, bezpečnost
hráčů zajištěna partou záchranářů z Chrudimě. Ti ale vyměnili uniformy za dresy a doplnili dvě sestavy místních i přespolních nadšenců.
Nohejbalu se zúčastnilo 7 mužských družstev, volejbalu pak 5 družstev smíšených.
Po ukončení turnaje si mohli všichni přítomní vyzkoušet zumbu pod vedením H. Sehnalové ml. a jelikož téhož dne sehráli hokejové utkání
Češi a Slováci, nelenilo pár fanoušků připravit televizní produkci přímo v prostorách parku. (OD)

Snímek z 19. května 2012 ze „zázemí“ pouťového nohejbalového turnaje - o sportovce,
jejich doprovod i diváky bylo od rána až do pozdních nočních hodin dobře postaráno

Na snímku ve žlutém dresu „tvrdě smečující“ Radek Dostál při jednom
z utkání pouťového turnaje v nohejbale v sobotu 19. května 2012

(Foto Pražan)

(Foto Pražan)

Olympiáda v Bítovanech …
Komise pro práci s mládeží naší obce, zálesáci, paní učitelky z MŠ Bítovany, ti všichni společně uspořádali v sobotu 23. června 2012 na víceúčelovém hřišti olympiádu pro nejmenší. Většinou se soutěžilo v netradičních
sportovních disciplínách. Soutěže se zúčastnili jak děti, tak i jejich rodiče.
Ocenění sportovních výkonů potleskem, drobným dárkem i diplomem se
dostalo každému malému sportovci. Poděkování patří rodičům i všem
organizátorům. (JP)
Na snímku ze soboty 23. června 2012 je zachycena ředitelka MŠ Bítovany
Hana Sehnalová při předávání cen nejmenším sportovcům (Foto Pražan)

Účast na pietním shromáždění v Ležákách …
V letošním roce jsme si připomněli smutné 70. výročí vyhlazení obce Ležáky německými nacisty 24. června 1942.
Tak jako v loňském roce, i letos se z Bítovan na pietní shromáždění do Ležáků vypravila početná skupina cyklistů. K této skupině se na Ležákách připojila jednotka SDH naší obce a ostatními spoluobčané. Položením květiny k pomníku, který stojí na místě vypáleného ležáckého
mlýna rodiny Švandů, naše obec skromně uctila památku obětí ležácké tragédie. (JP)

Delegace z Bítovan na pietním shromáždění v Ležákách 24.6.2012 před pomníkem,
který je postaven na místě vypáleného ležáckého mlýna (Foto Svatoňová)

Účastnici cyklistické jízdy do Ležáků se v neděli ráno 24.6. 2012 shromáždili před
budovou obecního úřadu, ke svému cíli pokračovali pod vedením Ing. Karla Krbálka
(Foto Pražan)
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Ze života v mateřské škole …
V letošním školním roce nastoupilo do MŠ 56 dětí, takový počet tu dlouho nebyl.
„ Ve školce se máme dobře, celý den si můžem hrát, když však pro mě přijde máma, utíkám
s ní domů rád.“ To je motto našeho Školního vzdělávacího programu a je v něm obsaženo to
nejdůležitější pro vývoj osobnosti dítěte, kdy mateřská škola má nezastupitelné místo při vytváření vztahů k učení, lidem, společnosti , ke světu, ale nejdůležitější pro dítě je jeho rodina,
která by mu měla zajišťovat pocit bezpečí a jistoty!
V letošním roce nás v únoru navštívila p. Králová z Archy Chrudim s nabídkou her zaměřených
na kamarádství. Děti se setkaly (některé již podruhé) s nevidomým kamarádem Petrem
z Tyflocentra Pardubice a opět si připomněly, co je v životě důležité. V březnu se děti seznámily s pojmem Felinoterapie a Canisterapie, kdy se prostřednictvím kočiček a pejsků pomáhá
lidem s různým postižením (jak pohybovým, tak psychickým). V dubnu si děti vyzkoušely hru
na africké bubínky s lektorem Lukášem Vídeňským, který za námi přijel až z Tábora. Dům
sociálních služeb ve Slatiňanech nám umožnil pravidelné návštěvy svého krytého relaxačního
bazénu, kterých se účastnily i mladší děti.
Mimo tyto aktivity se děti zapojily do kroužku anglického jazyka prostřednictvím Agentury
„Kroužky“ a taneční výchovy zajištěné TŠ Besta Chrudim. Velký úspěch a přínos měla
„dřevíčková dílnička, „kde si děti vyzkoušely práci se dřevem a doma se pochlubily vlastním
výrobkem. Letos jsme měli ve školce i zaječické hasiče, děti si mohly samy vyzkoušet , že to
nemá hasič při své práci jednoduché. Každoročně navštěvujeme se staršími dětmi dětské
oddělení v nemocnici, kde je loutka Petruška seznamuje s prostředím, dětí si zkouší píchnout
injekci, poslouchají tlukot srdíčka, poznávají různé části lidského těla. Všechny akce jsou prezentovány na našich webových stránkách., www.msbitovany.cz. Doufáme, že nastávající školní rok přinese nám všem opět spoustu nových zážitků a příjemných dní.
V loňském roce a během letošních prázdnin byla v budově MŠ provedena výměna podlahové
krytiny , do konce roku plánujeme výměnu ještě na chodbě. Výstavba prodejny nám ubrala
z technického zázemí, náhradním řešením bylo umístění buňky na zahradě u hlavního vchodu.
Brigádníci z obce pomohli s úpravou zahrady. A rodiče pomáhali při stěhování nábytku.
Děkujeme zaměstnancům, obci, brigádníkům, sponzorům a samozřejmě rodičům za vstřícný
přístup ke školce a věříme, že ji provozujeme ku prospěchu nás všech. (HS)
Hana Sehnalová, ředitelka školy

Na společné fotografii z 26.6.2012 se Vám představují žáci
MŠ v Bítovanech nastupující ve školním roce 2012/2013 do první třídy
základní školy (Foto Pražan)

26. června 2012 se v naší mateřské škole konalo
loučení s budoucími prvňáky spojené
s „pasováním na školáky“, tradičního aktu se
ujala ředitelka školy Hana Sehnalová (Foto Pražan)

K příjemné atmosféře úterního odpoledne
26.6.2012 na zahradě MŠ školy přispělo
i slunečné počasí, pohádky byly v hereckém
ztvárnění rodičů, tak jako ta o „Veliké řepě“
(Foto Pražan)

Snímek ze slavnostního odpoledne 26.6.2012 v MŠ Bítovany snad ani nepotřebuje komentáře,
vystihuje zaujetí dětí při sledování pohádky (Foto Pražan)

Zapsáno do obecní kroniky…
Letos se narodili: Ella Adámková, Štěpán Kašpárek, Marie Hidalgo, Filip Štěpánek, Natálie Dušková a Adéla Remešová.
Blahopřejeme všem rodičům k narození jejich potomků.
Bohužel, opustili nás: paní Jana Dušková, dlouholetá pracovnice jak MNV, tak i Oú Bítovany , pan Mgr. Miloslav Lesný, bývalý řídící učitel
ZŠ Bítovany a pan Oldřich Klouček. (EJ)

Pro informaci …
2.3. 2012 jel naposledy přímý autobus na trase Chrudim – Praha.
Od 1.7. došlo k úpravě cen za nájem hřbitovního místa ze 3 Kč na 7 Kč / m 2 / rok (dle výměru Ministerstva financí je možné vybírat až 20 Kč)
a k úpravě cen za služby ze 47 Kč/rok a hrob na 38 Kč / m 2 / rok. Smlouvy se uzavírají na 5 let. Při klasické výměře hrobu 2 m2 bude poplatek činit 450 Kč na 5 let.
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Obecní knihovna …
Půjčovní doba v knihovně je čtvrtek od 15:00 do 16:30 hod., za půjčování knih není vybírán žádný poplatek. Dvakrát ročně obecní
knihovně zapůjčuje cca 100 knih z výměnného fondu Městská knihovna Chrudim. O knihovnu se vzorně stará RNDr. Jiří Mohl.
Služby v obci …
V prostorách obecního úřadu poskytují svoje služby následující pracovnice:
kadeřnice Andrea Vašáková, v liché týdny v úterý, od 7 hod., na objednávku, tel. 732 129 267
pedikérka Barbora Dalecká, první středu v měsíci, od 13 hod., na objednávku, tel. 732 915 218
masérka Šárka Vokatá, v liché týdny v pondělí, od 13 hod., na objednávku, tel. 734 655 847
Stravovací možnosti v obci ...
Denně se vaří v restauraci U Nováků, je možnost i dovozu jídel (tel. 720 422 564).
Starobní důchodci se zdravotními problémy se mohou stravovat v MŠ. Cena oběda je 50 Kč, po dohodě je možný i dovoz
za částku 7 Kč (tel. 469 665 170).
Je možné objednat si dovoz obědů z restaurace Grand Chroustovice za 60 Kč včetně dovozu (tel. 777 939 144).

Prodejna potravin …
Již v prosinci 2011 byla zkolaudována a otevřena prodejna potravin u MŠ, s čp. 170.
Obec prodejnu pronajala firmě ZD Rosice u Chrasti, nájem činí 1 000 Kč měsíčně, energii
si platí družstvo samo. Historicky první prodavačkou byla paní Jarmila Hančová, která
obchod uvedla do provozu, ale z rodinných důvodů musela skončit. Od února nastoupila
paní Věra Pejchová ze Zaječic, která dosud v případě potřeby vypomáhá. A od května
vede prodejnu paní Markéta Pištorová. Každá z prodávajících se snažila rozšiřovat prodejní dobu. Současná prodejní doba platí od 1.5.2012. (EJ)
Z rosických polí na Vaše stoly…
ZD Rosice u Chrasti Vám denně dodává výrobky z pekárenské a masné produkce svých provozoven zpracovávané tradičním způsobem.
Na pultech svých prodejen nabízí v současné době ZD Rosice žádané české produkty, z nichž mnohé byly oceněny titulem „Mls pardubického kraje“ – grilovací klobása, oravský bok, jehněčí klobása, lunch-meat, anglická slanina, rosická klobása, rosické chorízo, houska malá
pletená nebo rosický koláč. Rosický koláč a rosické špekáčky se chlubí oceněním „Regionální potravina“.
Nabízíme naše oblíbené uzené maso, sekanou, tlačenku, uzeniny, pečivo bílé, tmavé i sladké a další výrobky v síti našich prodejen a na
trzích.
Uzenářské výrobky neobsahují přidané chemické látky, sóju ani separáty, splňují rovněž i požadavky na bezlepkovou dietu. Nevyrábíme
z dováženého masa, všechny suroviny i čerstvé maso na pultech pocházejí výhradně z našich chovů. Ve své rosické prodejně najdete i další
smíšené a mražené zboží. Podporujte v této době české zemědělství, my Vám za to nabídneme české produkty s odpovídající kvalitou.
Na Vaši návštěvu se těší personál Vaší rosické prodejny. U nás víte, co jíte…

Připravujeme …
28.9. – 29.9. 2012 pořádá komise pro práci s mládeží dvoudenní zájezd do AB vinného sklípku v Bořeticích u Hustopečí. Předpokládaná cena
zájezdu je : degustace, celovečerní menu vč. nápojů, cimbálovka 700 Kč, ubytování se snídaní 400 Kč, doprava 400 Kč. Po cestě je plánována zastávka s návštěvou kulturní či technické památky. Informace u p. Hany Sehnalové, tel. 724 316 911.
Sběr nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení proběhne v pondělí 19.11.2012. Vozidla budou přistavena od 15:00 -16:00 hodin
u Oú a od 16:05 - 16:30 hodin u autobusové zastávky v Bítovánkách.
Příští číslo Bítováku bude informovat …
… o investičních akcích realizovaných v obci v letošním roce,... o tom, co ještě máme v plánu v letošním roce udělat,…přineseme zprávy
o dění v obci za období prázdnin, … seznámíme čtenáře s projektem sochařské tvorby spojené s osobností sv. Anežky České (v rámci tohoto
projektu byla odhalena i socha sv. Anežky v Bítovanech), …
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Hospodaření obce ve finančním vyjádření …
... předkládáme malý přehled o hospodaření obce od počátku letošního roku k 30.8.2012:
Příjmy 2 859 928 Kč, výdaje 1 866 720 Kč. Peněžní prostředky na účtech činí 1 893 003 Kč. (EJ)
příjmy v tisících Kč
2 022,8
16,5
14,0
2,0 + 100,0 dotace z kraje
0,0
209,0 od obcí + 47,2 kraj
0,0
11,3
2,4
25,8
38,3
226,2
0,4
85,6+56,8 Pk na st. správu

od finančního úřadu
místní a správní poplatky, bez poplatků za odpady
obchod
silnice, chodníky, čekárny
pitná voda, kanalizace, vod. toky
MŠ
na ZŠ
knihovna, kultura, SPOZ, sděl. prostř., veř. rozhlas
sportoviště, TJ , dětské hřiště
pohřebnictví
nebyt. prost., komun. služby, veř. zeleň, osvětlení
odpady
hasiči
ZO, Oú, KB, pojištění

výdaje v tisících Kč
x
x
19,0
3,0
14,0
330,5
154,0
54,5
95,7
39,9
258,4
151,1
60,0
686,6

Nejlepší odpad? Ten, co vůbec nevznikne …
Pokud vznikne, k je třeba jej co nejlépe využít - ideálně při produkci nových výrobků. To jsou základní myšlenky tvořící pilíř soudobé odpadové legislativy. Do právního řádu jednotlivých evropských zemí se prosadily zásluhou směrnic Evropské komise, které jsou závazné pro všechny členské státy. V praxi to znamená, že zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak na skládce nebo
ve spalovně. Velký důraz se klade na opětovné použití a navracení výrobků do používání až do skutečného ukončení životnosti.
To se týká i vysloužilých elektrospotřebičů, které v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy
téměř tolik jako plastové obaly. 90 % materiálu lze znovu využít . Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují
efektivně separovat jednotlivé materiály, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu jich pak lze vrátit zpět do výroby jako druhotné suroviny. Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály.
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí neznečistí různé škodliviny, které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva. Nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony používané dříve v chladicích zařízeních. Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství přitom rok od roku roste.
Moderní recyklační zařízení by na ně sama o sobě nestačila. Někdo musel nejprve zorganizovat celý složitý systém sběru, evidence
a dopravy ke zpracovatelům. A někdo jej musí také financovat. Tím „někým" jsou výrobci a dovozci těchto zařízení. Ukládá jim to zákon
o odpadech, který do České republiky přenesl evropské směrnice a v současné podobě platí od roku 2005. Výrobci a dovozci se inspirovali
osvědčeným modelem vytvořeným a prověřeným ve skandinávských zemích.
Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, které plnění jejich zákonných povinností zajišťují. Mezi ně rozdělilo Ministerstvo
životního prostředí jednotlivé skupiny spotřebičů z domácností. Podle tohoto rozdělení zajišťují jednotlivé kolektivní systémy ekologické nakládání například s vysloužilými lednicemi, pračkami, počítači nebo osvětlovacími tělesy. Velké i menší domácí spotřebiče z kategorie takzvané
bílé techniky, stejně jako třeba elektrické pomocníky pro kutily a zahrádkáře dostala na starost akciová společnost ELEKTROWIN. ELEKTROWIN a.s. byl založen 25. května 2005 a je tak jedním z nejstarších kolektivních systémů působících v České republice. Dnes zajišťuje,
řečeno slovy zákona, zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění více než poloviny celkového množství elektrozařízení
a elektroodpadu v ČR.
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma . Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso,
buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Nekompletní výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Sbor dobrovolných hasičů obce Bítovany sbírá staré spotřebiče v rámci projektu společnosti ELEKTROWIN „ Recyklujte s hasiči ".
Více na www.elektrowin.cz .
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