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Vážení spoluobčané,
s koncem kalendářního roku, v čase předvánočním, se k Vám dostává místní zpravodaj, prostřednictvím kterého se Vám
kolektiv autorů snaží přiblížit dění v naší obci za uplynulý rok. Jednotlivé příspěvky jsou většinou řazeny tak, jak události
přinášel čas. I při nejlepší snaze se však může stát, že některá z významných událostí v životě obce zůstala nepovšimnuta.
Takový nedostatek lze napravit a informaci přinést v příštím čísle zpravodaje. Toto číslo zpravodaje se soustřeďuje především na události společenského charakteru. Informace ekonomického rázu, přehled o tom, co bylo v letošním roce v obci
vybudováno, i záměry zastupitelstva pro nadcházející rok Vám přinese zpravodaj 2 / 2014 .

Tříkrálová sbírka...
Tříkrálovou sbírku na území naší obce již tradičně organizuje
chrastecká charita. Letošní sbírka se konala v sobotu
4.1.2014. Do zapečetěných kasiček bylo v Bítovanech vybráno 7 702 Kč. Poděkování patří všem, kteří podle svých možností finančně sbírku podpořili. Poděkování patří i koledníkům,
děvčatům Elišce Habalové, Kristýně Chvojkové a pravděpodobně nejmenšímu koledníku, asi v nejen v našem kraji, pětiměsíčnímu Matyáši Netolickému. (JP)

Snímek ze soboty 4.1.2014 zachycuje koledníky „Tříkrálové sbírky“ v Bítovanech.
Elišku Habalovou (zleva), Matyáše Netolického a Kristýnu Chvojkovou před
čp. 9. (Foto a text Pražan)

Výroční valná hromada SDH Bítovany...
V sobotu 4. ledna 2014 se na sále obecního úřadu konala
výroční valná hromada SDH Bítovany. Zástupce okrsku
SDH Miřetice a členy SDH Bítovany přivítal starosta SDH
Bítovany pan František Dostál, zprávu o činnosti sboru za
rok 2013 přednesl velitel sboru pan Radek Dostál.
V současné době má SDH Bítovany 25 členů, z toho
23 mužů a 2 ženy. (OD)

Výroční valná hromada SDH Bítovany, za účasti představitelů okrsku SDH
Miřetice a hostí z ostatních sborů hasičů okrsku, se konala v sobotu 4.1.2014
v sále našeho obecního úřadu. (Foto a text Pražan)

Tříkrálový koncert v kostele sv. Bartoloměje...
V příštím roce to bude již patnáct let od chvíle, kdy se
v r. 2000 (u příležitosti oslav 650 výročí od první písemné
zmínky o Bítovanech) konal v místním kostele první koncert
duchovní hudby. Od té doby se koncerty konají pravidelně
dvakrát ročně. V čase vánočním jsou to většinou koncerty, na
kterých vystupují pěvecké sbory. V minulosti to byly sbory
např. z Chrasti, Chrudimi, Kutné Hory a Ústí nad Orlicí. V posledních dvou letech při „Tříkrálovém koncertu“ účinkoval domácí pěvecký sbor Bartoloměj. Tak tomu bylo i v neděli 5. ledna letošního roku. U příležitosti koncertu byla uspořádána dobrovolná sbírka na opravu oltáře, při které bylo vybráno
11 600 Kč. (JP)

Snímek představuje smíšený pěvecký sbor Bartoloměj po koncertu v kostele
sv. Bartoloměje v Bítovanech v neděli 5.1.2014. (Foto a text Pražan)
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Zálesáci...
Mezi aktivní spoluobčany naší obce patří členové Svazu pro
pobyt v přírodě, známý jako Zálesák. Skupina převážně mladých lidí ve věku studentů, se zájmem o přírodu a aktivity spojené s pobytem v přírodě oficiální adresu svého působiště
v Bítovanech nemá. Je však z velké části tvořena právě Bítováky. Zálesáky z Bítovan a okolí vede dlouholetý zkušený
náčelník Ing. Karel Krbálek. Zálesáci se zúčastňují celé řady
aktivit, které se v naší obci v průběhu roku konají. Nechybí
např. při zajišťování činností při dětských dnech, obstarávají
sběr kovového šrotu, pravidelně sbírají nejrůznější odpady
kolem silnic do obce. (JP)

Na snímku z neděle 19.1.2014 jsou zachycení mladí muži ze zájmové organizace Zálesák při práci na vyřezávání náletových dřevin v místě za protipožární
nádrží. (Foto a text Pražan)

Sběr odpadu kolem silnic do Bítovan 8.3.2014...
Jako úvod pod nadpis k tomuto sloupečku lze bez úpravy použít text z minulých Bítováků, stačí jen opravit datum
z 9.3.2013 na 8.3.2014!
Doslovná citace z předešlého čísla Bítováku:
„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“.
Tolik citace. Minulým rokem je v citaci míněn rok 2012.

Na snímku ze soboty 8.3.2014 jsou zachyceni Zálesáci před zcela zaplněným
„sběrovým vozem“ odpadů nasbíraných na krátkém úseku silnice „pod Homolí“.
Je to místo, kde Zálesáci pravidelnou akci „za čisté příkopy“ končí.

Z výše uvedeného je naprosto zřejmé, že vše „zůstalo při
starém“. Dokonce i místo, na kterém se odpady pravidelně
nachází, je stejné. I struktura odpadu se nemění! I termín akce čištění příkopů je pravidelný. I její aktéři - dobrovolní sběrači z řad Zálesáků jsou ve stejné sestavě. Aby této „tradici“ bylo
učiněno zadost, tak i podporovatel této akce je tentýž, firma
Recycling - kovové odpady. Ta zachovala Zálesákům přízeň
i v letošním roce a darovala jim za tuto záslužnou práci částku
5 tis. Kč.

(Foto a text Pražan)

K předešlému textu, vedenému v lehké ironii, lze jen dodat, že
snad i původce odpadu se nemění!
Je otázkou, zda je takový člověk vůbec z naší obce, jestli silnicí „pod Homolí“ jen neprojíždí. Pokud to byl někdo z Bítovan,
pak je nutné se ptát. Proč pro likvidaci odpadů nevyužívá
sběrných míst pro tříděny odpad, zvláště když byla tato místa
v posledních měsících o tři další rozšířena.

Na snímku ze soboty 8.3.2014 je široký „sortiment“ odpadů nacházejících se po
příkopech kolem silnic do naší obce, odpadů, které lze v naší obci bez problémů
likvidovat prostřednictvím dobře fungujícího systému sběru a třídění odpadů.
( Foto a text Pražan)

Nezbývá než poděkovat jak Zálesákům, tak i firmě Recycling
za jejich opakovanou aktivitu. Poděkovat za činnost, prostřednictvím které je odstraňován šlendrián někoho jiného. (JP)

Výročí vysazení lip...
Díky záznamu ve školní kronice i dnes přesně známe datum
vysazení lip u betonového mostu přes řeku Holetínku v místní
části obce u mateřské školy. (JP)
Zápis uvádí:
Dne 26. března 1919 zasadili žáci dvě lípy vedle mostu
přes řeku Holetínku po obou stranách silnice na památku
znovuzřízení svobodného státu československého.
Lípy nazvány byly „lípami svobody“.

Na snímku ze středy 26.3.2014 jsou účastníci slavnostního odhalení informační tabule
instalované k výročí vysazení lip v r. 1919. Lípy byly vysazeny u tehdy poměrně nového
betonového mostu z r. 1910. (Foto a text Pražan)
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Obecní bál...
Obecní bál pod taktovkou komise pro práci s mládeží se uskutečnil 19.4.2014 v místní Restauraci U Nováků. Všem přítomným hrála k tanci a poslechu hudební skupina Rytmus pana
Karla Habala. Nechyběly ani soutěže a bohatá tombola. (OD)

Snímek z vydařeného obecního bálu 19. dubna 2014 představuje hudební skupinu, která ve svém názvu nese jméno a příjmení zakladatele a kapelníka v jedné
osobě, Karla Habala (na snímku druhý zprava). Rytmus Karla Habala je hudební
skupinou dobře známou v širokém okolí. Žánr hudební skupiny je velmi široký, má
ve svém repertoáru jak taneční hudbu, tak i dechovku. (Foto a text Pražan)
Snímek obecního bálu z 19.4.2014 zachycuje přípravy před jednou ze společenských soutěží. Moderátor večera, zastupitel David Dvořák, soutěžícím právě vysvětluje jak bude soutěž
probíhat a na co si mají v zápalu boje dát soutěžící pozor. (Foto Pražan)

Bruslení na Hadovce...
Díky soukromé aktivitě našich spoluobčanů, manželů Binkových, se dne 19.4.2014 rozběhl již třetí ročník závodu na online bruslích, tentokrát pod názvem „Velikonoční závodění
v Bítovanech“. Kdo se cítil jistěji bez koleček, mohl své síly
změřit s ostatními v běhu na „Jeden bítovanský kilák“. Trať
pro závod byla vzorně označena a upravena. Odměny pro
vítěze a občerstvení pro všechny přítomné zajistili pořadatelé,
za což si zasluhují velké poděkování. (OD)
Společné foto příležitostných sportovců na on-line bruslích, pořízené na startovní
čáře závodu, zachycuje atmosféru po vydařeném sobotním odpoledni 19.dubna
2014. (Foto Hrdlička)

Čarodějnice...
Poslední dubnový den je odpradávna spojován s pálením ohňů, jejichž úkolem bylo ochránit obydlí, úrodu a dobytek před zlou
mocí čarodějnic. Tento starý zvyk přežívá dodnes. Není už ale symbolem ochrany, nýbrž příležitostí, jak se společně sejít a pobavit s přáteli. (OD)

Snímek z pálení „čarodějnic“ 30.dubna 2014 je z prostoru zahrady za Restaurací U Nováků a zachycuje okamžiky před vlastním „pálením“. Hranice je už připravena. Zatím se nic neděje a je čas na soutěže. (Foto a text Pražan)

Jedno ze soutěžních stanovišť, na kterém ve středu 30.dubna 2014, před začátkem hlavního programu, soutěže na zahradě za Restaurací U Nováků probíhaly.
Někteří z účastníků si pro „čarodějnice“ připravili i originální oblečení, jako např.
Davídek Pištora, coby malý černokněžník. (Foto a text Pražan)
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Okrsková soutěž hasičů v Bítovanech...
Naše obec se pro tento rok stala hostitelem okrskové soutěže
v hasičském sportu. Svatý Florián se postaral o krásné jarní
počasí, a tak nic nebránilo tomu, aby se dne 10.5.2014 sjela
všechna družstva okrsku Miřetice na fotbalové hřiště do Bítovan a zde svedla utkání v požárním útoku. Až na problémy
s časomírou, díky kterým musela družstva žen provést požární útok na“ plechovky“, se soutěž vydařila. (OD)

Snímek z 10.5.2014 je z nástupu soutěžních družstev před zahájením okrskové
soutěže hasičů sdružených v Okrsku SDH Miřetice. Bítovanští hasiči byli hostiteli
soutěže po několika letech. (Foto a text Pražan)

Pořadí 8 družstev mužů
s vítěznými časy:

Pořadí 5 družstev žen
s vítěznými časy:

1. Lukavice (24,56s),
2. Výsonín (29,25s),
3. Vížky (30,54s),
4. Svídnice „B“(30,58s),
5. Svídnice „A“(36,22s),
6. Bítovany (39,80s),
7. Miřetice (49,17s),
8. Bošov (86,75s).

1.Lukavice (24,05s),
2. Vížky ( 26,96s),
3. Lukavice dorost (27,35s),
4. Svídnice (30,80s),
5. Miřetice (31,87s).

Za krásného slunného počasí, které o sobotě 10.5.2014 panovalo, se na svoje
soutěžní vystoupení připravuje družstvo naší jednotky SDH. (Foto a text Pražan)
Na závěr soutěžního odpoledne 10.5.2014 převzali zástupci jednotlivých soutěžních družstev diplomy a věcná ocenění. Z rukou starosty Okrsku SDH Miřetice pana Vladimíra
Strnada (první zleva) a jejího velitele Pavla Venzary přejímá za SDH Bítovany ocenění
David Dvořák. (Foto a text Pražan)

Dětský den v Bítovanech...
U příležitosti Mezinárodního dne dětí připravila na sobotu 31.5.2014 MŠ Bítovany ve spolupráci s SDH Bítovany a Zálesákem
Zaječice bohatý program na venkovním prostranství Restaurace U Nováků. Děti si mohly zasoutěžit v nejrůznějších disciplínách,
zhlédnout ukázku spolupráce kynologa a jeho psa nebo si vyzkoušet jízdu na koni. Nevšední zážitky umocnilo hezké počasí
a příjemná atmosféra. (OD)

Parkoviště za Restaurací U Nováků posloužilo při dětském dnu 31.5.2014 malým
slečnám, pod vedením ředitelky MŠ v Bítovanech Hany Sehnalové, jako taneční
parket. (Foto a text Pražan)

Zahrada za Restaurací U Nováků se v sobotu 31.5.2014 na čas stala plochou
pro provozování nejrůznějších sportovních disciplín, např. požárního sportu.
Požární útok se stal pro všechny děti nejoblíbenější soutěží. (Foto a text Pražan)
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Slavnostní setkání na hrázi rybníka Farář...
Ve čtvrtek 5.6.2014 se konalo u příležitosti zakončení prací na
opravě hráze rybníka Farář a revitalizaci jeho okolí slavnostní
setkání zástupců investora akce, zhotovitele díla, projektanta,
zástupců úřadů, obce Bítovany a pozvaných hostí. Za pět
zimních měsíců byl realizován záměr, který se připravoval
několik posledních let. Svým rozsahem šlo o největší investici
do opravy rybníka za nejméně jedno století. Vedle opravy
hráze, nového stavidla, vyčištění a úpravy toku náhonu došlo
i na vybudování laguny a dvou tůní pro rozmnožování obojživelníků. Opravou je sledován i cíl, zlepšení podmínek pro růst
vodní rostliny – kotvice plovoucí. (JP)

Hostem slavnostního setkání na hrázi rybníka Farář 5.6.2014 byl pěvecký sbor
Bartoloměj z Bítovan. (Foto a text Pražan)

Snímek účastníků slavnostního setkání 5.6.2014 na hrázi rybníka Farář.

K zdárnému průběhu příprav a prací na opravě rybníku Farář přispěla celá řada
institucí, firem i jednotlivců. Bezesporu největší zásluhu o zdařilé dílo je možné
přičíst Mgr. Vlastimilu Peřinovi, vedoucímu Správy CHKO Železné hory a KS
Pardubice. Na snímku z 5.6.2014 je Mgr. Peřina první zleva. (Foto a text Pražan)

(Foto a text Pražan)

Návštěva hodnotitelské komise soutěže vesnice roku...
Ve čtvrtek 12.6.2014 navštívila naší obec desetičlenná hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku Pardubického kraje
2014. Komise se se zastupiteli obce sešla v devět hodin na
obecním úřadě a po krátkém vzájemném představení pokračovala návštěvou MŠ, prošla kolem prodejny směrem k hřišti
do cihelny, kolem rybníka Farář, pokračovala přes hřbitov a na
krátký čas se zastavila v kostele sv. Bartoloměje. Zakončení
návštěvy se konalo na sále OÚ. Návštěva proběhla v přátelském duchu i počasí prohlídce obce přálo. Komise se s naší
obcí rozloučila v jedenáct hodin, přesně po vyčerpání stanového limitu dvou hodin na návštěvu. (JP)

První zastavení hodnotitelské komise bylo v MŠ. Komise a zastupitelé obce
navštívili oddělení starších žáků. Snímek z 12.6.2014. (Foto a text Pražan)

Snímek z 12.6.2014 představuje část hodnotitelské komise při zahájení návštěvy
Bítovan. Místopředsedou komise byl Ing. Stanislav Hladík (první zprava), starosta vítězné obce soutěže v r. 2013 Dolního Újezdu u Litomyšle. (Foto a text Pražan)

Na závěr návštěvy hodnotitelské komise soutěže 12.6.2014 proběhlo více než
půlhodinové dotazování členů komise na nejrůznější téma spojená s chodem
a děním v obci. (Foto D. Dvořák)
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Z mateřské školy...
Letošní školní rok jsme zakončili 19.6.2014 akcí „rozloučení se
předškoláky“, kde vystoupily mladší i starší děti s připravenými
tanečními vystoupeními. Přijela nás pozdravit i p. Nováková z TŠ
Besta, která v naší školce již delší dobu vede taneční kroužek,
a představila ukázku ze závěrečného vystoupení dětí v Muzeu
v Chrudimi. Proběhlo také „pasování“ předškoláků na školáky
a nakonec nám rodiče předvedli pohádkové postavy, které děti
poznávaly. Všichni se dobře bavili. V posledním školním týdnu se
děti zúčastnily společné akce „noční spaní“ v mateřské škole.
Celý rok se snažíme dětem zpestřit program mateřské školy výlety, návštěvami divadel, výstav, ale někdy bychom si přáli větší
zapojení rodičů. Zvláště letos byla účast rodičů na tvořivých odSnímek ze společného vystoupení dětí z MŠ Bítovany na zahradě školy
poledních setkáních, kde si to děti opravdu užívají, slabá. Setká19.6.2014 (Foto a text Pražan)
vali jsme se tu stále se stejnými „tvářemi“. Do mateřské školy
letos nastupuje 16 nových dětí. Doufáme a těšíme se na podněty a lepší spolupráci ze strany rodičů. Samozřejmě děkujeme
za dobrou spolupráci zastupitelům obce Zaječice a Bítovany a všem, kteří nám při naší práci pomáhají. Naše nejmladší generace za to stojí!
Hana Sehnalová, ředitelka MŠ Bítovany

Na školáka je pasován Filip Kohout.

Na školačku je pasována Tereza Procházková .

Snímky ze slavnostního loučení s budoucími školáky na zahradě MŠ Bítovany 19.6.2014. (Foto a text Pražan)

S kytičkou a poděkováním paní ředitelce Haně Sehnalové přichází budoucí školačka Sára Sobotková.

Uctění památky padlých vojínů ve Velké válce …
V sobotu 21. června 2014 se v kostele sv. Bartoloměje v Bítovanech konal u příležitosti 100. výročí vypuknutí 1. světové války vzpomínkový večer na padlé
vojíny v tomto, do té doby největším válečném konfliktu v Evropě. Vzpomínkový večer zahájil Smíšený
pěvecký sbor Bartoloměj československou státní
hymnou. V komponovaném večeru, s průvodním slovem starosty obce, mezi písněmi sboru, byly čteny
úryvky z válečných dopisnic a deníků vojínů Velké
války (tak byl v té době válečný konflikt pojmenován).
Čtení se ujali zástupci rodin, potomci vojáků v příbuzenské linii - vnuci, pravnuci, praneteře.
Vzpomínkový večer byl pro občany naší obce příležitostí k uctění památky obětí hrozného válečného konfliktu, příležitostí připomenout si jména padlých, raněných a doživotně zmrzačených mladých mužů z obce.
Z Bítovan položilo své životy na válečném poli 1. světové války, nebo zemřelo v polních lazaretech
a nemocnicích celkem 25 mužů. (JP)

Smíšený pěvecký sbor Bartoloměj z Bítovan při vzpomínkovém večeru 21.6.2014.
Na závěr vzpomínkového
večera 21.6.2014 zastupitelé
obce položili kytici k pomníku
padlým.

Autorem snímků je Josef Alinče ze
Zaječic.
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Tři kratší pasáže z válečné korespondence svého dědečka Jana Smetánky přečetla Mgr. Marie Tilerová.

Vzpomínku na válečné události z dopisu svého pradědečka Františka Maliny čte Pavel Dejdar.

Krátký úryvek z válečné dopisnice Františka Ždímala
čte praneteř Lenka Habalová.

Ukázku z rozsáhlého válečného deníku Aloise Šustra
čte prapravnučka Zuzana Součková.

Tři ukázky z válečných dopisů zaslaných své rodině Pan Luděk Štěpán čte z úmrtního oznámení o skonu
Josefem Daleckým čte jeho vnučka, Mgr. Jitka Dalecká. Františka Kusého, dědečka své manželky, paní Zdeňky
Štěpánové.
Autorem snímků ze vzpomínkového večera konaného 21.6.2014 je Josef Alinče ze Zaječic.

Ležáky...
24.6.1942 byla nedaleká osada Ležáky obklíčena příslušníky
oddílu SS. …Těmito slovy začíná zmínka o tragické události
z 2. světové války, kterou si dnes připomínáme pietním aktem k uctění památky obětem vypálené osady. Každý rok se
občané naší obce společně shromažďují v obci Ležáky a kladou kytici pokaždé k jinému z památníků. (OD)
Občané naší vesnice k uctění památky obětí nacisty vyhlazené osady Ležáky po několik posledních roků volí společnou cestu. Bylo tomu tak v letošním roce, v neděli
22. června 2014. Ráno jsme se shromáždili před obecním úřadem a společně se vydali do Ležáků. Většina jako cyklisté, někteří s jednotkou SDH Bítovany, nebo
osobním autem. (Foto a text Pražan)

Společná fotografie Bítováků — účastníků pietního shromáždění v Ležákách v neděli 22. června 2014. Při letošním pietním aktu položila naše obec kytici prostřednictvím zástupců z jednotky SDH k památníku rodiny Klapků. Skupinová fotografie je pořízena před tímto památníkem, který stojí na místě, kde před vypálením osady Ležáky rodina Klapkova
žila. Vzácnými účastníky pietního shromáždění před památníkem rodiny Klapků jsou spolu s občany z Bítovan paní Jarmila Doležalová — Štulíková (uprostřed snímku) s dcerou
Jarmilou a vnučkou Alžbětou (na snímku v pokleku první a druhá zleva). (Foto a text Pražan)
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Vyhodnocení soutěže Vesnice roku Pardubického kraje 2014...
Letošním vítězem soutěže Vesnice roku Pardubického kraje 2014 se stala obec Dříteč.
Obec velikosti Bítovan leží v sousedství dvou krajských měst, přibližně deset km od Pardubic a na druhou stranu třináct km od Hradce Králové. Obci svým způsobem (finančně)
prospívá blízkost Opatovické elektrárny. Více prostředků do rozpočtu, nad rámec běžného financování, je v obci již na první pohled vidět. Dokladem je např. fotbalové hřiště, na
kterém ještě před několika roky rostly kopřivy, dnes se o hřiště stará sousední golfový
klub. V Dříteči mají pod jednou střechou MŠ a ZŠ, knihovnu, obecní dům a sportovní areál a také, z dnešního pohledu, ale možná jen prozatím, jednu kuriozitu. Touto zvláštností
je technikou ze šedesátých let minulého století vybavený protiatomový kryt. Dnes je využíván jen v jeho nadzemní části jako klubovna hasičů.
V mnoha věcech se můžeme s vítěznou obcí srovnávat a vůbec se nemusíme stydět. Co
však zatím v naší obci chybí, je větší neformální zapojení se obyvatel do občanských
aktivit. Bez větší účasti obyvatel na komunitním životě ve svém nejbližším okolí nemůže
naše obec v soutěži, jakou je vesnice roku, výrazně uspět. Každá mince má dvě strany.
Jednou stranou mince je, dejme tomu, nutné zázemí a materiální vybavení, druhou stranou mince je zájem, či nezájem spoluobčanů o společenský život a dění v obci. Jedna strana bez druhé nemůže dobře existovat. V současných ekonomických podmínkách, světě „dotací“, je možná lehčí realizovat tu první stranu mince, zajistit podmínky. To je hlavně úkol pro volenou samosprávu obce. Druhá strana mince, aktivní přístup a zájem občanů o své nejbližší okolí však ve svobodné demokratické společnosti direktivně nařídit nelze.
Nahlíženo sportovní terminologií, v letošní soutěži naše obec v hlavní kategorii neuspěla. Bítovany byly oceněny diplomem za
dlouholetou soustavnou péči o sakrální památku, za oživení sakrálního areálu pro současný život. (JP)
Posvícení...
„Bartoloměj se směje, že se v Bítovanech něco děje“. … Těmito výstižnými slovy zvala na sobotu 23.8.2014 komise pro
mládež všechny, kteří se chtěli pobavit, do prostor Restaurace
U Nováků. Kdo přišel, nelitoval. S pojízdným loutkovým divadlem se představil pan Libor Štumf a famózní dovednosti
předvedli „siláci“ z ČNF STRONGMAN v České republice. Pro
nepřízeň počasí se celá show odehrávala na sále restaurace
a „silní muži“ tak mohli napjaté diváky přesvědčit, že si jsou
svými svaly opravdu jistí. Následovala dětská diskotéka
a propršené, ale na zážitky bohaté odpoledne bylo za přítomnosti místních hasičů zakončeno krásným ohňostrojem. (OD)

Počasí při venkovním odpoledním divadelním představení pana Štumfa
23.8.2014 nepřálo. (Foto a text Pražan)

Společná fotografie „STRONGMANŮ“ a nadšeného dětského publika byla pořízena na závěr produkce siláků o bítovanském posvícení 23.8.2014.

Praktický jediným mužem z Bítovan, který si dovolil silákům při jejich produkci
23.8.2014 v sále Restaurace U Nováků konkurovat, byl David Dvořák. Dokázal
tím, že i v Bítovanech jsou silní muži. (Foto a text Pražan)

(Foto a text Pražan)
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Setkání seniorů...
Každoroční setkání seniorů se uskutečnilo v neděli 28.9.2014 u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který připadá na první
říjnový den. V Restauraci U Nováků se třicítka našich spoluobčanů setkala se svými přáteli a známými, společně zhlédli fotodokumentaci z aktuálního dění v obci a poslechli si soubor vybraných písní Smíšeného pěveckého sboru Bartoloměj z Bítovan.
(OD)

Snímky ze setkání seniorů v Restauraci U Nováků 28.9.2014. (Foto a text Pražan)

Zájezd do vinného sklípku 4.10.2014
Velmi oblíbenou akcí, která se každoročně v naší obci pořádá, je zájezd do vinného sklípku. Letošní navštívenou lokalitou byl
mutěnický viniční katastr. Mezi pracovitým lidem tohoto kraje se vinařská tradice dědí z otců na syny. Téměř každý vlastní vinohrad a vinný sklep. Raritou Mutěnic je lokalita s téměř pěti sty vinnými sklepy v části obce zvané „Bůdy“. Každý z těchto sklepů
má osobitý ráz. Většina z nich je zdobena slováckými ornamenty. My jsme si k návštěvě vybrali vinný sklep u Zimolků, jehož
služby lze bez výhrad doporučit.
Součástí výletu je vždy návštěva nějaké památky. Letos jsme zavítali do „srdce“ Moravského krasu, do Punkevní jeskyně
s propastí Macocha. (OD)

Snímek vinného sklípku v Mutěnicích. (zdroj www.mutenice.cz)

Propast Macocha, ilustrační snímek. (Foto Pražan

11.7.2012)

Krápníková výzdoba Punkevní
Jeskyně, ilustrační snímek.
(Foto Pražan 11.7.2012)

Na pátek 17.10.2014 zorganizovali hráči
kopané pod vedením Tomáše Novotného
(na snímku ve středu skupiny) sběr
kovového šrotu. Auto na odvoz poskytla
firma Recycling. Výtěžek ze sběru pomůže fotbalistům k úhradě nákladů spojených s jejich sportovní činností.

Ve čtvrtek 16.10.2014 byl v průběhu dopoledních hodin
vyloven rybník Farář. Do rybníka bylo v letošním roce
nájemcem, firmou Rybářství Litomyšl s.r.o., středisko
Havlovice, vysazeno 3,5 tis. kaprů ve stáří dvou roků,
5 tis. dvouletých línů a tisíc amurů. (Foto a text Pražan)

(Foto a text Pražan)
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Výstava obrazů malířky Pavly Hájkové...
V sobotu 8.11. 2014 byla vernisáží v sále obecního úřadu v Bítovanech
zahájena výstava obrazů malířky Pavly Hájkové. Malířka žije a tvoří ve
Vrážném u Nového Jičína. V roce 1989 se osamostatnila a věnuje se
výhradně výtvarné tvorbě. Pavla Hájková je výtvarnicí širokého záběru,
malířkou olejomaleb, kreseb portrétů, kytic, zátiší a krajinek. Její výtvarná díla se dostala i do zahraničí: např. do USA, na Hawai, Irska, Německa a Austrálie.
Po celou dobu konání výstavy, do pátku 21.11.2014, pobývala malířka
v Bítovanech. Část obrazů z výstavy zůstává nadále v Bítovanech
a zdobí obecní sál. (JP)

Malířka Pavla Hájková v den zahájení výstavy 8.11.2014.
(Foto Josef Alinče)

Pěvecký sbor Bartoloměj při zahájení výstavy 8.11.2014.

Účastníci zahájení výstavy malířky Pavly Hájkové 8.11.2014.

(Foto Josef Alinče)

(Foto Josef Alinče)

Dále jen obrazem z tradičního setkání seniorů a z rozsvícení vánočního stromu o první neděli adventní, 30.11.2014...

(Foto Pražan)
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Něco málo o TJ Bítovany…
TJ Bítovany tento rok prodělala celkovou změnu ve vedení
klubu, které se kompletně vyměnilo. Členů výboru je pět
a všichni jsou místní. Jejich věk činí 19, 23, 23, 34 a 49, takže
jsou to až na jednu výjimku mladí lidé. Minulému vedení bych
chtěl touto cestou poděkovat za odvedenou práci, jmenovitě
Honzovi Čechovskému, který TJ vedl dvacet let a nechal tady
kus fotbalového života.

Mužstvo Bítovan před přípravným utkáním proti Miřeticím v 9.3.2014.
(Foto Pražan)

TJ Bítovany během prvního mistrovského zápasu v roce 2014. Utkání proti
rezervě Slatiňan se hrálo 22.3.2014. (Foto Pražan)

Náklady na provoz a investice ve fotbalovém areálu nám hradí
obec. My se v rámci možností snažíme s údržbou pomoci
a jsme rádi, že se do těchto prací zapojují nejen členové výboru, ale i členové týmu. Tak např. teď při zapínání ochranných
sítí za oběma brankami. Z provozních věcí musíme ještě do
konce roku vyřešit praní a spravování dresů.
Po sportovní stránce se snažíme klub, který bohužel nenaplníme jen z místních zdrojů, doplnit hlavně o mladé hráče
z okolí, kteří u nás mají zájem hrát. Chceme mužstvo stabilizovat a doufáme, že se postupně dostaví i výsledky, aby na
naše zápasy chodili občané rádi a zároveň na nás byli hrdí.

Fotbalový areál máme v pronájmu od obce Bítovany, která je
naším největším podporovatelem, za což jí děkujeme. Právě
i tyto volnočasové aktivity jsou značně finančně náročné a některé poplatky jsou přímo stanovami nařízeny. Tak např. ty za
členství ve fotbalové asociaci a české unii sportu, bez kterých
bychom nemohli k zápasům nastupovat, si hradíme každý sám.
Rozhodčí, kteří dnes mají paušální poplatek za zápas čtyři sta
korun plus cestovné, se snažíme částečně platit ze vstupného.
Povinné vybavení hráčů jsme zčásti zdědili z dřívější doby, ale
hodně věcí dosluhuje a na nákup nových budeme muset hledat
další finanční zdroje. V pátek 17.10. 2014 byl proveden sběr
starého železa a ke konci roku, až zpracujeme nový rozpočet,
zkusíme oslovit místní podnikatele s prosbou o podporu.

Děkuji všem za podporu sportu v Bítovanech.
Milan Novotný, člen výboru
TJ Bítovany po domácím zápase se Sokolem Bořice 23.8 2014. (Foto

Pražan)

Pozvánka…
Ve čtvrtek 1. ledna 2015 v 17:00 hod. jste všichni zváni na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Ohňostroj bude umístěn před zahradou MŠ na levém břehu řeky Holetínky, zhruba na poloviční cestě podél plotu zahrady.
V sobotu 3. ledna 2015 od 9:00 hod. jsou milovníci stolního tenisu zváni do Restaurace U Nováků na
PINGPONGOVÝ TURNAJ „O pohár starosty obce“. V sále restaurace budou pro účastníky turnaje připraveny čtyři hrací stoly.
Turnaj je otevřený všem věkovým kategoriím.
V neděli 4. ledna 2015 v 15:30 hod. jste všichni zváni do kostela sv. Bartoloměje v Bítovanech na TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT.
Vystoupí Smíšený pěvecký sbor Bartoloměj z Bítovan.
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Ukázky výtvarných prací žáků MŠ Bítovany...

Pavel Vohradník, Bítovany

Kristýna Kučerová, Zaječice

Práce neznámého autora

Práce neznámého autora
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