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Vážení spoluobčané,
rok 2012 se rychle blíží ke svému konci. Do Vašich domácností přichází druhé letošní číslo Bítováka. Bude Vás informovat o tom,
co se nového událo v naší obci za druhé pololetí letošního roku.

Výlet do ZOO Praha – Trója …
Dne 2.června 2012 uspořádala komise pro práci s mládeží
výlet do pražské ZOO. Autobus dopravil všechny zúčastněné
v dopoledních hodinách do Prahy na Rašínovo nábřeží
a odtud jsme se parníkem vydali do ZOO Praha – Trója.
Pražská ZOO je nádherná svým naturalismem i umístěním
v dolní části pražské Tróje, nedaleko Trojského zámečku. V
roce 2002 byla pražská ZOO velmi poničena tisíciletou vodou. Uhynulo zde velké množství zvířat. Připomínkou této
smutné události je bronzový památník lachtana Gastona,
který odplul s velkou vodou až do Německa. Převoz zpět už
bohužel nepřežil.
V současné době žije v ZOO kolem 2500 zvířat reprezentujících 500 druhů.

Snímek skupiny výletníků na přístavišti v Praze (Rašínově nábřeží) u Palackého mostu
(Foto H. Sehnalová)

Ti , kdo pražskou ZOO navštívili, ať už společně s námi nebo soukromě, si jistě odnesli nezapomenutelný zážitek se spoustou zajímavých
poznatků. (OD)

Charitativní koncert na Pražském hradě byl pořádán i pro Bítovany…
V úterý 12. června 2012 se v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě uskutečnil pod záštitou kardinála Dominika Duky a Dagmar Havlové
slavnostní koncert věnovaný českému králi a římskému císaři Karlu IV.
Koncert pod názvem „Koncertní hold pro kytaru, zobcové flétny a lidský hlas“
v provedení Štěpána Raka, Alfréda Strejčka a Margit Klepáčové pořádala společnost Hanna Marie Therapy s.r.o. Majitelkou firmy je rodačka z Bítovan paní Hana
Tomášková, roz. Habalová.
Jedna část výtěžku z benefičního z koncertu byla věnována nadaci VIZE 97 manželů Havlových, druhá část ve výši 53 tisíce korun byla odeslána na fond opravy vitráží
oken kostela sv. Bartoloměje v Bítovanech.
Generálním mediálním partnerem koncertu byl Český rozhlas Praha.
Možnost zhlédnout koncert a finančně podpořit dobrý úmysl využilo i několik rodáků
z Bítovan, kteří dnes trvale žijí v Praze.

Herec Alfréd Strejček, kytarový virtuos Štěpán Rak
a violoncellistka Margit Klepáčová při koncertu v Katedrále sv. Víta 12.6.2012 (Foto J. Pražan)

Zážitek z koncertu v zšeřelé a téměř do posledního místa zaplněné katedrále sv.
Víta se dá jen obtížně vyjádřit. Umělecký výkon pánů Raka a Strejčka umocnilo
i autentické prostředí katedrály.
Dílo, které je věnováno Otci vlasti, bylo provedeno pro náš národ v posvátném prostoru, v místě posledního odpočinku největšího ze středověkých evropských panovníků.
Benefiční koncert za účasti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky zahájila
pořadatelka koncertu paní Hana Tomášková. (JP)

Hana Tomášková při zahájení charitativního koncertu
v Katedrále sv. Víta 12.6.2012 (Foto J. Pražan)
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Odhalení sochy sv. Anežky České Přemyslovny v Bítovanech 25. srpna 2012…
S myšlenkou vzbudit zájem o význam a odkaz sv. Anežky Přemyslovny v roce jejího osmistého výročí narození přišel ke konci roku 2010
profesor Petr Piťha. Svým záměrem připomenout si dědictví známé duchovní osoby, řeholnice a abatyše významného kláštera pan profesor
Piťha oslovil ředitele SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích Ing. Josefa Moravce.
Ze vzájemné spolupráce pana profesora Piťhy, žáků, pedagogů a vedení školy v Hořicích, Královéhradeckého kraje i sponzorů vznikl projekt,
který prostřednictvím sochařského díla dokázal původní myšlenku naplnit.
Realizovaný projekt je výjimečný v mnoha ohledech. Snad ještě nikdy nebyla vytvořena tak
rozsáhlá a ucelená kolekce sochařských děl na zadané téma, zvláště uvědomíme-li si skutečnost, že se jedná výhradně o díla studentů střední umělecké školy.
Jednotlivá díla by nemohla vzniknout bez dobrého odborného vedení pedagogů školy. Úkolem pro vedoucí pedagogy - akademické sochaře Dagmar Štěpánkovou a Michala Moravce
bylo vedle práce na vlastní tvorbě návrhu sochy správně žáky motivovat a dát tak tvorbě na
tématu, pro mladou generaci mnohdy tak vzdálenému, smysl.
V průběhu let 2010 až 2012 byla odhalena socha svaté Anežky Přemyslovny na čtrnácti místech
celých Čech. První v roce 2010 v Mýštěvsi u Hořic, další na zámku Blažkov, Lázních Bělohrad,
v roce 2011 např. v Senátu Parlamentu ČR, Poličce, Červeném Kostelci.
Celý cyklus se uzavřel odhalením soch na konci prázdnin letošního roku. 25. srpna dopoledne
byla odhalena socha sv. Anežky v Chrudimi na Školním náměstí a odpoledne pak v Bítovanech
před kostelem sv. Bartoloměje.
Autorem návrhu sochy umístěné v Bítovanech je úspěšný absolvent hořické sochařské školy
Radek Mrština. Bítovany budou pro mladého sochaře místem, kam se za svým prvním větším
sochařským dílem bude určitě rád vracet.
Slavnostnímu odhalení sochy v Bítovanech předcházela mše
svatá celebrovaná farářem Mgr. Ing. Arnoštem Vidourkem, Ph.D.

Ing. Josef Moravec a profesor Petr Piťha při
odhalení sochy sv. Anežky v Bítovanech
25.8.2012 (Foto J. Prodělal)
Krátký úryvek z projevu pana profesora Piťhy:
Bítovany jsou malá obec. Kdo o ní ví? Velké
cesty se jí vyhýbají. Člověk aby sem pomalu
zabloudil. Ale šťastný, kdo sem připutuje,
protože najde místo opravdových lidí,
hrdých na své rodiště, které staletí žije jako
živá část národa.
Dobře tu bude stát sv. Přemyslovna pod
věkovitou lípou a staletou věží kostela.

Tak jako tomu bylo při všech předchozích odhaleních a žehnáních soch, i v Bítovanech přednesli své přímluvy osoby v rámci
projektu nejpovolanější, pan profesor PhDr. Petr Piťha, CSc.,
dr.h.c., emeritní profesor Univerzity Karlovy a ředitel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích pan
Ing. Josef Moravec.
Prof. Petr Piťha při slavnostním projevu u příležitosti
odhalení a žehnání sochy
sv. Anežky v Bítovanech
25.8.2012 (Foto J. Prodělal)

Místostarostka obce Bítovany Iva
Procházková děkuje hostům zúčastněným u příležitosti odhalení
sochy
(Foto J. Prodělal)

Ing. Josef Moravec, ředitel SPŠ kam.
a sochařské Hořice při slavnostním
projevu u příležitosti odhalení sochy
(Foto J. Prodělal)

Bítovany se staly např. vedle Prahy, Bystrého u Poličky, Pardubic,
Hartmanic, Hořic a nám nejbližší Chrudimi místem, na kterém stojí
socha sv. Anežky.
Bítovany jsou obcí, která se přihlásila k odkazu jedné z nejvýraznějších postav naší historie, odkazu sv. Anežky České Přemyslovny.
(JP)

Dr. Arnošt Vidourek žehná
soše sv. Anežky (Foto J. Prodělal)
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Detail sochy sv. Anežky České v Bítovanech
s jedním z atributů této světice - kostelem, který
ji připomíná jako zakladatelku jediného ryze
českého řádu, a to křižovníků s červenou
hvězdou (Foto J. Prodělal)

Návštěva AB Sklípku Bořetice ...
28. září 2012 jsme dostali příležitost strávit dva dny prodlouženého víkendu ve vinném sklípku v Bořeticích. Bořetice jsou malá obec
v Kravihorské svobodné republice. Svobodná republika Kraví hora vznikla z vůle vinařů jako svobodná, nezávislá instituce založená na zásadách občanské společnosti, zejména úctě k lidským právům. Má svoji ústavu, pasy, známky, mince apod.
Sklípek nabízí kapacitu 100 míst a kromě občerstvení formou švédských stolů
jsme mohli ochutnat i grilované selátko, vepřové nebo kuřecí stejky, neomezené
množství bílého a červeného vína a samozřejmě burčák. I přes prohibici mnozí
neodolali domácí ořechovici z loňské úrody. Po večeři následovala degustace
velkých vín neboli vín přívlastkových, a to nejen od majitele sklípku, ale i od dalších sousedů vinařů.
K zábavě, která končila v nočních hodinách, zahrála cimbálovka a nechyběla ani
reprodukovaná hudba, dle vkusu a libosti zákazníků. Cestou do Bořetic jsme
nemohli opomenout zastávku v Lednicko-valtickém areálu. Zde jsme navštívili
nejen zámek, ale i rozlehlé zahrady a park, k jehož prohlídce někteří využili drožky s koňským spřežením nebo parníček.
Vinný sklípek Bořetice

(Foto www.absklípek.cz)

Poděkování za organizaci patří opět komisi pro práci s mládeží, především pak
paní Haně Sehnalové. (OD)

Vítání občánků ...
Dne 6. října 2012 proběhlo v sále obecního úřadu vítání nových občánků obce Bítovany. Přivítali jsme celkem 8 dětí, z nichž nejstarší Radim
Dostál již brzy oslaví své první narozeniny. Dalšími vítanými byli Ella Adámková, Štěpán Kašpárek, Filip Štěpánek, Natálie Dušková, Marie
Hidalgo, Adéla Remešová a nejmladší občanka obce Bítovany Nella Beranová .
Všem dětem i jejich rodičům přejeme spoustu krásných společných let prožitých ve zdraví a spokojenosti. (OD)

Štěpán Kašpárek s rodiči

Natálie Dušková s rodiči

Adéla Remešová s rodiči

Filip Štěpánek s rodiči

Nella Beranová s rodiči

Marie Hidalgo s rodiči

Snímky zúčastněných rodin při vítání občánků 6.10.2012

(Foto J. Pražan)

Výstava obrazů malíře Jaroslava Korečka…
V sobotu 27. a v neděli 28. října 2012 se v sále obecního úřadu uskutečnila výstava obrazů malíře Jaroslava Korečka
ze Slatiňan.
Jako amatérský malíř získával své první výtvarné zkušenosti pod vedením pana učitele Miloslava Lesného st. Ve
svém dalším malířském vzdělávání pokračoval v atelieru akademického malíře Jana Hlíny.
Ve své tvorbě se soustřeďuje především na krajinomalbu. Svůj delší zahraniční pobyt promítl např. do obrazů
z Provence, Korsiky nebo Itálie. V současné době je pro tohoto malíře zdrojem inspirace především nejbližší okolí
jeho bydliště. Na výstavě bylo možné vidět obrázky jak z Bítovan, tak i ze sousedních obcí.
Krátkou dvoudenní výstavu navštívilo, i přes nepříznivé počasí způsobené prvním letošním sněhem, více než pět
desítek návštěvníků. (JP)
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Malíř Jaroslav Koreček
(Foto J. Pražan)

Snímek ze zahájení výstavy obrazů
Jaroslava Korečka v sobotu 27.10. 2012
(Foto J. Pražan)

Návštěvnice výstavy Jana Čechlovská, Iva Procházková
a Helena Krbálková si se zaujetím prohlížejí nástěnný kalendář — výtvarný počin autora vystavovaných obrazů Jaroslava
Korečka (Foto J. Pražan)

Tradiční setkání seniorů…
V sobotu 11. října 2012 se v restauraci U Nováků
uskutečnilo tradiční setkání seniorů naší obce. Setkání je příležitostí k neformálnímu „podebatování si“ o
všem, co naše starší spoluobčany za poslední měsíce
potkalo, co je trápí, z čeho naopak mají radost, co je
těší.
Setkání poskytuje i možnost dozvědět se něco více o
dění v obci. Pro tuto příležitost zastupitelé obce pokaždé připravují prezentaci s doplňujícím komentářem. Na setkání byl, za účasti autora Josefa Alinče ze
Zaječic, promítnut krátký videosnímek z odhalení
sochy sv. Anežky České v Bítovanech 25.8.2012.

Snímky z tradičního setkání seniorů 11.11.2012.

(Foto J. Pražan)

V pěveckém sboru z Bítovan působí
jak členky z naší obce, tak i ze sousedních Zaječic. Sbor vede Kateřina
Josífová. (Foto J. Pražan)

Krátkou přestávku vyplnil pan Karel Hambálek přednáškou o houbách rostoucích v pozdním podzimu
v našich lesích. K příjemné atmosféře sobotního odpoledne přispěl i pěvecký sbor z naší obce. O organizaci a zajištění společenského odpoledne pro seniory
se postarala zastupitelka Olga Dvořáková, které patří
i poděkování. (JP)
Rozsvícení vánočního stromu v naší obci o první adventní neděli 2. prosince …
Rozsvícení vánočního stromu v naší obci se stává tradicí, která příznivě napomáhá
k vytváření pospolitosti života nás, občanů Bítovan. Setkání pod rozsvíceným vánočním stromem přispívá k navození vánoční atmosféry, k uvědomění si začátku adventní doby.

Letošní setkání bylo pravděpodobně nejvíce navštívenou společenskou akcí ze všech konaných v průběhu roku. Na rozsvícení vánočního stromu se měli možnost potkat i ti, kteří se
během roku vůbec nepotkají. Potěšitelná je i ta skutečnost, že se o veškerý program postarali
jen a jen naši spoluobčané. A kdo všechno to byl? Děti z mateřské školy pod vedením ředitelky Hany Sehnalové, pěvecký sbor naší obce, hudební doprovod zajistil i se svým rodinným
pěveckým sborem Karel Habal, o občerstvení se postarala komise pro práci s mládeží pod Nejmladší účinkující při slavnostním rozsvícení vánočního
vedením Davida Dvořáka, o bezpečnost pečovali členové naší jednotky SDH a tak by se dalo stromu děti z Mateřské školy v Bítovanech (Foto J. Pražan)
pokračovat dál. Všem patří za krásně prožitý nedělní podvečer veliký dík. (JP)

Účastníci setkání u příležitosti rozsvícení vánočního stromu o první neděli adventní 2.12. 2012 (Foto J. Pražan)

Kapelník Karel Habal se svým rodinným dívčím pěveckým Smíšený pěvecký sbor z Bítovan pod vedením Kateřiny
Josífové (Foto J. Pražan)
sborem (Foto J. Pražan)
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Mikulášská nadílka pro nejmenší…
V sobotu 8. prosince 2012 se v restauraci U Nováků sešli naši nejmladší spoluobčané. Komise pro práci s mládeží, ve spolupráci
s učitelkami z MŠ Bítovany, pro děti připravila mikulášskou nadílku. Čekání na Mikuláše, anděla i čerty si děti krátily nejrůznějšími společenskými hrami. Trochu s napětím v očekávání se nakonec Mikuláš s andělem a rozpustilou čertovskou družinou dostavil. Při nadílce
v Bítovanech měl však Mikuláš práci velmi jednoduchou. U nás jsou všechny děti hodné, nezlobí, pomáhají rodičům, a pokud ne, tak se
určitě brzy polepší. Tak jak to v pohádkách s dobrým koncem bývá, nakonec všechno dobře dopadlo. Mikuláš hodným i polepšeným dětem
rozdal dárky a čerti zase odešli s nepořízenou.
O hudební doprovod celého odpoledne, tak jako i u jiných akcí v obci, se ochotně postaral pan Polívka. Všem organizátorům patří poděkování. (JP)

„I dárek od hodného Mikuláše je nutné si zasloužit“, stačila krátká básnička nebo písnička a přání bylo splněno (Foto J. Pražan)

Snímek z mikulášské nadílky pro nejmenší 8.12.2012, děti se za pomoci
rodičů a paní učitelek z MŠ věnovaly nejrůznějším hrám (Foto J. Pražan)

Oprava a rekonstrukce místní komunikace za kostelem…
Z hlediska výše finančních nároků představovala největší částku na zajištění stavební akce v letošním roce rekonstrukce místní komunikace
v části obce Za Kostelem. Celková plocha úpravy má výměru 300 m 2. Na části úpravy krytu byla vyměněna a doplněna podkladní vrstva,
osazeny obrubníky a uliční vpusť. Na celou plochu úpravy byla položena obrusná vrstva z asfaltového betonu. Zjednodušenou projektovou
dokumentaci pro ohlášení drobné stavby si obec zpracovávala sama. Zhotovitel opravy a rekonstrukce komunikace byl vybrán na základě
výběrového řízení. Firma M-Silnice Chrudim dílo zhotovila za částku 252 tis. Kč. Část nákladů ve výši 100 tis. Kč byla hrazena z dotace Fondu rozvoje Pardubického kraje. Asfaltový koberec byl položen 30.11.2012. (JP)

Snímek z 30.11.2012 představuje firmu M-Silnice Chrudim při pokládání
ložné vrstvy z asfaltového betonu finišerem před č.p.4 (Foto J. Pražanová)

Na snímku z 18.11.2012 je výpusť do řeky v místě „Pod Školou“ ; zvláště
v letních měsících je zjevné, že někde v trase této kanalizace je odpadní
voda vypouštěna bez předchozího přečištění (Foto J. Pražan)

Žádost obce Bítovany o povolení k vypouštění odpadních vod…
Naši obci k datu 31.12.2012 končí povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Obec proto požádala o prodloužení tohoto
povolení. To bylo příslušnými správními orgány prodlouženo do data 22. 12. 2015, tj. do termínu, kdy mají být splněny předpoklady Rámcové
směrnice 2000/60/ES o vodní politice Společenství a dosaženo dobrého stavu vodních útvarů povrchových vod.
Povolení je vázáno na nápravná opatření, která musí být v průběhu roku 2013 ze strany naší obce bezpodmínečně splněna. Nedodržení závazku obcí by přineslo vyměření sankce a ve svém důsledku zákaz vypouštění odpadních vod do vodoteče.
Při posledních měřeních akreditovanou laboratoří bylo zjištěno, že obec opakovaněvaně překračuje hodnoty znečištění ve vypouštěných vodách, a proto musí přijmout následující opatření:
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1) upravit a vyčistit vyústi do potoku Ležák
2) vyčistit a odstranit nános v kanalizaci
3) provést kontrolu stavu uličních vpustí a kanalizačních šachet na obecních pozemcích (s využitím kamerového záznamu)
4) provést kontrolu, porovnání a doplnění informací o skutečném stavu zařízení u jednotlivých nemovitostí (čističek, septiků, vyvážecích
jímek) v návaznosti na informace zjištěné v minulosti provedenou „pasportizací“
5) provést kontrolu stavu zaústění a přepadů do místních vodotečí a kanalizaci (s využitím kamerového záznamu)
6) zavést evidenci o způsobu likvidace obsahu vyvážecích jímek a kalů septiků z jednotlivých nemovitostí (JP)

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych prostřednictvím našeho zpravodaje poděkoval všem, kteří se, byť jen malou měrou, zasloužili
v právě končícím roce o rozvoj a dobré jméno naší obce.
Poděkování za práci patří zastupitelům obce, všem členům komisí a výborů naší obce, dále dobrovolným složkám
obce a zájmovým sdružením, bez kterých si život na malé obci nedovedeme představit, v neposlední řadě poděkování
patří i těm, kteří pro obec pracují v rámci své profese.
Věřím tomu, že i přes pesimistické prognózy, které na nás denně chrlí sdělovací prostředky, nás neopustí optimismus
a snaha vykonat pro naši obec v rámci svých sil a schopností něco dobrého.
Jménem zastupitelů obce i jménem svým Vám jen a jen vše dobré přeje starosta obce Jaromír Pražan.

Letošní první souvislá vrstva sněhu napadla na státní svátek, 28. října 2012
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