Vážení spoluobčané,
s druhou polovinou letních prázdnin přichází do vašich domácností další, v pořadí druhé letošní číslo informačního zpravodaje naší
obce, Bítováku.
Dva měsíce školních prázdnin jsou pro děti příležitostí k letním hrám a oddechu od školních povinností, pro dospělé pak časem
dovolených. Počasí o letošních prázdninách koupání a pobytu v přírodě zatím přeje. Hlavně děti si vody dostatečně užívají.
V dnešní době však převážně ve svých domácích bazénech, udržovaných za vydatné pomoci chemie a nepřetržitého chodu filtrace.
Doba je jiná, ke koupání v rybníku se dnes odváží jen málokdo. A řeka, ta je v letních měsících prakticky vyschlá a navíc odvádí
z našich nemovitostí odpadní vody.

K problematice financování investic z rozpočtu obce
Letní období je příležitostí pustit se do nejrozmanitějších prací spojených s údržbou a opravou svých nemovitostí. Objem a rozsah
prací je téměř vždy závislý na množství financí, které máme na zamýšlenou akci uvolněny. Ne jinak tomu je i v péči o obecní majetek.
Obec může vydat na údržbu a investice jen tolik prostředků, které
má k dispozici na účtu. Přesněji řečeno, kolik má na každou jednotlivou akci rozpočtováno ve schváleném finančním plánu. Za poslední
roky se naší obci daří pokrýt investiční akce výhradně jen ze svých
prostředků, případně s podporou krajských dotací v řádu jednoho
statisíce ročně. Současný příznivý vývoj v plnění obecního rozpočtu
vlastní financování u menších investičních akcí dovoluje.
Jinak tomu je však v případech, kdy před obcí naší velikosti stojí
úkol financovat investičně náročnou stavbu. Např. splaškovou kanalizaci v desítkách milionů korun. Potom nezbývá nic jiného, než se
vydat cestou dosavadní praxe. Podstoupit martýrium se získáváním
dotace, které je spojeno s poměrně značným rizikem, nebo jít cestou bankovního úvěru a zadlužit obec na nejméně jedno desetiletí.
Naše obec se do budoucna nějakému podobnému řešení ve financování pořízení splaškové kanalizace pravděpodobně nevyhne.
Snad jen v případě, pokud by ve financování takto náročných staveb
došlo k zásadní změně. V úvahu přichází státní, či krajský rozpočet.
V současnosti využívané technologie likvidace odpadních vod nebudou patrně v dohledné době nahrazeny.
Pro Bítovany zatím platí Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. V naší obci je plánovaná výstavba systematické kanalizace s výtlakem do obce Zaječice, kde by měla být realizována
ČOV pro cca 1500 obyvatel. Možné je i alternativním řešení, čerpat
odpadní vody na centrální ČOV v Chrudimi. (J.P.)

přístřešek s plochou 34 m2, těsně napojený na budovu obecního
úřadu. Slouží jako sklad nářadí, malé zahradní techniky a drobného
materiálu. K jeho vybudování byly využity ocelové konstrukce dvou
starších „unimo buněk“, které byly opatřeny ocelovým pláštěm
a pultovou střechou.
Druhý objekt, ve tvaru písmene L, vznikl sestavením tří mobilních
buněk. Budova s rovnou střechou, o celkové užitné ploše 44 m2, je
temperována pomocí přímotopů a slouží jako malá dílna, sklad
a zázemí pro zaměstnance obce. Vybudování zázemí bylo spojeno
s realizací celé řady drobných technických řešení. Např. typizovaný
objekt mobilních buněk postrádal klasický okap. Okapy a svody byly
dodatečně doplněny za pomoci šikovného spoluobčana, který si
s nedostatečným řešením výrobce bez problémů poradil. Celá plocha zázemí je vydlážděna zámkovou dlažbou.
Pro stavbu technického zázemí byly nakoupeny tři nové mobilní
buňky. Samotná stavba byla prováděna z větší části dodavatelským
způsobem odbornými firmami, které odvedly práci ve výborné kvalitě. Všechny ostatní práce, např. přípravu staveniště, zemní práce,
nátěry konstrukcí a kanalizaci, obec realizovala vlastními silami, jak
prostřednictvím zaměstnance obce, tak pomocí brigádníků. Podíl
vlastních prací na hodnotě díla byl významný. Po mnoha letech, kdy
údržbě obce provizorně sloužil sklad v hasičské zbrojnici, obec konečně získala prostor odpovídající dnešním podmínkám práce.
V technickém zázemí má obec nový objekt, za který se v žádném
případě nemusí stydět a který může bez problémů sloužit další desítky roků. (J.P.)

Technické zázemí pro údržbu obce
Údržba zeleně, obecních ploch a prostranství se v dnešní době
neobejde bez techniky, a ta zase bez odpovídajícího technického
zázemí. V průběhu posledních tří roků na ploše za budovou obecního úřadu bylo postupně vybudováno technické zázemí obce v hodnotě díla téměř 750 tis. Kč. Zázemí tvoří dva objekty. Tím prvním je

Snímek 9.8.2011 zachycuje stav dvora za budovou obecního úřadu před zahájením
prvních prací na budování technického zázemí obce.
(Foto a text J. Pražan)
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Výstavba chodníků a veřejného osvětlení
Stavební záměr obce, který je projekčně téměř připravený, je výstavba chodníků podle silnice III 358/14 v průtahu obcí ve směru
Lukavice - Zaječice. Podle silnice od „Bišovky“ až po „Dvůr“ budou
vybudovány chodníky. Postup prací je úzce vázán na stavební záměr Správy a údržby silnic Pardubického kraje. SÚS Pk připravuje
rekonstrukci silnice III 358/14 v úseku od křižovatky v Lukavici, přes
Bítovany s ukončením za obcí Bítovany.

Na snímku z 10.8.2017 je vidět nové technické zázemí obce a část dvora za budovou obecního úřadu.
(Foto a text J. Pražan)

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Největší investiční akcí obce v letošním roce bude rekonstrukce
budovy hasičské zbrojnice. Současná podoba budovy je z roku
1985. Stavba byla tehdy realizována výhradně brigádnicky hasiči
naší obce přebudováním původní stodoly. Část objektu je
v havarijním stavu a není jej možné bezpečně využívat. Na rekonstrukci objektu bylo vydáno stavební povolení.
Projekt počítá především s vytvořením odpovídajícího zázemí pro
jednotku SDH, do budoucna i s využitím části prostor pro služby
a spolkovou činnost. Stavebními úpravami dojde částečně ke změně
půdorysné plochy, výšková úroveň objektu zůstane zachována.
Bude zrušen stávající sklep, nově je navržena vstupní část
s navazujícím schodištěm do 2. nadzemního podlaží. V 1. nadzemním podlaží (v úrovni přístupové cesty) se budou nacházet šatny,
sprcha, WC, sklad, garáž, učebna a schodiště. V 2. nadzemním
podlaží je navržena místnost pro pohotovost, místnost pro výcvik
a kuchyň.
Rekonstrukce bude probíhat po etapách tak, aby byla v co nejmenší
míře omezena činnost jednotky SDH. Rozpočet na rekonstrukci
celého objektu je ve výši 3,5 mil. korun. Financování stavby bude
z největší části z obecního rozpočtu, případně z krajské dotace. Pro
financování prací v letošním roce využije obec dotace z Programu
obnovy Pardubického kraje ve výši 100 tis. Kč. Harmonogram prací
je rozvržen na období tří roků. Před vlastním zahájením bouracích
prací proběhne vystěhování části vybavení zbrojnice do plechové
garáže, která je nově umístěná před budovou zbrojnice. Dlouho
nevyužívaný a nepotřebný materiál bude vyřazen a odvezen do
sběru. (J.P.)

Do harmonogramu prací, spojených s výstavbou chodníků a rekonstrukcí silnice, nově vstupuje záměr investora rekonstrukce rozvodů
el. vedení nízkého napětí. Právě v těchto týdnech je odbornou firmou zpracován projekt, který zahrnuje rekonstrukci el. vedení v celé
obci. S výhledem dvou, maximálně tří let z naší obce kompletně
zmizí všechna nadzemní vedení. Do první etapy realizace rekonstrukce el. vedení je v roce 2018 zařazena místní část obce
„Bišovka“.
S projektem kabelizace el. vedení je úzce spojen i projekt veřejného
osvětlení. Vedení trasy kabelů veřejného osvětlení bude, tam kde je
možné a potřebné, navázáno na vedení trasy kabelů el. vedení.
Takovým úsekem je právě trasa vedení v místní části „Bišovka“.
Z hlediska nákladů, nejen na výkopové práce, je takové řešení výhodné. Realizaci výše uvedených stavebních záměru však předchází dokončení projekční činnosti, dále poměrně náročná povolovací
řízení. Pro výstavbu veřejného osvětlení a chodníků i finanční zajištění obcí. (J.P.)
Rekonstrukce betonového mostu z roku 1910
Velkou stavbou a náročnou investicí v řádu desítek milionů korun na
území naší obce bude rekonstrukce betonového mostu ve středu
obce. Mostu, po více než sto letech provozu, jak se říká „došel život“. Most vykazuje vážné konstrukční poruchy, které do budoucna
neumožňují jeho bezpečné provozování. Velkým problémem betonových staveb je, že s přibývajícími léty jejich existence může dojít
k síranové a chloridové korozi. Běžným způsobem nezjistitelný stav
takové poruchy betonové konstrukce pak působí bez předchozího
varování a hrozí její zhroucení.
Na nový most je vypracován projekt a v současné době probíhá
vydání stavebního povolení. Stavební záměr zahrnuje jak rekonstrukci mostu, tak úpravu jeho obou předpolí. Nová konstrukce mostu bude mít betonovou mostovku, ocelové zábradlí a osvětlení.
Směrové vedení mostu je v mírném oblouku. Součástí mostu je
i chodník. Opěrná zeď předpolí mostu na levém břehu bude vybudována z betonových prefabrikátů. Součástí rekonstrukce mostu jsou
i přeložky stávajících inženýrských sítí, včetně nadzemního el. vedení.
Stavba je financovaná Pardubickým krajem. Předběžné náklady na
rekonstrukci mostu a jeho předpolí jsou ve výši 20 mil. korun. Zahájení stavby je plánováno v roce 2018. (J.P.)
Nový dřevěný altánek v mateřské škole

Bítovanský betonový most přes řeku Holetínku byl uveden do provozu v r. 1910.
Z důvodu jeho špatného stavu bude podle plánu do r. 2020 nahrazen mostem novým.
(Text J. Pražan)
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Do konce letošních prázdnin získá naše mateřská škola nový dřevěný altánek. Bude postaven na místě původního altánku, který pro
„sešlost věkem“ v minulém roce dosloužil. Místo pro nový altánek je
stavebně připraveno, zbývá položit cca 30 m2 dlažby. Náklady na
pořízení nového altánku, včetně dlažby a dokončovacích prací,
nepřesáhnou 100 tis. Kč. (J.P.)
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Obnovený obecní sad
Ovocné stromy, vysazované v sadech a zahradách, na mezích
a podél cest hrály v životě obyvatel Železných hor vždy důležitou roli
nejen jako zdroj obživy. Jabloně, hrušně, třešně či slivoně dotvářely
charakter krajiny, vtiskly ji v minulosti její nenapodobitelný, v dnešní
době bohužel již ustupující ráz. Důvodem proč se vracet právě
k tradičním odrůdám ovocných stromů je nejen jejich biologická, ale
především historická a kulturní hodnota a také široká paleta zajímavých chutí, na které si mnozí z vás vzpomínají ze svého dětství.
Společné foto zaměstnanců firmy Recutech z Pardubic ze sázení ovocných stromů
v sadu obce Bítovany v místní části obce „Cihelna“ 6.4.2017.
(Foto I. Procházková)

Snímek z instruktáže před zahájením sázení ovocných stromů zaměstnanci firmy
Recutech z Pardubic v sadu obce Bítovany v místní části obce „Cihelna“ 6.4.2017.

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 vysázeli zaměstnanci firmy Recutech z Pardubic dvaatřicet stromků starých a krajových odrůd hrušní, jabloní
a slivoní do nově obnoveného sadu za víceúčelovým sportovištěm.
Dalších pět ovocných stromků také vysadili na školní zahradu MŠ
Bítovany. Dobrovolníci sázeli neuvěřitelně rychle, na místě panovala
čilá a příjemná pracovní atmosféra. Děkujeme firmě Recutech, že
sázení financovala a poskytla na něj dobrovolníky a neziskové organizaci Sázíme stromy, která prostřednictvím jednotlivců, firem, škol,
školek a obcí sází stromy a keře po celé České republice, za zajímavou nabídku a spolupráci.
Bc. Petra Vašíčková, DiS., Zaječice

(Foto I. Procházková)

"Nalézáme u nich hodnoty kulturní a historické - pěstování určitých odrůd v konkrétních oblastech lze vnímat jako tradici, jako dědictví po našich předcích. Pak je tu také hodnota biologická. Lze je totiž vnímat jako zdroj nepřeberného bohatství genů. V neposlední řadě pak stojí hodnota krajinotvorná - staré vysokokmenné hrušně podél cest, ohromné jabloně ve venkovských zahradách... Stejně jako chráníme staré recepty
tradičních regionálních pokrmů, měli bychom chránit i mizející, často nádherné odrůdy ovocných stromů… Také proto, abychom jejich plody,
jimi plněné záviny i nasušené křížaly neznali jenom z vyprávění." říká Vítězslav Haupt, autor projektu Staré a krajové odrůdy ovocných stromů.

Panoramatický snímek z 12.8.2017 zachycuje obnovený obecní sad v místní části obce „Cihelna“.

GENOFONDOVÝ SAD
schéma výsadby — stav k 6.4.2017
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(Foto a text J. Pražan)

Domácí velkoplodá
Smiřické vzácné
Wiliamsova
Kanadská reneta
Wiliamsova
Špinka
Wiliamsova
Wiliamsova
Albrechtovo
Wangenheimova
Domácí velkoplodá
Wangenheimova
Chrudimská
Chrudimská
Wangenheimova
Domácí velkoplodá

BÍTOVÁK — MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE BÍTOVANY

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Wangenheimova
Wealthy
Gascoygneho šarlatové
Albrechtovo
Granát Třiblický
Strýmka
Matčino
Domácí velkoplodá
Wangenheimova
Strýmka
Matčino
Gdaňský hranáč
Matčino
Chrudimská
Domácí velkoplodá
Dönisenova
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Dětský karneval 9.4.2017
Na 19. března 2017 byl do Restaurace u Nováků naplánován dětský
karneval, ale díky velké absenci dětí v naší mateřské škole, které
bojovaly s neštovicemi, byl termín karnevalu posunut na 9. dubna
2017 od 15:00 hodin. Karnevalu se zúčastnilo kolem 40 dětí
v různorodých maskách a kostýmech. O zdárný průběh akce se
postaral kompletní personál Mateřské školy Bítovany. (R.D.)

Na společném snímku z 13.5.2017 jsou sportovci — bruslaři na kolečkových bruslích
a běžci, účastníci závodu „Bítovanská míle“.
(Foto a text J. Pražan)

Rodinný výlet do Fajnparku

Snímek z dětského karnevalu 9.4.2017.

(Foto J. Pražan)

Posezení seniorů 22.4.2017
Členky kulturní komise vyzdobily sál obecního úřadu a pozvaly do
jeho prostor místní seniory. Ti, kteří 22. dubna odpoledne přišli, si
nejen popovídali, ale vyslechli i příjemné melodie, které zahráli již
dobře známí heligonkáři z Pardubic, se kterými si nejedni z vás zazpívali. Příjemnou atmosféru dotvářelo nejen připravené pohoštění,
ale také milá slova pana starosty. Věříme, že na další setkání, které
se plánuje před Vánocemi (a to v sobotu 25. listopadu), vás seniorů
dorazí ještě větší počet. (R.M.)

Dne 3. června 2017 se uskutečnil rodinný výlet do Fajnparku Chlumec nad Cidlinou. Výletu se zúčastnilo 20 dospělých a 23 dětí. Odjezd do parku byl naplánován na 9:00 hodin od MŠ Bítovany a návrat v 19:00 hodin. Počasí bylo objednané více než výborné. Po
vstupu do parku se děti rozprchly, jako když střelí do vrabců, a žádná atrakce nebyla před nimi v bezpečí. Park svoji rozsáhlostí skýtá
pestré vyžití nejen pro děti, ale i pro dospělé. Jednotlivé atrakce
nesou názvy: „Hopsálkov, Zviřátkov, Hmyzákov, Bosov, Kozov,
Dinoprales, Ufo-cars, ZOO-cars, Mini-cars, Vodní děla, Vzduchová
děla, Plážové sporty, Mini-město“ a spoustu dalších. I přes velké
horko, kdy teplota dosahovala 30 stupňů celsia, si to rodiče a hlavně
děti užily. (R.D.)

Společný snímek z rodinného výletu do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou 3.6.2017.
Snímek z posezení seniorů 22.4.2017.

(Foto I. Procházková)

(Foto J. Pražan)

Bítovanská míle 2017
13. května proběhl již tradiční závod Bítovanská míle na kolečkových bruslích, jehož součástí je i běh. Jako každoročně byl start a cíl
u Restaurace u Nováků a otočka u našeho multifunkčního hřiště.
Počasí vyšlo, ale jako každý rok byla účast bítovanských sportovců
malá. Na brusle se dostavilo pět závodníků a na běh šest. Přesto
byla nálada dobrá a všechny ceny se rozdaly. První místo
na bruslích obsadil: David Pištora a v běhu David Dvořák. Příští rok
snad přijde více závodníků. (P.B.)
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Snímek z 3.6.2017 z rodinného výletu do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou dokazuje,
že si atrakcí parku užívali i rodiče.
(Foto P. Bohuňková — Teznerová)
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Výlet seniorů 6.6.2017
Hlavním cílem výletu byla návštěva kamenosochařské školy
v Hořicích. Při cestě do Hořic jsme nejdříve navštívili vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové. Elektrárna na řece Labi z r. 1912, se
třemi původními Francisovými turbínami, je technikou památkou.
Součástí prohlídky je expozice s prezentací na téma obnovitelných
zdrojů energie.

Snímek z návštěvy SPŠ kamenické a kamenosochařské Hořice 6.6.2017. Průvodcem skupiny seniorů z Bítovan byl ředitel školy, pan Ing. Josef Moravec (na snímku
vpravo).
(Foto a text J. Pražan)

Pietní shromáždění v Ležákách 25.6.2017

Snímek z 6.6.2017 byl pořízen při návštěvě vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové.
Zachycuje skupinu seniorů z Bítovan na dvoře elektrárny při výkladu o historii objektu
a jeho technickém zařízení.
(Foto a text J. Pražan)

Druhým místem, kam jsme zavítali, byl skvost neogotické architektury, Státní zámek Hrádek u Nechanic. Naše malá - dvacetičlenná
výprava měla tu výjimečnou možnost, že nás zámkem osobně provázel pan kastelán, Mgr. Martin Rejman.
S pravým polednem jsme dorazili do Hořic. Ještě před obědem jsme
zavítali do provozovny na výrobu hořických trubiček a pak už nás
čekala prohlídka SPŠ kamenické a kamenosochařské v Hořicích.
Odborná škola pro výuku kameníků a kamenosochařů byla založena
v r. 1884. Svým zaměřením to byla první taková škola na území
Čech. K dobře známým absolventům školy patří sochaři, jako např.
Jan Štursa, a z mladší generace Vladimír Preclík a Kurt Gebauer.
Škola, ač vyučuje umělecké obory s tisíciletou tradicí, se nevyhýbá
novým technologickým trendům. Studenti při své práci využívají
možnosti skenování trojrozměrných objektů, počítačovou grafiku
i zařízení pro tisk technologií tzv. 3D tiskárny. Škola jako jediná
v naší republice disponuje unikátním robotizovaným sochařským
pracovištěm na opracování pískovce.
Průvodcem po škole nám byla osoba z nejpovolanějších, ředitel
školy, Ing. Josef Moravec. Postupně jsme navštívili všechna pracoviště školy: lapidárium, sochařské ateliéry, robotizované pracoviště,
restaurátorské dílny i studio počítačové grafiky. Hořická průmyslová
škola je místem dvou „světů“, toho tradičního, s technologií opracování kamene využívanou po tisíc let, i toho nejmodernějšího, s technologií robotizovaného pracoviště řízeného počítačem. Naše návštěva školy se oproti původnímu plánu trochu protáhla. Nikdo z nás
však nelitoval.
Poslední místo, které jsme navštívili na závěr výletu, byla přehrada
Les Království. Vodní dílo dokončené v r. 1914 se nachází
v romantickém údolí na horním toku řeky Labe. Hráz a budova vodní
elektrárny byla postavena v duchu architektury historismu konce
19. století. Přehrada slouží především k zadržování vody po jarních
táních. Naše návštěva Lesa Království byla pouze symbolická. Za
deště jsme autobusem pouze přejeli hráz, otočili se a směřovali
domů. Do Bítovan jsme se vrátili za velikého lijáku před osmnáctou
hodinou. (J.P.)

Tak jako po několik předcházejících roků, tak i letos jsme na pietní
shromáždění v Ležákách cestovali společně. Cyklisté se před devátou hodinou shromáždili před obecním úřadem. Společně pak vyjeli
po silnici směrem k Žumberku, pokračovali lesem Spálencem,
k rybníkům Straka a dále po cestách a silnicích do Ležáků. I letošní
společná účast na shromáždění probíhala pod neformální patronací
našich hasičů. Ti většinou na Ležáky jedou svým zásahovým vozidlem. Čestným úkolem členů SDH je účast na kladení věnců. Pietního aktu se každoročně účastní v uniformách i několik zástupců naší
SDH.
V novodobé historii smutečních shromáždění v Ležákách jsou květiny kladeny na jedno pietní místo, k památníku – Knize obětí, tj. do
prostoru před Lomem mučedníků. Ostatní pietní místa se při oficiálním pietním aktu nenavštěvují. V roce 2011 jsme v Bítovanech dospěli k rozhodnutí, že také uctíme památku ležácké tragédie položením květin, ale společně. Rozhodli jsme se i pro jiný způsob, a to
ten, že budeme jednotlivá místa původních chalup a domků postupně obcházet. Naše první cesta, pří pietním shromáždění v r. 2012,
vedla k mlýnu rodiny Švandů. V následujících létech k dalším místům. Letošní delegace Bítováků, za účasti členů SDH Bítovany,
navštívila místo po domu čp. 27, ve kterém žily rodiny Dušků a Skalických. V dalších létech čeká na Bítovanské navštívit ještě tři místa.
Tím bude okruh návštěv jednotlivých pietních míst, osmi původních
chalup a mlýna, uzavřen. V r. 2021 se může v obcházení začít znovu, dalším okruhem a pokračovat tak v tradici uctění památky ležáckých mučedníků. (J.P.)

Skupinou o počtu třiatřicet osob (na fotografii z 25.6.2017) jsou občané z Bítovan se
svými přáteli a známými. Snímek byl pořízem na místě, kde do osudného dne, středy
24. června 1942, stál v Ležákách dům čp. 27 rodin Dušků a Skalických.
(Foto L. Kvasnička, text J. Pražan)
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Krátce z naší mateřské školy

K letošnímu pasování předškoláku v naší MŠ na školáky jen obrazem. Pasování
proběhlo tradičně na zahradě školy, za krásného počasí a ve veselé atmosféře ve
středu odpoledne 14. června 2017. Na společném snímku jsou paní učitelky školy
(zleva Zlatka Suchá, Helena Daňková, Marcela Blahová a řed. Hana Sehnalová) při
slavnostním dekorování budoucích prvňáčků.
(Foto a text J. Pražan)

Snímek ze čtvrtka 15.6.2017 zachycuje děti z MŠ Bítovany jak si užívají oblíbené
atrakce, mýdlové pěny. Spolehlivé lákadlo k dětskému řádění vytvořili na konec
společné dopolední prezentace chrudimské záchranky a jednotky hasičů ze Zaječic
členové této jednotky pod dozorem velitele Aleše Grohnanna (na snímku vlevo).
(Foto a text J. Pražan)

Chrudimský deník píše o Bítovanech

Vánoce v Bítovanech 5.7.2017, které se konaly „v dolích na střelnici“, fotografoval
jeden z pořadatelů netradičního veselého odpoledne Jaroslav Kašpárek.

Vánoce v létě? V Bítovanech je možné všechno!
Ozdobený stromeček, pod ním dárky, smažený sumec se salátem,
cukroví a dokonce i sníh. Vánoce se vším všudy ve středu 5.7.2017
odpoledne připravili pro své ratolesti místní rodiče, a to za podpory
členů hasičského sboru. Děti byly nadšené a jejich dospělý doprovod také. "Myslím, že se Vánoce v Bítovanech vydařily," řekl za
pořadatele Jaroslav Kašpárek, který sváteční atmosféru fotograficky
zdokumentoval.

Výsledek hospodaření obce za 1. pololetí 2017
Příjmy: 3 194 623,22 Kč tj. 57,8 % rozpočtu po změnách
Výdaje: 1 967 135,45 Kč tj. 35,8 % rozpočtu po změnách
Zůstatek na bankovních účtech obce činí: 5 988 910,80 Kč

Rozpočet pro rok 2017
Na veřejném zasedání dne 12.12.2016 byl schválen vyrovnaný
rozpočet pro rok 2017. Rozpočet vychází ze skutečnosti roku
2016
a jsou v něm zohledněny plánované akce pro rok 2017.
Rozpočtové příjmy: 5 168 000,- Kč
Rozpočtové výdaje: 5 168 000,- Kč
(I.P.)
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