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Vážení přátelé,
přijměte prosím omluvu, že letošní místní zpravodaj vychází poprvé až v samotném závěru kalendářního roku. Opět se
nepodařilo dostát předsevzetí, aby Bítovák plnil úlohu periodika, které spoluobčany pravidelně čtvrtletně informuje
o dění v naší obci. Přijměte tedy, vážení čtenáři, toto rozšířené osmistránkové vydání našeho místního zpravodaje náhradou za nevydaná čtvrtletní čísla.
Na prvních stránkách zpravodaje Vám předkládáme přehled společenských akcí a událostí, které proběhly v naší obci od počátku letošního roku.

Úvodní snímek zpravodaje zachycuje děti a paní učitelky z naší mateřské školy na hrázi rybníka Farář při procházce do přírody 1. března 2013. Čisté životní prostředí v obci,
spolu s velkou zahradou u MŠ, vybavenou od letošního roku novými herními prvky a dobrým zázemím školy, nabízí dětem z obce i nejbližšího okolí ty nejlepší podmínky pro
jejich rozvoj. (Foto Pražan)

Tříkrálová sbírka...
Již po několik roků probíhá v naší obci „Tříkrálová sbírka“ organizovaná chrasteckou charitou. Při letošní sbírce, která se konala v sobotu 5.1.2013, bylo v Bítovanech vybráno 6252 Kč. Poděkování patří všem našim spoluobčanům, kteří podle svých
možností do sbírky přispěli, i slečnám Lence Habalové a Gabriele Chvojkové z Bítovan a Monice Rohlíkové ze Zaječic. (JP)

Koledníci „Tříkrálové sbírky“ (zleva) Gabriela Chvojková, Monika Rohlíková
a Lenka Habalová jdou na koledu směrem do místní části obce „Na Ostrůvku“.
(Foto Pražan)

Turnaj o pohár starosty obce ve stolním tenisu...
První letošní akcí, 5.1.2013, byl turnaj ve stolním tenisu
o „Pohár starosty obce“. Turnaj pro děti a dospělé byl odehrán na čtyřech hracích stolech v restauraci „U Nováků“.
Organizaci a zabezpečení turnaje si vzala na starost komise pro práci s mládeží pod vedením zastupitele Davida
Dvořáka. Účastníky turnaje byli převážně domácí hráči
a hráčky. Loňské prvenství v kategorii mužů obhájil Roman
Sládek, v kategorii žen zvítězila Vladimíra Fousková. (JP)

Snímek zachycuje vítěze kategorie dospělých. Vítězství v turnaji z r. 2011 a 2012 v
kategorii mužů obhájil Roman Sládek (druhý zleva), kategorii žen na snímku zastupuje
její vítězka Vladimíra Fousková. (Foto Pražan)
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Tříkrálový koncert v kostele sv. Bartoloměje v Bítovanech…
V neděli 6.1.2013 se v místním kostele konal Tříkrálový koncert.
S pásmem vánočních koled vystoupil smíšený pěvecký sbor
z Bítovan, který od letošního roku nese název Bartoloměj. Sbor postupně rozšiřuje svoje řady o nové členy a doplňuje i nástrojové obsazení. Členové sboru využívají k doprovodu housle, příčnou flétnu,
akustické kytary a rytmické nástroje. Sbor zkouší pravidelně, a to každé pondělí, v sále obecního úřadu a zve mezi nové sebe zájemce
o sborový zpěv. (JP)
Výroční valná hromada SDH Bítovany…
V sobotu 12.1.2013 se v sále obecního úřadu konala výroční valná
hromada SDH Bítovany. Zúčastnili se jí i představitelé okrsku SDH
Miřetice, do kterého náš SDH patří. Za hosty v diskusi vystoupili starosta okrsku Miřetice Vladimír Strnad a velitel Pavel Venzera. Jednání valné hromady za domácí SDH řídil jeho starosta František Dostál,
zprávu o činnosti sboru za rok 2012 přednesl velitel sboru Radek
Dostál. Na valné hromadě byli do řad bítovanských dobrovolných
hasičů přijati dva noví členové, jmenovitě David Dvořák a Vojtěch
Dvořák. Oba mladí hasiči jsou, jak je tomu v Bítovanech i v několika
dalších případech, pokračovateli rodové tradice hasičského sboru.
Rodiče Davida Dvořáka jsou oba členy místní SDH, z rodiny Vojtěcha
Dvořáka je členem SDH Bítovany jeho otec David Dvořák. (JP)

Starosta místní SDH František Dostál a velitel jednotky Radek Dostál při přednášení
zprávy o činnosti sboru za rok 2012. Otec a syn Dostálové jsou živým důkazem rodové
tradice příslušnosti ke sboru dobrovolných hasičů v Bítovanech, rodiny, která se již ve
třetí generaci hasičskému sboru v naší obci věnuje. (Foto Pražan)

Smíšený pěvecký sbor Bartoloměj při Tříkrálovém koncertu 6.1.2013
v bítovanském kostele. (Foto Pražan)

Zastupitelka obce a členka místní SDH Olga Dvořáková se synem
Davidem Dvořákem, novým členem SDH Bítovany. (Foto Pražan)

Vojtěch Dvořák, nový člen SDH Bítovany s otcem Davidem Dvořákem.
Orientovat se mezi Dvořáky v Bítovanech je někdy i pro místní problém. Zvláště, když sousedé, oba příjmením Dvořák, navíc stejným
jménem David, jsou si ještě rovni věkem a mají stejně staré syny. Pak
nezbývá nic jiného si pomoci např. příjmením dědečka, známého
mistra kovářského v Bítovanech pana Jana Khýna. (Foto Pražan)

Přednáška Hany Binkové o léčivých bylinách…
V pátek 15.2.2013 se v sále OÚ uskutečnila první letošní přednáška Hany Binkové. Její zajímavou přednášku, tentokrát na
téma sběr, sušení a uchování léčivých rostlin a jejich očistné schopnosti, projevily zájem především ženy. Paní Binková ve své
přednášce, doprovázené promítáním obrázků léčivek, představila celou řadu vyhlášených i méně známých léčivých rostlin.
Širšímu okolí známá bylinkářka, profesí zdravotní sestry a povoláním záchranářka střediska rychlé záchranné pomoci
v Chrudimi, má možnost porovnání účinků klasických syntetických léčiv s přírodními produkty při léčbě nejrůznějších nemocí.
Podle paní Binkové je cílené a adresné užívání produktů z bylin vhodnou doprovodnou léčbou, případně i alternativní kúrou na
celou řadu našich neduhů. (JP)
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Paní Hana Binková na pracovišti střediska záchranné služby při chrudimské nemocnici. (Foto Pražan)

Snímek z přednášky Hany Binkové v sále obecního úřadu15.2.2013. (Foto Pražan)

Dětský karneval...
Restaurace U Nováků se 9. března
tohoto roku proměnila v pohádkové
mraveniště, kde se to jen hemžilo
princeznami, kovboji, zvířátky, čaroději i klauny. Dvaaosmdesát dětí,
společně se svými rodiči, se příjemně bavilo, tančilo a soutěžilo. Oblíbené písničky byly naživo produkovány párem „ klaunů“ Šimonem
Pečenkou a Josefem Hejcmanem
z agentury Šimona Pečenky. O organizaci se postarala komise pro
práci s mládeží. Děkujeme. (OD)
Snímek z dětského karnevalu 9. března 2013. (Foto Pražan)

Snímek ze soboty 9. března 2013 zachycuje Zálesáky v konečné fázi sběru odpadků kolem
silnic do Bítovan. Fotografie byla pořízena před obcí, na silnici vedoucí od přejedu železniční
trati „U Buličků“ pod nejvyšším bodem v obci, „ Pod Homolí“. (Foto Pražan)

Sběr odpadu kolem silnic do Bítovan 9. 3. 2013…
V letošním roce mladí Zálesáci pod vedením Ing. Karla
Krbálka zopakovali akci, kterou poprvé uskutečnili
v minulém roce. Posbírali odpad kolem silnic vedoucích do Bítovan. Příkopy a stráně kolem silnic, loni
vyčištěné, byly opět zaneřáděny nejrůznějším odpadem. Vedle už tradičního odpadu v našich příkopech,
jako jsou PET lahve a mikrotenové sáčky, bylo možné
vidět i molitanové matrace z postelí, starou deku, roztrhané plachty apod. Zálesákům patří za jejich nelehkou
práci veliké poděkování. Poděkovat je potřeba i firmě
Recycling – kovové odpady za finanční dar 5 tis. Kč,
kterým záslužnou činnost Zálesáků podpořila. (JP)

Josefovský bál...
Jako již tradičně uspořádala komise pro práci s mládeží v sobotu 23. března t.r. v místní restauraci Josefovský bál. Pro více jak
stovku zúčastněných krásně hrála a zpívala skupina Rytmus pana Karla Habala. Nechyběla ani bohatá tombola, na které se podíleli jak sponzoři akce, tak i jednotlivci. Všem patří poděkování. (OD)
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Snímek z Josefovského bálu 23.3.2013.
Překvapením večera bylo vystoupení
orientální tanečnice. (Foto Pražan)

Snímek z Josefovského bálu 23.3.2013.
Moderování celého večera se dobrovolně ujal osvědčený
moderátor předchozích obecních bálů zastupitel David
Dvořák. (Foto Pražan)

Snímek z Josefovského bálu 23.3.2013.
Prakticky nonstop k tanci a poslechu hrála po celý
večer hudební skupina RYTMUS Karla Habala.
(Foto Pražan)

Flora Olomouc…
27. dubna 2013 uspořádala naše obec zájezd na jarní mezinárodní zahradnickou výstavu a veletrh FLORA Olomouc. Návštěvníkům byly zpřístupněny pavilony i venkovní plochy výstaviště, zaplněné barevnými a voňavými exponáty jarní etapy největší
a nejstarší květinové akce v České republice. Mohli nejen obdivovat, ale i nakoupit nepřeberné množství cibulových a hlíznatých
rostlin; narcisů, tulipánů, hyacintů a modřenců. K dostání byly rododendrony, kaktusy, skalničky, okrasné stromy a keře, bonsaje
i orchideje. Pro dospělé byl připraven zahrádkářský sklípek s dobrým moravským vínem a cimbálovou muzikou. Nechyběly stánky s občerstvením, keramikou, zahradnickými výpěstky, nářadím a technikou. (OD)
Čarodějnice…
Poslední dubnový den je odedávna spojován s pálením čarodějnic. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní
svátek. Lidé se scházejí u zapálených ohňů a oslavují příchod jara. I v naší obci se pálily ohně. Některé jen tak hořely, jiné vytvářely magickou ohnivou show v rukách šikovných tanečníků a další svými mírnými plamínky ošlehávaly selátko, grilované na venkovním prostranství restaurace U Nováků. Pro děti byla připravena diskotéka. (OD)
Soutěž „Vesnice roku Pardubického kraje 2013“…
V letošním roce se naše obec přihlásila do soutěže Vesnice roku Pardubického kraje 2013. Do soutěže se v kraji každoročně
hlásí kolem dvaceti obcí. Vítěz krajského kola má právo zúčastnit se celorepublikového finále. Současně s přihláškou do soutěže
obec předkládala hodnotitelům soutěže i přehled o svých dosavadních aktivitách. Např. jak má vybudovanou infrastrukturu, jak
pečuje o zeleň, jakým způsobem řeší likvidaci odpadů, jakým způsobem se stará o údržbu majetku, co připravuje pro seniory
apod. Desetičlenná hodnotitelská komise navštívila naši obec v podvečer 17. května 2013. Na úvod návštěvy proběhla na OÚ
krátká prezentace zaměřená na historii obce a aktivity za poslední roky. Poté proběhla beseda, při které byli zastupitelé obce
komisí dotazováni na nejrůznější témata spojená např. s hospodařením obce, péčí o seniory, kulturními a sportovními aktivitami
apod. Součástí prezentace v sále OÚ bylo i vystoupení pěveckého sboru Bartoloměj. Druhá část návštěvy hodnotitelské komise
byla věnována prohlídce obce. Komise spolu se zastupiteli obce prošla část obce ve směru od kostela až k dětskému hřišti pro
volnočasové aktivity. (JP)

Společná fotografie členů hodnotitelské komise soutěže vesnice roku a zastupitelů obce Bítovany pořízená na závěr návštěvy komise v Bítovanech 17.5.2013. (Foto Pražan)
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Snímek ze 17.5.2013 představuje odvážné členy hodnotitelské
komise vesnice roku, kteří si nenechali ujít příležitost přejít most
po jeho zábradlí a tím splnit test odvahy, kterým si v době dětství prošla většina Bítováků. (Foto Pražan)

Nohejbalový a volejbalový turnaj…
V sobotu 18. května 2013 posloužilo víceúčelové sportovní hřiště všem, kteří přišli změřit své síly ve druhém ročníku pouťového
volejbalového a nohejbalového turnaje. Organizátoři se postarali o občerstvení, pěkné počasí o dobrou náladu a díky tomu nic
nebránilo soutěžícím týmům i přítomným divákům v prožití velmi příjemného odpoledne. (OD)

Diváky pouťového turnaje 18.5.2013 byli většinou rodiny, přátele a známí účastníků sportovního klání. (Foto Pražan)

Snímek z 18.5.2013, z jednoho z mnoha utkání volejbalového turnaje, zachycuje
gratulaci poraženého družstva vítězi. Ze snímku není jasné, kdo je vítěz, a kdo
poražený. Je to ostatně jedno. Důležité je, že zvítězila dobrá nálada.
(Foto Pražan)

Povodňová sbírka…
V termínu od 10. – 12.6.2013 proběhla v naší obci sbírka na pomoc oblastem postiženým povodněmi. Materiální pomoc
v podobě čisticích a dezinfekčních prostředků, ochranných pomůcek, nářadí a pitné vody byla předána obci Hořín u Mělníka.
Všem, kteří do sbírky přispěli, patří velké poděkování. DĚKUJEME!!! (OD)

Výstava k historii „věnečků“ v Bítovanech…
O třetím červnovém víkendu jsme si výstavou připomněli historii „věnečků“ v naší obci. Pro nejmladší generaci našich spoluobčanů je zaniklá tradice jarní slavnosti mládeže, tzv. věnečků, událostí zcela neznámou. O její historii se mohou něco bližšího
dozvědět již jen z vyprávění pamětníků nebo z dobových fotografií (pokud existují).
Věnečky měly v Bítovanech dlouhou tradici. Konání věnečků (nebo také kytičky, jak se někdy uvádí) se připomíná již před druhou světovou válkou. Z předválečných let se zatím žádný snímek nepodařilo objevit. I ze vzpomínek nejstarších spoluobčanů,
pamětníků předválečných časů, se nepodařilo mnoho zjistit.
Věnečky v Bítovanech dosáhly největšího rozkvětu v padesátých a šedesátých letech minulého století. Bítovany byly z okolních
obcí každoročně první, kde se obdobná slavnost mládeže s nastupujícím jarem konala. Informace o historii věnečků
v poválečném období lze spolehlivě čerpat z bohatého fondu černobílých fotografií. Autorem převážné většiny snímků, prezentovaných i na výstavě, byl pan Rudolf Nevečeřal.
Dalším zdrojem informací jsou vzpomínky přímých účastníků věnečků, tehdy mladých družiček a mládenců. Právě snaha zaznamenat informace o zaniklé tradici v naší obci a uchovat je pro příští generace přivedla Janu Čechlovskou na myšlenku shromáždit dostupné dokumenty a uspořádat výstavu.
Výstava byla slavnostně zahájena starostou obce, za doprovodu domácího pěveckého sboru Bartoloměj, v pátek 14. června.
Druhý den výstavy, v sobotu 15. června, návštěvníkům hrála hudební skupina pana Škvařila a točilo se i pivo. K vysoké návštěvnosti výstavy i v třetí den jejího konání, v neděli 16. června, jistě přispělo i dobré počasí.
Konáním výstavy byl splněn i druhý, ne nevýznamný cíl - mít příležitost se setkat s těmi, se kterými jsme se od našeho mládí
třeba po desítky let nepotkali. Výstava byla navštívena, jak dokazují snímky, nejen domácími, ale i našimi rodáky, přáteli a známými z okolních obcí. Za zdařilou akci patří poděkování všem, kteří se na jejím zajištění podíleli, zvláště pak její autorce, paní
Janě Čechlovské. (JP)
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Snímek návštěvníků výstavy „Historie věnečků“ v den jejího zahájení, v pátek 14.6.2013.

(Foto Pražan)

Na zahájení výstavy 14.6.2013 vystoupil pěvecký sbor Bartoloměj
z Bítovan. (Foto Pražan)

Snímek ze soboty 15.6.2013 dává představu o atmosféře výstavy. Sál budovy
obecního úřadu nebyl jen dočasným výstavním prostorem, ale i místem milých
setkání dávných přátel, kamarádů a známých. (Foto Pražan)

Zaniklou tradici „Bítovanských věnečků“ připomínají dnes již jen fotografie
a několik záznamů v kronice. Připomenutím toho, jak takový věnec, který hlavní
družička přinášela svému mládenci, vypadal, byla jeho věrná replika uvázaná
podle dobové fotografie. Snímek je ze soboty 15.6.2013. (Foto Pražan)

I pro autory výstavy bylo v několika případech problematické přesně určit rok, ve
kterém se ten který věneček konal. Což potom mladší návštěvníci výstavy! Ti
často potřebovali přesně ukázat a odpovědět na otázku! Kdo, že je ta družička, či
kdo je ten mládenec? Snímek byl pořízen v neděli 16.6.2013, (Foto Pražan)

Byli však i tací, kteří se v nepřeberném množství snímků orientovali bez větších
problémů. Na fotografiích poznávali své spolužáky a kamarády a připomněli si
události, jejichž před léty sami byli aktivními účastníky. Snímek je z neděle
16.6.2013, (Foto Pražan)

Rozloučení s budoucími prvňáky…
Ve čtvrtek 20. června se v naší mateřské škole konalo tradiční slavnostní „pasování na školáky“. Žáci, kteří po prázdninách nastoupí do první třídy základní školy, se tímto slavnostním aktem loučí se svojí první školou v životě. Z bítovanské mateřské školy
si odnášejí své první životní zkušenosti s prací ve školním kolektivu, ale i první kamarádské vztahy, které některým z nich vydrží
i po celý život. Přátelské prostředí školy, zdravé životní prostředí v obci a zázemí školy, spolu se znalostí prostředí, ze kterého
děti do školy přicházejí, to jsou všechno přednosti, které MŠ v Bítovanech nabízí. Věříme, že budoucí prvňáčci budou na své
paní učitelky a mateřinku v Bítovanech vzpomínat s láskou i po letech, v časech, kdy si plně uvědomí, co jim jejich škola
v Bítovanech přinesla. Přejeme malým školákům, aby pro ně byla základní škola místem, které budou navštěvovat rádi, se zájmem co nejlépe prospívat. (JP)
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Na snímku ze čtvrtka 20.6.2013 je vidět, že už téměř vše přitaveno k tomu, aby
mohlo na zahradě MŠ začít pohádkové představení. (Foto Pražan)

Travnatá plocha v chladivém stínu stromu se stala na více než hodinu čtvrtečního
odpoledne 20.6.2013 hledištěm pohádkového divadla v přírodě. (Foto Pražan)

Hana Sehnalová, ředitelka MŠ v Bítovanech, má pro každého budoucího prvňáčka
připraveno jeho krátké hodnocení i s přáním úspěchu do dalších školních let ve
velké škole. Snímek z 20.6.2013 (Foto Pražan)

Paní učitelky i paní ředitelka se se svými „absolventy“ jen těžko loučí. Většinou na
obou stranách nějaká ta slzička ukápne. Jinak to však nejde, koloběh školního
života je už takový. Musíme postoupit dále, v září na nás čeká další etapa vzdělávání. Snímek z 20.6.2013 (Foto Pražan)

Ležáky 23.6.2013…
Znovuoživenou tradicí naší obce se stala účast na pietním
aktu k uctění památky obětem vypálené osady Ležáky. Počasí přálo, a proto se skupina našich spoluobčanů vypravila
na kolech. Ostatní využili hasičské auto nebo své dopravní
prostředky. Společně pak položili kytici u jednoho
z památníků. (OD)
Shromáždění cyklistů z Bítovan před cestou na Ležáky v neděli 23.6.2013. Skupina
do místa svého cíle jela pod vedením Ing. Karla Krbálka. (Foto Pražan)

Kytici za naši obec položili, u příležitosti pietního aktu 23.6.2013, k ležáckému
památníku Lukáš Novák a Olga Dvořáková, členové SDH Bítovany. (Foto Pražan)

Fotografie části delegace občanů z Bítovan na pietním shromáždění v Ležákách
23.6.2013.

Letošní červnová povodeň…
Po vydatném nočním dešti z pondělí 24. 6. na úterý 25. 6. se ráno po páté hodině zvedla během půldruhé hodiny hladina řeky
v Bítovanech na úroveň třetího povodňového stupně.
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Vývoj situace si vyžádal vyhlášení pohotovosti jednotce našeho SDH. Pohotovost byla vyhlášena v 6:55 hod. a už během půl
hodiny byla jednotka akceschopná. V 8:05 byla jednotka v kompletním obsazení. Ke kulminaci průtoku vody došlo kolem poledne. Voda se tentokrát z koryta nevylila. V průběhu dopoledne a části odpoledne naši hasiči nebezpečně vyhlížející řeku jen monitorovali pro případ, že by hrozilo zatarasení prostoru pod dolním mostem např. plovoucími kmeny. Za rychlý zásah a obětavý
přístup při řešení nenadálé situace patří naší jednotce SDH veliké poděkování. (JP)

Jednotka SDH Bítovany při plnění pytlů pískem. K velké úlevě obce bylo využito
jen několik pytlů s pískem jako opatření proti rozlití řeky v místní části „Na Obci“.
Snímek byl pořízen v 10:02 hod. 25.6.2013. (Foto Pražan)

Hrozivě vyhlížející stav řeky Holetínky (potoku Ležák) necelou hodinu před kulminací průtoku. Snímek byl pořízen v 10:50 hod. 25.6.2013. (Foto Pražan)

Dětský den 6. července...
Na první červencovou sobotu, kdy už školáčci vesele užívají prázdnin, připravila komise pro práci s mládeží naučnou stezku
v chatové oblasti Doly. Děti se tak na různých stanovištích předvedly se svými znalostmi i dovednostmi a v cíli pak obdržely zaslouženou odměnu. Nechybělo ani občerstvení v podobě grilovaných klobásek a nealkoholických i alkoholických nápojů.(OD)

Snímek z poznávací soutěže při dětském dnu 6.7.2013. (Foto Pražan)

Snímek z rybářských závodů pořádaných v rámci dětského dne 6.7.2013.
(Foto Pražan)

Snímek z výtvarné soutěže o dětském dni 6.7.2013. (Foto Pražan)

Snímek ze soutěže ve šplhu o dětském dni 6.7.2013. (Foto Pražan)
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Vítězem soutěže „Vesnice Pardubického kraje 2013“ se stal Dolní
Újezd u Litomyšle…
Dolní Újezd si vítězství v soutěži zaslouží právem a v žádném případě to
není úspěch náhodný. I z krátké návštěvy je zřejmé, že Dolní Újezd pracuje na svém zvelebení dlouhodobě. Obec s více než dvěma tisící obyvateli
má jen namátkou: vlastní domov důchodců, školu, kterou navštěvuje pět
set žáků, dvě hudební školy, osm družstev kopané, početný sbor dobrovolných hasičů, velký pěvecký sbor, muzeum venkova a koupaliště s třemi
bazény. V obci sídlí prosperující zemědělské družstvo.
Vyhlášení vítěze soutěže proběhlo v Dolním Újezdu v sobotu 3. 8. 2013. I
naší obci se dostalo ocenění, byli jsme vyhodnoceni jako skokan roku.
Nedosáhli jsme tedy na nejvyšší ocenění, ale i tento úspěch nás těší.
Ocenění je motivací do další práce a do jisté míry i pobídkou přihlásit se
do soutěže i v příštím roce.
Soutěži samotné a možnostem, co pro úspěch v soutěži udělat, se budeme věnovat v příštím čísle Bítováku. (JP)

Snímek z předávání diplomů oceněným obcím. Dolní Újezd u Litomyšle 3.8.2013 (Foto

Hladík)

Sokolovna v obci Dolní Újezd u Litomyšle. (Foto Pražan)

Hasičská soutěž ve Vížkách u příležitosti oslav výročí sboru…
17. srpna 2013 se naši hasiči v obci Vížky zúčastnili oslav 60 let
fungování místního sboru dobrovolných hasičů. V programu oslav
byla i soutěž v požárním útoku, která se našim „klukům“ velmi zdařila. (OD)
Snímek členů soutěžního družstva SDH Bítovany 17.8.2013 ve Vížkách. (Foto Pražan)

Drakiáda…
Konec září bývá ve znamení mírného ochlazení a větříků,
které přímo vybízejí k pouštění draků. 28.9.2013 si ale
organizátoři Drakiády připomněli známé rčení „ větru,
dešti neporučíš“, a museli se popasovat s absolutním
bezvětřím. Pro děti a jejich dráčky připravili soutěže, které
mírné zklamání z nepřízně počasí rychle rozehnaly. (OD)
Snímek z drakiády 28.9.2013 (Foto Pražan)
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Vítání občánků…
5.října 2013 jsme do naší obce přivítali čtyři nové občánky. Františka Tomeše z Bítovánek, Ninu Šťouračovou, Marka Šedivého
a Matyáše Netolického z Bítovan. Dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a spoustu krásných let strávených v naší obci.
(OD)

František Tomeš s rodiči

Nina Štouračová s rodiči

Marek Šedivý s rodiči

Matyáš Netolický s rodiči

Sklípek…
Víkend na jižní Moravě ve sklípku pana Pavla Krýsy byl velmi příjemným zážitkem pro ty, kteří si našli čas ve dnech
12.- 13.10.2013. Kdo se zúčastnil, neprohloupil. Teplá večeře, obložené mísy, škvarková pomazánka, dobré víno a samozřejmě
kvalitní burčák přispěly k už tak dobré náladě všech přítomných. Svým zpěvem a hrou na kytaru zábavu ještě více umocnil náš
spoluobčan pan Pavel Binko. (OD)
Beseda seniorů a rozsvícení vánočního stromu…
Každoroční setkání seniorů se letos neslo v duchu adventu. V sále obecního úřadu se 1.12.2013 třicítka našich spoluobčanů
setkala se svými přáteli a známými. Společně zhlédli fotodokumentaci celoročního dění v obci, pochutnali si na připraveném
občerstvení, vánočním cukroví a v závěru společně s širší veřejností postáli u vánočního stromu, který byl slavnostně rozsvícen.
Příjemně naladěni a se sklenkou teplého punče si pak všichni přítomní mohli zazpívat koledy s dětmi z mateřské školy, smíšeným pěveckým sborem Bartoloměj a panem Karlem Habalem. (OD)

Snímek z besedy seniorů 1.12.2013. Věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším seniorem,
účastníkem besedy, byl třicet roků. (Foto Pražan)

Na snímku z 1.12.2013 (vlevo) je paní Jarmila Capoušková a nejstarší
občanka naší obce paní Vlasta Pavlíková. (Foto Pražan)

Snímek z besedy seniorů 1.12.2013. (Foto Pražan)

Snímek z besedy seniorů 1.12.2013. (Foto Pražan)
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Na snímku z rozsvícení vánočného
stromu 1.12.2013 je skupina malých
zpěváčku. Pěvecký sbor vytvořila paní
ředitelka MŠ v Bítovanech Hana Sehnalová jen pro příležitost rozsvícení vánočního stromu z bývalých i současných
žáků školy. (Foto Pražan)

„Bítovany sobě“, tak se dá nazvat
seskupení zpěváků a hudebníků
z Bítovan při zpívání pod vánočním
stromem o první neděli adventní
1.12.2013. Pěvecký sbor Bartoloměj,
pod vedením Kateřiny Josífové, zpíval
za doprovodu Karla Habala, kapelníka
hudební skupiny Rytmus. (Foto Pražan)

Snímek ze setkání Bítováků, ale
i přátel a známých z okolních obcí,
při rozsvícení vánočního stromu
1.12.2013.
(Foto Pražan)

Od letošní sezony mají naši fotbalisté nový tým. Snímek byl pořízen po posledním utkání podzimního kola na domácím hřišti 2.11.2013.
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(Foto Pražan)

Výtvarné práce žáků MŠ v Bítovanech na téma
kostel sv. Bartoloměje v Bítovanech …

GALERIE
MŠ
BÍTOVANY

Kristýna Dvořáková

Rozálie Svatoňová

Sára Sobotková

Lucie Popílková

Alice Kellerová

David Pištora

Karolína Růžičková

Tereza Procházková
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Na dalších stránkách zpravodaje Vám předkládáme přehled prací, které byly realizovány za období 1 —11 roku 2013. Přehled je
doplněn komentářem a údaji o hospodaření obce za sledované období.
Plnění a čerpání rozpočtu...
Obec vstupovala do letošního roku se schváleným rozpočtem ve výši 4 mil. Kč na straně příjmů a s částkou 3,895 mil. Kč na straně výdajů. V průběhu roku byl rozpočet upravován na částky – příjmy po konsolidaci ve výši 4, 748 mil. Kč, výdaje po konsolidaci
4, 748 mil. Kč. (EJ)
Postupně, dle oddílů zaúčtování, uvádíme převažující činnost:
Prodejna…
V letošním roce bylo naplánováno zateplení prodejny a osazení okapnic na její
budově. Stěna prodejny směrem do místní komunikace byla zateplena za částku 70 tis. Kč. V příštím roce nás ještě čeká dokončení fasády barevným nátěrem. (EJ)
Snímek z 3.10.2013 ukazuje stav zateplení stěny prodejny . (Foto Pražan)

Chodníky…
V prostorách mezi prodejnou a MŠ byla položena zámková dlažba o ploše
cca 100 m2. Zhotovitel byl vybrán ze šesti poptávaných firem. Vítězem se
stala s nejnižší cenovou nabídkou firma M-silnice. Dlažbu si obec zakoupila
sama u firmy INFAK Přelouč. Dosud byla na opravy chodníku vyfakturována
částka 113 tis. Kč. (EJ)
Na snímku ze 4.7.2013 je prostor před prodejnou s právě dokončenou
prací na zadláždění plochy. (Foto Pražan)

Silnice…
Dlouhodobě byla plánována oprava místní komunikace od MŠ do Cihelny
technologií asfaltového nástřiku. Současně s opravou komunikace bylo provedeno odstranění betonových příkopových žlabů kolem prodejny a plotu zahrady MŠ. V místě byla nově položena dešťová kanalizace o délce 95 m, osazeny
obrubníky, rozšířena komunikace o 1,3 m s krytem z asfaltového betonu. Na
konci rekonstruovaného úseku bylo vybudováno obratiště. Na realizaci opravy
komunikace bylo vypsáno výběrové řízení malého rozsahu. Zvítězila firma
M-silnice. Jelikož akce byla prováděna ke konci podzimního období, hrozilo
riziko, že se nástřik tenké asfaltové vrstvy s následným podrcením jemným
kamenivem nemusí se stávajícím povrchem spojit, a proto bylo rozhodnuto,
že se práce na dokončení povrchu přesunou až na květen příštího roku.
V letošním roce tedy byla provedena jen část díla, které bude na jaře 2014
dokončeno. Na opravy silnic bylo celkem vydáno 316 tis. Kč. (JP)

Snímek z 15.10.2013 představuje technologii
ošetření trhliny v krytu vozovky zálivkou modifikovaným asfaltem. (Foto Pražan)

Snímek z 5.9.2013 dokladuje stav prací na opravě komunikace za prodejnou a zahradou MŠ. (Foto Pražan)

V popředí snímku z 18.10.2013 je vidět stavbyvedoucí firmy
M-Silnice Miloš Licek při bourání porušené části krytu komunikace za prodejnou. (Foto Pražan)
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Na snímku z 11.9.2013 jsou vidět obrubníky a vodící proužky osazené do betonového lože. (Foto Pražan)

Kanalizace…
Naše obec vypouští odpadní vody z jednotlivých nemovitostí přes domácí čistírny a septiky do vodotečí nebo kanalizací, které ústí do potoku Ležák.
Z výpustí obecní kanalizace odebírá akreditovaná firma vzorky odpadních vod
a provádí rozbory. Za tuto činnost obec zaplatí ročně 30 tis. Kč. V poslední
době bylo po vyhodnocení vzorků laboratoří bohužel konstatováno, že ne
všechny vzorky splňují povolené limity. Opakovaně se to stává u výpusti na
kanalizaci, která vede od kostela a ústí do řeky pod dolním mostem. Normě
nevyhověly ani vzorky z dalších dvou kanalizací. Konkrétně z kanalizace, která ústí do řeky proti obecnímu úřadu, a z kanalizace, která vede podle MŠ.
Výsledky měření vzorků ukazují na skutečnost, že v trase vedení kanalizačních řadů některá z nemovitostí pravděpodobně vypouští odpadní vody bez
předchozího přečištění. Žádáme občany, kteří jsou na tyto řady napojeni, aby
likvidovali odpadní vody pouze v souladu se zákonem. Kontrola napojení nemovitostí na vodovodní řady podle zákona a kontrola jejich technického stavu
čeká obec v r. 2014. Letošní výdaje na čištění kanalizačních řadů, i se započtením nákladů na opravu kanalizace kolem prodejny, byly v částce 47 tis. Kč.
(EJ) (JP)
Na snímcích pořízených u dolního mostu 5.11.2013 je jasně vidět nečistoty, které po tlakovém čištění
z kanalizace vytékají. (Foto Pražan)

Údržba mostů…
V letošním roce prošel větší údržbou horní most u tzv. Psotova mlýna (někteří
občané ho dnes znají spíše jako most u Machačů). Horní most je nejstarším
ze tří mostů v naší obci na řece Holetínce (potoku Ležák). Plošné základy
mostu, jeho podpěry a prostřední masivní pilíř z pískovcového kvádrového
zdiva pocházejí z druhé poloviny devatenáctého století. V r. 1933 byla dřevěná mostovka nahrazena betonovou trámovou mostovkou a ta osmdesát roků
spolehlivě slouží až do dnešních dnů. Stavbu betonové mostovky provedla při
regulaci řeky firma Ing. Karla Krixe z Litomyšle. I přes své stáří je most ve
výborném stavu. Při letošní údržbě byl most dokonale očištěn a zbaven náletových dřevin, byla provedena oprava spár pilířů a vytmelení odprýsknutých
míst na mostovce kvalitním betonovým tmelem, bylo natřeno i zábradlí. Náklady na letošní údržbu mostu byly 15 tis. Kč. (JP)
Knihovna…
Na provoz knihovny bylo v letošním roce vynaloženo 15 tis. Kč. Máme poměrně velký knižní fond, který se postupně rozšiřuje. Navíc nám výměnou dvakrát
ročně vozí z Městské knihovny Chrudim cca 100 nových knižních titulů. (EJ)

Na snímcích z 31.7. a z 14.8.2013 je vidět horní most. Most
prošel pečlivou údržbou, kterou provedli otec a syn Jůnové.

Základní školy…
Od letošního roku ruší zákon o rozpočtovém určení daní povinnost obcí přispívat na neinvestiční výdaje základních škol. Úhradu nákladů na provoz svých základních škol obdrží obec jako jejich zřizovatel z výnosu daně prostřednictvím finančních úřadů.
Naše obec letos ještě musela uhradit pohledávky základních škol za rok 2012 ve výši 152 tis. Kč. Od příštího roku nebudou
okolní obce a města vyžadovat žádnou další úhradu na žáky. Výjimkou je město Chrudim. To nad rámec zákona úhradu za
žáky z naší obce navštěvující ZŠ v Chrudimi požaduje. (EJ)
Kultura, komise mládeže a SPOZ…
Na kulturní činnost bylo celkem vynaloženo 80 tis. Kč. Z dobrovolného vstupného a z částky vybrané od účastníků zájezdu do
sklípku bylo zpět do kapitoly kultura převedeno 31,8 tis. Kč.
Personální zajištění údržby a oprav v obci…
Za dlouhodobě nemocného zaměstnance, který zajišťuje práce spojené s údržbou obce, byl s dotací Úřadu práce na dobu určitou přijat nový pracovník. Smlouva s Úřadem práce je uzavřena do 28. 2. 2014. Obec v období prázdnin využívala i práce brigádníků. (JP)
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Mateřská škola…
Obec, jako zřizovatel MŠ, hradí provozní náklady školy, platy zaměstnanců hradí prostřednictvím Pardubického kraje stát.
V letošním roce obec hradila provozní náklady ve výši 430 tis. Kč. Dalších 48 tis. Kč obec vynaložila na úpravy kolem nově zabudovaných herních prvků na zahradě MŠ. Prvky byly zakoupeny od firmy Tomovy parky, jsou z tvrdého akátového dřeva, které by
mělo dobře odolávat povětrnostním podmínkám. Náklady na pořízení prvků dosáhly 106 tis. Kč. Částkou 75 tis. Kč je kryla obec,
zbytek hradila ze svých fondů MŠ. Okolním obcím, jejichž děti navštěvují naši MŠ, jsme vyúčtovali neinvestiční náklady ve výši
183 tis. Kč. Jedná se o obce Zaječice, Honbice, Smrček, Orel, Svidnice a městys Žumberk. (EJ)

Ve čtvrtek 1.8.2013 byly odstraněním drnu a podorničí
zahájeny zemní práce na zahradě MŠ jako příprava na
instalaci nových herních prvků. (Foto Pražan)

V pondělí 5.8.2013 byly firmou Tomovy parky, za
pomocí brigádníků z obce, osazeny herní prvky.

Ve středu 21.8.2013 byla zaseta travina a dětské hřiště
u MŠ bylo dokončeno. (Foto Pražan)

(Foto Pražan)

Sportoviště, dětské hřiště a multifunkční hřiště…
Budování, údržba a provoz těchto zařízení nás letos stálo 350 tis. Kč. Největší
položku činilo zpevnění oplocení kolem hřiště na volejbal. (EJ)
Hřiště pro volnočasové aktivity je postupně dovybavováno. Na snímku z 25.7.2013 jsou
vidět nové lavičky a oplocení, které plní i funkci mantinelů. (Foto Pražan)

Veřejné osvětlení…
V r. 2012 požádala obec o dotaci z Programu obnovy venkova na rekonstrukci veřejného osvětlení směrem do Cihelny.
V červenci t. r. jsme obdrželi z Pardubického kraje smlouvu na dotaci ve výši 100 tis. Kč. Obec vypsala výběrové řízení malého
rozsahu na zhotovitele díla, jehož vítězem se stal Roman Sobotka z Bítovan. Vlastní rekonstrukce, včetně zemních prací a nákladů na vícepráce, stála 233 tis. Kč. (EJ)
Hřbitov…
Pro letošní rok byla na místním hřbitově plánována jen běžná údržba.
S možností zaměstnávat, za přispění Úřadu práce, pana Břetislava Grassingera, který má dlouholeté zkušenosti jako správce hřbitova, došlo ke změně
plánu. Obec dospěla, po důkladném prověření stavu platnosti nájemních
smluv na hrobová místa, k opatření připravovanému po delší dobu, a to odstranit náhrobky na nevyužívaných a dlouhodobě neplacených hrobových
místech. V návaznosti na toto zásadní rozhodnutí obec zařadila do plánu ještě
opravu márnice, chodníku, zadního vchodu na hřbitov a úpravu cesty za hřbitovem.
Letošní oprava márnice byla zřejmě největší opravou za více než sto roků, co
tato drobná stavba na bítovanském hřbitově stojí. Byla kompletně odstraněna
a nově nahrazena venkovní omítka, opraveny a doplněny římsy, vyměněno
laťování a opraven a proti dřevokazným houbám ošetřen krov střechy.
Střecha byla kompletně pokryta novou taškovou krytinou. Původní tašky „bobrovky“ - byly nahrazeny krytinou stejného typu. Na chodník na západní
straně hřbitova byla položena starší betonová dlažba, která dříve sloužila
u MŠ.
V souvislosti se zhroucením zdi kolem malé branky v rohu západní strany
hřbitovní zdi došlo ke změně jejího umístění. Byla přesazena na jižní stranu
zdi hřbitova. Celkové náklady na opravu a údržbu hřbitova, včetně zemních
prací na jeho okolí, budou v letošním roce činit 187 tis. Kč.
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Snímek z 15.7.2013 dokladuje zahájení prací na odstraňování
náhrobních kamenů na nevyužívaných hrobových místech.
(Foto Pražan)

Na snímku z 23.7.2013 jsou zachyceny práce na úpravě
plochy pod nový chodník a vzadu vybouraný otvor pro novou
branku. (Foto Pražan)

Opravu márnice realizoval pan Karel Jonáš, před lety náš spoluobčan.
K opravě přistupoval tak, jak to pro něho bylo typické, s rozvahou,
pečlivě a po důkladné přípravě. Na práci do Bítovan se vždy velmi
těšil. Práce na opravě márnice však pro něho byla v jeho celoživotní
profesní kariéře stavebního technika prací poslední.
V samotném závěru realizace opravy márnice pan Karel Jonáš náhle
zemřel. (JP)
Snímek z 18.7.2013 je ze zahájení prací na opravě márnice.
(Foto Pražan)

Požární ochrana…
Naši dobrovolní hasiči prokázali připravenost v červnu
tohoto roku, když se zvedla hladina řeky. I když byla dolní
část vesnice zvýšeným stavem vody dotčena, záplavy
většího rozsahu se nám naštěstí vyhnuly. Katastrofické
záběry postižených měst a obcí jsme však mohli sledovat
v televizi. Občané a firma IKOV přinesli v rámci materiální
pomoci na OÚ úklidové prostředky a balenou vodu. Členové SDH Bítovany ji odvezli do obce Hořín u Mělníka.
Naše obec následně poukázala na účet postižené obec
Hořín ještě finanční dar ve výši 25 tis. Kč.

Komunální služby…
Na tuto kapitolu je účtována údržba obce a nákup technických prostředků pro údržbu obce. Celkem bylo vynaloženo na tyto účely 431 tis. Kč. Byly zakoupeny regály do
stavební buňky umístěné za obecním úřadem. Ty budou
sloužit pro ukládání nářadí a drobné mechanizace.
V červnu se obec vybavila novou technikou na sekání
trávy, konkrétně malou pojízdnou sekačkou, dvěma křovinořezy a „plotostřihem“. Nové vybavení bylo pořízeno za
částku 56 tis. Kč. Na křižovatce „U Rybníčka“ a u hřiště
pro volnočasové aktivity přibyly nové lavičky, jejich pořízení stálo 58 tis. Kč. Náhradou za staré nádoby na inertní
posypový materiál byly pořízeny tři nové plastové nádoby, každá o objemu 200 litrů, za 20 tis. Kč. (EJ)

Zastupitelstvo Pardubického kraje rozhodlo 30. 9. 2013
o dotaci pro obce, a to s odkazem na červnové záplavy.
Naše obec obdržela dotaci 66 tis. Kč. SDH Bítovany si
za prostředky dotace pořídil přilby, hadice a žebřík. (EJ)

Likvidace odpadů ze hřbitova…
Výdaje na vyvážení kontejnerů ze hřbitova představují po roky největší část nákladů na údržbu hřbitova. V letošním roce stálo
vyvážení odpadů už 33 tis. Kč. V minulých obdobích byly zvýšené náklady hlavně proto, že do volně přístupného a poměrně
snadno dostupného kontejneru byl vyvážen nejen odpad z domácností, ale např. i staré pneumatiky, vyřazené lednice a nepotřebný stavební materiál. Kontejner využívali k ukládání odpadu i občané z okolních obcí. Proto jsme se rozhodli situaci, po dohodě s firmou AVE odpadové hospodářství a.s., i po prověření, jak se řeší shromažďování odpadů z jiných hřbitovů, zásadně
řešit. Dosluhující vanový kontejner byl vyměněn za velkoobjemové výklopné popelnice. Jedna popelnice bude stabilně umístěna
naproti vstupní bráně na hřbitov. Dle potřeby budou výklopné popelnice doplňovány o další, do maximálního počtu 4 ks, např.
v době jarního úklidu hřbitova. Popelnice budou vyváženy v rámci pravidelných čtvrtečních svozů domovního odpadu dvakrát
měsíčně. Realizovaným opatřením obec sleduje úsporu nákladů na údržbu hřbitova. (EJ)
Státní správa a zastupitelstvo, služby peněžních ústavů, pojištění….
Na tyto kapitoly bylo vynaloženo 968 tis. Kč., včetně provozu úřadu. Byl nakoupen přenosný vysoušeč zdiva, skener, vlajka se
znakem obce, vše v celkové výši 33 tis. Kč. Na výkon státní správy obec dostává dotaci ve výši 75 tis. Kč. (EJ)
V letošním roce proběhly volby prezidenta a mimořádné volby do Parlamentu ČR. Náklady na zajištění voleb v naší obci ve výši
34 tis. Kč byly uhrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje. (EJ)
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