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Vážení spoluobčané,
s koncem kalendářního roku 2015 se k Vám dostává zpravodaj naší obce, který Vám v souhrnu přináší přehled o tom, co se za letošní rok v naší obci událo.
Z pohledu obce se nedá říci, že by letošní rok byl rokem přelomovým, nebo jinak výjimečným. Letošní mírná zima, v podstatě bez
sněhu, se příznivě projevila i v nákladech na zimní údržbu. Netrápily nás přívalové deště a s tím související povodně. Nahlíženo
množstvím vody, které po většinu roku korytem řeky protékalo, nás však potkal druhý extrém. Průtok vody byl na svém minimu a v
letních měsících řeka dokonce i vyschla.
Život v naší obci šel svým pravidelným rytmem, bez náhlých výkyvů a prudkých změn. Nicméně neubíhal líně a unaveně. Naopak!
S ohledem na možnosti malé vesnice je pro společenský život v naší obci celá řada příležitostí. V některých případech je však zapotřebí těchto nabízených příležitostí více využít. Doklad o rozmanitosti a bohatosti společenského života v obci přináší následující
část zpravodaje. (J.P.)

Novoroční ohňostroj…

Snímek ze čtvrtka 1.1.2015 zachycuje shromáždění účastníků
slavnostního ohňostroje v prostoru před budovou OÚ
(Foto a text Pražan)

Letošní rok jsme zahájili ohňostrojem. Na rozdíl od některých okolních obcí, např. Žumberku, kde přivítání
nového roku ohňostrojem má delší tradici, to bylo v Bítovanech na Nový rok poprvé, co se tato akce uskutečnila.
Naše obec se tak připojila k velkým městům a obcím,
které tradičně tímto způsobem začátek nového roku
oslavují. Pro občany naší obce to byla v letošním roce
první příležitost k společnému setkání. Pro odpálení
ohňostroje bylo vybráno bezpečné místo na břehu řeky
v prostoru před budovou MŠ. (J.P.)
Slavnostního ohňostroj byl za dozoru členů jednotky SDH
Bítovany ohňostrůjci odpálen 1. ledna 2015 v 17:00 hod.
( Foto a text Pražan)

Turnaj ve stolním tenisu 3.1.2015…

Tradičně první sportovně-společenskou akcí v novém roce v Bítovanech je turnaj ve stolním tenisu „O pohár starosty obce“. Sál Restaurace U Nováků se od ranních hodin až do pozdního odpoledne změnil ve sportoviště, kde se turnaj odehrával na čtyřech pingpongových
stolech. Letošní turnaj měl jen dvě skupiny s kategorií žen a kategorií mužů. Turnaj probíhal v přátelské atmosféře. Povětšinou jen příležitostným sportovcům nešlo především o vítězství, ale o to, protáhnout se po vánočních svátcích a potkat se po delší době se známými. Tak, jako to na velkých soutěžích má být, tak i bítovanský turnaj
je otevřeným kláním pro sportovce z okolních obcí. V méně obsazené kategorii žen, před domácími hráčkami K. Vohradníkovou
a O. Dvořákovou, zvítězila V. Plojharová z Chrudimi. V kategorii
mužů zvítězil L. Loufek, druhé místo obsadil L. Holeček a na třetím
místě se umístil vítěz z předchozích ročníků R. Sládek. (J.P.)

Na snímcích z 3.1.2015 (zleva) Ing. Kateřina Vohradníková, Vendula Plojharová,
Olga Dvořáková, Vladimír Holeček, Lumír Loufek a Roman Sládek (Foto a text Pražan)

Na snímku ze soboty 3.1.2015 jsou finalisté turnaje „O pohár starosty“ Vladimír Holeček (vlevo) a Lumír Loufek
(Foto a text Pražan)

Tříkrálový koncert 4.1.2015…
Konání koncertů v bítovanském kostele sv. Bartoloměje má již patnáctiletou tradici. Jako v minulých letech byl prvním letošním koncertem v kostele Tříkrálový koncert domácího Smíšeného pěveckého
sboru Bartoloměj. Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 8 430
Kč byl uložen na konto oprav kostela a v budoucnu bude využit na
renovaci oken kostela. (J.P.)

Na snímku z neděle 4.1.2015 je Smíšený pěvecký sbor Bartoloměj z Bítovan
(Foto a text Pražan)
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Tříkrálová sbírka…
Bítovany patří mezi obce, kterou s prvními lednovými dny již po několik roků procházejí
koledníci s Tříkrálovou sbírkou. Letošní sbírka proběhla v sobotu 10. ledna a bylo na ní
vybráno 7 492 Kč. Sbírku na pomoc lidem v nouzi organizuje již 16. rokem Charita
Česká republika. Celkově se v letošním roce v obcích, kde sbírku organizovala Oblastní charita Pardubice, vybralo 995 tisíc Kč. Výtěžek sbírky pomohl především seniorům,
např. na vybudování nového střediska odlehčovacích služeb v Mikulovicích u Pardubic.
Sbírku v Bítovanech v roli Tří králů zajišťovala děvčata Eliška Habalová, Kristýna
Chvojková a Adéla Součková. (J.P.)
Na snímku ze soboty 10.1.2015 jsou (zleva) Adéla Součková,
Eliška Habalová a Kristýna Chvojková. (Foto a text Pražan)

Dívčí válka...
Ani náhodou jsme netušili, jaký ohlas a zájem
bude o uspořádané představení Dívčí válka
v provedení Divadelního spolku J. N. Štěpánka
z Chrudimi. Uskutečnilo se 21. února od 18 hodin na sále Restaurace „U Nováků“. Už pár dní
před představením bylo jasné, že na sále nebude sem tam nějaký divák, ale tak obrovský zájem
nás po pravdě překvapil a zdaleka jsme ho nečekali. Nakonec bylo prodáno 160 vstupenek, a tak
se bohužel z kapacitních důvodů na některé
zájemce, kteří dorazili bez vstupenek či rezervace, nedostalo. Představení bylo skutečně bezvadné, po celou dobu se všichni náramně bavili
a závěrečný aplaus mluvil za vše. Věříme, že se
tento divadelní spolek do Bítovan znovu vrátí.
(R.M.)

Snímek ze soboty 21.2.2015 představuje herce Divadelního spolku J. N. Štěpánka z Chrudimi ve hře Dívčí
válka (Foto a text Pražan)

Dětský karneval…
Tradičně nejúspěšnějšími akcemi pořádanými v naší obci jsou programy pořádané
pro děti. Letošní první akce, nejen pro děti z naší obce, se uskutečnila v neděli 15.
března v 15 hod. v Restauraci U Nováků. Možnost zúčastnit se karnevalového veselí
využily především mladší děti ve věku předškoláků. Těm většinou nedělá problém
vzít na sebe podobu nejrůznějších pohádkových bytostí, námořníků, myslivců, princezen, kočiček a jiných roztodivných stvoření. Většina dětí, které na karneval přišly,
se dobře pozná z naší MŠ. Dvě hodiny plné soutěží a veselého hemžení neuvěřitelně
rychle uběhly. O organizaci karnevalu se postaral výbor pro práci s mládeží naší
obce a o program a jeho naplnění paní učitelky z MŠ Bítovany. Všem patří veliké
poděkování. (J.P.)

Snímek z neděle 15.3.2015 je z dětského karnevalu v Restauraci U Nováků (Foto a text Pražan)

Obecní bál…
Vítanou příležitostí sejít se v Bítovanech při dobré hudbě a zatančit si na sále Restaurace U Nováků byl obecní bál v sobotu 21. března. Bál byl zahájen předtančením
žáků ZUŠ Slatiňany. K tanci a poslechu hrála chotěbořská hudební skupina STYL.
Vstupenky na bál byly slosovatelné. Ti z účastníků, co měli štěstí a jejich čísla byla
vylosována, vyhráli hodnotné ceny, např. „chytrý telefon“, výrobník domácí sodovky
nebo kávovar. (J.P.)

Snímek z neděle 15.3.2015 je z dětského karnevalu v Restauraci U Nováků (Foto a text Pražan)

Na snímku ze soboty 21.3.2015 jsou členové chotěbořské hudební skupiny STYL (Foto a text Pražan)

Na snímku ze soboty 21.3.2015 jsou zachyceny
tanečnice ze ZUŠ Slatiňany při předtančení na
obecním bále (Foto a text Pražan)
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Jarní setkání seniorů…
První setkání seniorů - nejstarších spoluobčanů, se v letošním roce
uskutečnilo před Velikonocemi, v sobotu 28.3. v 15 hod. Odpolední
posezení na sále obecního úřadu mělo příjemnou atmosféru, kterou
podpořili hrou na heligonky dva účinkující z Pardubic. Lidová muzika
v podání pánů muzikantů měla veliký úspěch. Někteří ze seniorů
litovali toho, že už si nemohou dovolit zbavit se svých opor – holí
a spolehnout se jen a jen na své nohy a vyrazit na taneční parket.
Přítomným bylo také nabídnuto pohoštění. (R.M.)

Série čtyř snímků ze soboty 28.3.2015 je z jarního setkání seniorů v sále OÚ Bítovany (Foto a text Pražan)

Festivalový koncert v Bítovanech…

Naše obec se v rámci hudebního festivalu „Atény
východních Čech 2015“ stala jedním z míst, kam
v rámci festivalového turné zavítal Smíšený pěvecký
sbor Salvátor z Chrudimi. Koncert se konal v sobotu
25. dubna ve 14. hod v kostele sv. Bartoloměje. Sbor
řídil zakladatel sboru Dr. Tomáš Židek. (J.P.)

Bítovanská míle…

Snímek Smíšeného pěveckého sboru Salvátor z Chrudimi je pořízen před kostelem v Bítovanech po
koncertu 25.4.2015 (Foto a text Pražan)

V neděli 26. dubna se uskutečnil závod na kolečkových bruslích a závod běžců Bítovanská míle. Trasa závodu vedla po místních asfaltových
komunikacích, se startem a cílem před Restaurací U Nováků a s otočkou před víceúčelovým hřištěm „v cihelně“. Účast v závodě silně ovlivnilo
deštivé počasí. V době, kdy se v Bítovanech chystal start, byla v Chrudimi průtrž mračen. Věříme, že příští ročník, co do účasti závodníků
bude lepší a naváže tak na úspěšné závody v předchozích letech. (J.P.)

Snímek z neděle 26.4.2015 je ze startu závodu bruslařů na kolečkových bruslích (Foto a text Pražan)

Čarodějnice…
Pálení ohňů je velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a svým způsobem zvláštní
svátek. Tradice pálení ohňů má krajově odlišnou formu. Je příležitostí pro sousedy a známé se poprvé po dlouhé zimě sejít venku a oslavit příchod jara.
Prakticky jako jediný lidový zvyk z minulosti přetrvává i v naší obci. V průběhu
času se v Bítovanech měnila i místa, kde se ohně o čarodějnicích pálí. V minulosti to byl například tzv. „pádolík“ za hřbitovem. Jako palivo pro oheň tehdy
posloužilo vše, co se za hřbitovem za rok nashromáždilo a mělo schopnost
shořet. Výběr místa často záleží i na tom, kdo se organizace pálení ohně ujme.
V letošním roce jeden z ohňů vzplál i na zahradě za Restaurací U Nováků.
O organizaci pálení ohně a program, který zapálení ohně předcházel, se postaralo Občanské sdružení Bzuk. (J.P.)
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Na společném fotu ze čtvrtka 30.4.2015 jsou malé čarodějnice
a čarodějové z Bítovan a okolí (Foto a text Pražan)

Snímek z 30.4.2015 je ze zapálení ohně na zahradě za Restaurací
U Nováků (Foto a text Pražan)

Besedy o cestování...
Ne každý může cestovat a obdivovat na vlastní kůži krásy jiných
zemí a kultur, a proto jsme v tomto roce uskutečnili dvě besedy o
cestování doplněné obrázky z cest. Sál obecního úřadu sice nebyl
zaplněn, ale zájemci o povídání cestovatelů se našli. V březnu jsme
pozvali Luboše Závorku z Nasavrk, který povyprávěl o svých
cestách po Zakarpatské Ukrajině a na podzim jsme přivítali Davida
Hainalla z Heřmanova Městce, který nám přiblížil život v Rumunsku
i život krajanů v Banátu. Věříme, že se při další besedě o cestování,
která bude v příštím roce, sejdeme ve větším počtu. (R.M.)
Snímek z pátku 6.3.2015 z přednášky cestovatele Luboše Závorky (Foto a text Pražan)

Snímek z pátku 30.10.2015 z přednášky cestovatele Davida Hainalla (Foto a text Pražan)

Sběr odpadků kolem silnic do obce…
Příspěvek o sběru odpadků kolem silnic vedoucích do naší obce se dá prakticky opsat z minulých čísel Bítováka. Aktéři sběru jsou stejní, skupina Zálesáků pod vedením Ing. Karla Krbálka. I trasa sběru je stejná, většinou silnice vedoucí do Bítovan od železničního přejezdu „U Buličků“, to pro ty dříve narozené, nebo „U Cimburků“ pro ty mladší. I místa s největším množstvím odpadků se téměř nemění.
Vypadá to tak, že ten, kdo tímto způsobem „třídí“ svůj domovní odpad, bohužel nedokáže změnit své stereotypy a stejně tak, jako je tomu
např. u vášnivého houbaře, i náš neznámý původce odpadů navštěvuje s velkým uspokojením svá oblíbená místečka. Tolik samozřejmě žertem! Vážně! Blýská se však na lepší časy! Podle Zálesáků je znát, že odpadu kolem silnic ubylo.
Je jen málo pravděpodobné, že by onen neukázněný člověk, vyhazující odpad kolem
silnic, byl občanem naší obce. Ten k podobnému způsobu likvidace odpadů důvod
nemá. V naší obci mají občané vytvořeny všechny předpoklady pro likvidaci odpadů
zákonným způsobem. Plasty a sklo můžeme v naší obci ukládat celkem na desíti
místech, pro sběr papíru máme tři místa. Sběrné místo u MŠ je navíc vybaveno sběrnými nádobami na drobný elektroodpad, kovy a textil. Pravidelně dvakrát ročně sbíráme nebezpečný odpad a členové našeho SDH ve stejném termínu sbírají elektroodpad. Po dohodě je možné uložit odpad, který není sbírán v systému pravidelného
sběru, do velkoobjemového kontejneru na dvoře OÚ. Dalším důvodem, proč nevyužít
systému sběru odpadu je skutečnost, že si jeho likvidaci občan platí. Bítovany jsou
obcí, ve které v letošním roce, i letech předcházejících, poplatek za likvidaci odpadů
zaplatili všichni, kterým tuto povinnost zákon ukládá. (J.P.)

Na snímku z pátku 24.10.2015 jsou Zálesáci po ukončení sběru odpadků kolem silnic (Foto a text Pražan)

12.12.2015 nové stanoviště sběrných nádob na
křižovatce silnice směrem k zastávce ČD

Diakonie….

24.4.2015 SDH Bítovany předává elektroodpad sběrové firmě

24.4.2015 Zálesáci při sběr odpadků

Sbírku ošacení, domácích potřeb, oděvů, hraček a dalších věcí vyjmenovaných na reklamních poutačích zorganizoval náš obecní úřad.
V letošním roce proběhla pro sociální družstvo v Broumově hned dvakrát, a to v dubnu a v říjnu. Vždy si po ukončení sběru odvezla firma
dodávku věcí, které dále využijí pro své potřeby sociálně slabší spoluobčané. Sbírka nebylo jistě poslední a v příštím roce se do projektu opět
zapojíme. (R.M.)
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Dětský den s GENERALI pojišťovnou…
V sobotu 30. května se v naší obci konal první letošní dětský den. Dopoledne bylo za krásného slunného počasí věnováno rybářským závodům na
protipožární nádrži.
Organizace a zajištění programu při obdobných akcích je většinou na výborech a složkách obce, místní MŠ, případně na zájmových skupinách. Jako
obohacení programu je na některé akce přizván host programu. Tak tomu
bylo i o prvním letošním dětském dnu, kdy v rámci odpoledního programu
vystoupila se svým pořadem „Sněhánky“ známá herečka a televizní moderátorka Michaela Dolinová. Dětský den byl pořádán pod patronací GENERALI
pojišťovna.
Dětské dny v naší obci se již tradičně nemohou konat bez účasti Zálesáků
a našich místních dobrovolných hasičů. Neoblíbenější atrakcí odpoledního
programu, kterou si nenechalo ujít snad žádné dítě, byla lanovka Zálesáku.
Naše fotbalové hřiště, i s přilehlou strání, je ideálním místem, kam lze lanovku umístit. Zálesákům patří obdiv a poděkování za trpělivost, s jakou zvládali
nekonečný zástup zájemců o adrenalinový zážitek z prudkého sjezdu po
napnutém laně. Tradičně velký zájem dětí je i o nácvik požárního útoku.
Zvláště, když vyjde počasí, tak jako o letošním prvním dětském dnu, pak
není nouze i o legrácky při stříkání vodou, a to i na úkor instruktorů z řad
členů naší SDH. Letošní první dětský den se vydařil, poděkování patří všem,
kteří se o zdárný průběh dopoledního i odpoledního programu zasloužili.
(J.P.)

Snímek z rybářských závodů při dětském dnu 30.5.2015 (Foto a text Pražan)

Herečka a televizní moderátorka Michaela Dolinová vystoupila v odpoledním programu dětského dne 30.5.2015 v pořadem „Sněhánky“ (Foto a text
Pražan)

TJ Bítovany, z.s.

Největšímu zájmu dětí se těšila lanovka Zálesáků (Foto a text Pražan)

Před vstupem do nové sezóny jsme museli splnit požadavky fotbalové asociace na elektronizaci. Museli jsme zařídit internetové připojení v kabinách,
nakoupit notebook a tiskárnu. Dále po změně občanského zákoníku muselo
dojít ke změně stanov a názvu tělovýchovné jednoty (nově TJ Bítovany,
z. s.). Po splnění těchto podmínek jsme se konečně mohli věnovat sportovní
stránce. Po sestupu do IV. třídy byly naše cíle udržet se v horní polovině
tabulky.
To se nám zatím po konci podzimu daří. V polovině sezóny jsme na pátém místě se ztrátou sedmi bodů na první
příčku. Týden po posledním zápase podzimu, jsme uspořádali brigádu. Trávník jsme prosypali pískem a provzdušnili. V současné době jsme se už začali připravovat na
jarní část sezóny. V solidních výkonech bychom chtěli
pokračovat i na jaře. Na závěr bych chtěl poděkovat za
podporu naší obci. (T.N)

Snímek z 26.4.2015 zachycuje okamžik vstřelení gólu útočníkem TJ Bítovany Ondřejem Čechlovským. Brankáři soupeře nezbývá nic jiného, než vstřelené brance bezmocně přihlížet. (Foto a text Pražan)

Snímku ze soboty 7.11.2015 jsou zachycení jsou fotbalisté z TJ
Bítovany při ošetřování trávníku „pískováním“ (Foto a text Pražan)

Fotbalisté TJ Bítovany, z.s.

Snímek z 26.4.2015

Horní řada: Tomáš Novotný, Jan Čechlovský, David Dvořák, Vojtěch Dubský, Tomáš

Felkl, Marek Kraťoch, Tomáš Chomín, Ondřej Čechlovský
Dolní řada: Jakub Brdička, Jiří Hrnčíř, Petr Brdička, Marek Wasserbauer, Jan Bondor
(Foto a text Pražan)
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Slavnostní shromáždění k sedmdesátému výročí konce II. světové
války…
Naše obec si ve čtvrtek 7. května připomněla sedmdesáté výročí konce II. světové
války koncertem a položením květin k pomníku padlým. Při koncertu v kostele sv.
Bartoloměje vystoupil domácí sbor Bartoloměj. Koncert byl zahájen českou a slovenskou národní hymnou a proslovem starosty obce. Po koncertu se jeho účastníci vydali
k pomníku padlým ve světových válkách. Památku obětí II. světové války zastupitelé
obce a její občané uctili položením květin, českou národní hymnu zazpíval sbor Bartoloměj. (J.P.)
Snímek Smíšeného pěveckého sboru Bartoloměj ze 7.5.2015

(Foto a text Pražan)

Pietní shromáždění v Ležákách…
Jako po několik posledních let, a to bez velkého organizování ze strany obce, tak
i v letošním roce se z Bítovan na Ležáky, na pietní shromáždění k uctění památky obětí nacistické zvůle po atentátu na R. Heydricha v r. 1942, vydali občané
společně jako skupina. V neděli 21. června po osmé hodině, po shromáždění se
před budovou obecního úřadu, jsme se vydali směrem na Ležáky. Ti zdatnější
z nás na kole, uniformovaní členové našeho SDH tak jako ostatní, svými osobními automobily.

Čtvrtek 7.5.2015—slavnostní shromáždění občanů Bítovan u pomníku padlým ve světových válkách (Foto S. Tezner)

Po příjezdu na Ležáky jsme se sešli na předem určeném místě,
na silnici vedoucí k mostu přes potok Ležák. Pak už jsme se jako
organizovaná skupina, v čele s uniformovanými členy naší SDH,
vydali (vedle oficiálního proudu delegací) k jednomu z bývalých
domů malých zemědělských usedlostí, dnes pietních míst, tzv.
hrobodomů. Postupně se stává v naší obci tradicí, že Bítováci
u příležitosti pietního shromáždění v Ležákách navštíví vždy
jedno z dalších míst. V r. 2012 jsme položili kytici ke mlýnu rodiny Švandů, v r. 2013 k domu čp. 11 rodiny Karla Tomka, v r.
2014 k domu čp. 29 Marie Klapkové a v letošním roce k domu
čp. 28 rodiny Františky Louvarové a Aloise Mrkvičky. (J.P.)

Bítovany
21.6.2015,
odjezd cyklistů na
Ležáky

Ležáky 21.6.2015— delegace občanů z Bítovan před čp. 28, nacisty vypáleným
domem rodiny Louvarů a Mrkvičků (Foto J. Slavíček)

Koncert k výročí upálení M. Jana Husa…
Bítovany se přiřadily k místům, která si v letošním roce připomněla
šestisté výročí upálení M. Jana Husa. V rámci projektu „Jan Hus
a jeho doba“ vystoupil v pondělí 6. července ve 20 hod. v kostele
sv. Bartoloměje Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice. Uměleckým vedoucím souboru je Dr. Tomáš Židek, pod jehož vedením
soubor vystoupil i v Bítovanech. Koncert uspořádala Unie českých
pěveckých sborů – oblastní výbor Hradec Králové – Pardubice.
V programu zazněla díla J. S. Bacha, B. Smetany a F. Mendelssohna – Bartholdyho. (J.P.)

Vysokoškolský umělecký sbor Pardubice po koncertu v kostele sv. Bartoloměje v Bítovanech 6.7.2015 (Foto a text Pražan)

Koncert o bítovanském posvícení…
V pořadí již pátým letošním koncertem
v bítovanském kostele sv. Bartoloměje byl
koncert v neděli 30. srpna. Na koncertu,
letos už potřetí, vystoupil domácí Smíšený
pěvecký sbor Bartoloměj. Na dobrovolném
vstupném se vybralo 2 740 Kč. Vybrané
peníze budou použity na opravu oken kostela. (J.P.)
Smíšený pěvecký sbor Bartoloměj po koncertu v kostele
sv. Bartoloměje v Bítovanech 30.8.2015 (Foto a text Pražan)
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Jen si děti všimněte, co je krásy na světě….
Tak začíná úvodní motto našeho školního vzdělávacího programu,
které se snažíme naplnit prostřednictvím her, spontánních i řízených
činností a získáváním poznatků na základě vlastních zkušeností.
Jedním z dlouhodobých záměrů, které si naše mateřská škola stanovila, je vytváření lepších materiálních podmínek a rozšíření nabídky aktivit pro vzdělávání dětí na venkově. Snažíme se dětem přiblížit
okolní svět. Díky dobré spolupráci s TŠ Besta, agenturou Kroužky.cz, Sportovištěm města Chrudim, DSS Slatiňany a Spolkem dobrovolných hasičů ze Zaječic získávají děti nové poznatky, osvojují si
pohybové dovednosti, otužují se, setkávají se s novými lidmi a zbavují se ostychu, učí se nenásilně komunikaci. Kroužky.cz v loňském
roce zajišťovaly pro děti v rámci odpoledních činností „Angličtinku“,
kde hravou formou probíhalo setkávání se základy anglického jazyka. Kroužek „Mladý vědec“ přibližoval dětem na základě vlastních
zkušeností různé chemické reakce. V letošním roce si rodiče vybrali
kroužek zvaný „112“, který děti seznamuje s prací hasičů, záchranářů a policie.

13.4.2015 — děti před zahájením divadelního představení v MŠ (Foto Pražan)

Už od roku 2000 pravidelně jezdíme do krytého bazénu v Chrudimi,
kde probíhá předplavecký výcvik pro starší děti, ale aby to nebylo
líto těm mladším, vyhověl naší žádosti Dům sociálních služeb ve
Slatiňanech a my již čtvrtým rokem navštěvujeme jejich krytý relaxační bazén. Pravidelnými návštěvníky se v naší školce stali také
hasiči ze Zaječic, kteří za námi jezdí s celou výbavou a děti si mohou vše vyzkoušet, např. i držet stříkající hadici. Jak vypadají takové
malé „olympijské hry“ si děti mohly vyzkoušet v Rabštejnské Lhotě,
kde proběhlo regionální kolo s disciplínami jako běh na 50m, hod do
dálky, skákání v pytlích, slalom apod. Děti se umístily na 6. místě
z celkového počtu 16 družstev, což byl určitě úspěch.

6.3.2015 - snímek z kroužku „mladý vědec“ (Foto Pražan)

Nabídkou divadelních představení, návštěvou výstav a výlety přibližujeme dětem svět kultury a rozvíjíme jejich estetické cítění. Pravidelně k nám do školky jezdí divadélko Srdíčko a Šeherezáda, navštívili jsme pohádková představení v divadle v Chrudimi. Po zhlédnutí výstavy panenek v Muzeu barokních soch získala naše MŠ
i cenu za výtvarné zpracování zážitků z výstavy. Předvánoční atmosféru jsme si užili na zámku Potštejn, kde byl dětem zahrán betlémský příběh. Učitelé ze ZUŠ v Žacléři ve svém hudebním programu
děti seznámili s různými hudebními nástroji. Letos jsme si poslechli,
jak zní harfa a s ní spojené krásné skladby B. Smetany. Děti se
setkaly se státními symboly České republiky, hymnou, vlajkou, znakem. V programu zvaném „bubínkování“ si děti užily při hře na africké bubínky. Myslím, že jejich koncert byl slyšet až venku za okny.

5.6.2015 - ukázka techniky jednotky dobrovolných hasičů ze Zaječic

13.3.2015 - děti při tzv. „bubínkování“ - hře na africké bubny (Foto Pražan)

Svět přírody je našim dětem nejbližší, ale některá domácí nebo
hospodářská zvířata už vidí jen na obrázcích, proto se každý rok
snažíme zprostředkovat setkání s živými zvířaty. Letos jsme opět
navštívili výstavu na zemědělské škole v Chrudimi a zajistili exkurzi
na statek ve Vestci. V zimě nás navštívil p. Šulc s dravými ptáky, ale
přivezl s sebou i čápa a lišku. Jak se chovat ke zvířatům si děti
osvojují při zážitkových programech s živými pejsky. Velký úspěch
měl „Pes fotbalista“. Prostřednictvím programu „Hovory se zvířaty“
se děti seznámily s pojmem „palmový olej“ a jak konzumace palmového oleje přispívá k ničení pralesů, které jsou na ostrově Borneo
domovem pro orangutany. Výlet za zvířaty do ZOO v Jihlavě se také
vydařil.

(Foto Pražan)

5.3.2015 - přednáška o přírodě na Borneu (Foto Pražan)
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Polytechnická dovednost je u nás rozvíjena nabídkou velké zásoby různých stavebnic. V programu „Dřevíčková stavebnice“ se děti seznámily
na základě vlastních zkušeností s pracovními nástroji pro práci se dřevem. Díky spolupráci s rodiči jsme na zahradě s dětmi připravili záhony
pro pěstování zeleniny. Letos měly paní kuchařky čerstvé ředkvičky, cibuli, petrželku a děti si pochutnávaly na hrášku.
24.4.2015— snímek zahrádky na zahradě MŠ

(Foto Pražan)

čtvrtek 18.6.2015 - slavnostní rozloučení s budoucími školáky

čtvrtek 18.6.2015 - pasování na školáky z rukou paní ředitelky Hana Sehnalové
(Foto Pražan)

čtvrtek 18.6.2015 - pohádka v podání rodičů

čtvrtek 18.6.2015 - skupinové foto budoucích školáků

(Foto Pražan)

(Foto Pražan)

(Foto Pražan)

Ke zlepšení materiálních podmínek týkajících se prostředí mateřské školy nám přispívá dobrá spolupráce s obcí Bítovany. Letos během letních prázdnin proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v dolní třídě a děti využívají nové moderní toalety a „umývárky“.
Touto cestou děkujeme za velkou podporu současnému zastupitelstvu obce Bítovany, zvláště p. starostovi ing. Jaromíru Pražanovi.
Dále děkujeme za finanční příspěvky obci Zaječice, Milze Zaječice, p. Bláhovi z Bítovan, manželům Šárce a Jaroslavu Pilařovi ze Zaječic,
p. Pilařovi z Bítovan, p. Sehnalovi, p. Nechanickému, p. A. Rajmondovi za dohled nad IT technikou a všem rodičům za dobrou spolupráci při
sběru papíru a hliníku. Nesmím zapomenout na bývalou kolegyni D. Pešavovou ze Žumberka za její výtvarné nápady.
Velké poděkování patří všem pracovnicím mateřské školy za jejich trpělivost a vstřícnost při práci s dětmi. Přeji všem krásné Vánoce, strávené
v pohodě s vašimi blízkými, a do nového roku hlavně zdravíčko.
Hana Sehnalová, ředitelka MŠ
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Nový herní prvek na dětském hřišti…
Novým herním prvkem, který v letošním roce přibyl k ostatním herním prvkům na
dětském hřišti v místní části obce „V Cihelně“, je iglú z vrbového proutí. Nový herní
prvek je sponzorský dar, který obci zcela bezplatně věnovala firma našeho spoluobčana pana Jaroslava Kašpárka. Firma pana Kašpárka, se zkušeností s výsadbou
rychle rostoucích dřevin, realizovala celou řadu obdobných staveb v celé ČR. I přes
letošní velmi suché počasí se podařilo udržet vrbové pruty v dobrém stavu. Podle
ujištění pana Kašpárka, pokud iglú přečká dobře zimu, nemělo by nic bránit tomu,
aby nový přírodní herní prvek sloužil našim dětem dlouhodobě. Za sponzorský dar
v řádu desítek tisíc korun patří firmě pana Kašpárka velké poděkování. (J.P.)

Dinopark ve Vyškově...
To byl cíl výletu hlavně pro rodiče s dětmi, který se uskutečnil v sobotu 13. června. Autobus vyjel v ranních
hodinách. Velice horké počasí
trošku účastníky trápilo, ale v
klimatizovaném autobuse
nebyl nejmenší problém a
nakonec ani ve Vyškově. Tam
si každý den užil a všichni se
v podvečer vrátili plni zážitků.
(R.M.)
Snímek jedné z příšer dinoparku ve Vyškově

Na snímku ze 17.4.2015 je zachycen postup vyvazování prutů
vrbového iglú. Potvrzením toho, že iglú má stabilní konstrukci
a dostatečnou pevnost je zatěžovací zkouška, kterou vlastní
hmotností provádí osobně pan Jaroslav Kašpárek.

Snímek z 21.5.2015 dokládá stav ozelenění po měsíci o vysazení prutů. (Foto a text Pražan)

(Foto a text Pražan)

Druhý dětský den v Bítovanech…
Pravidelnými termíny, kdy se ve většině obcí konají dny pro děti, jsou konce školního roku a konce prázdnin. Pro děti a jejich rodiče je pak těžké se rozhodnout, kterou
z nabízených akcí si vybrat, které dát přednost. Po úvaze, vyhnout se souběhu
pořádání dětského dne v Bítovanech s okolím, byl pro pořádání letošního druhého
dětského dne vybrán termín v sobotu 12. září.
Zvolený termín byl šťastnou volbou, zvláště když vyšlo počasí. Scénář dětského
dne se o mnoho nelišil od jiných dětských dnů. Nechyběla lanovka Zálesáků, velký
skákací hrad, nechyběli ani hasiči se svoji technikou. O letošním zářijovém druhém
dětském dnu na celé čáře zvítězila v zájmu dětí protipožární pěna. Hasiči ze sousedních Zaječic, kteří zařízení na výrobu protipožární pěny mají ve své výbavě,
museli pro velký zájem dětí výrobu pěny opakovat.
Organizace a zajištění dětského dne je vždy náročnou záležitosti pro
všechny zúčastněné, zvláště, pokud nepřeje počasí. V sobotu 12. září
vše vyšlo na výbornou a odpoledne se vydařilo. Nenaplnily se ani obavy
z nachlazení dětí promáčených studenou pěnou. Poděkování patří všem
organizátorům dětského dne. Poděkovat se zvláště sluší hasičům ze
sousedních Zaječic. (J.P.)

Dětský den 12.9.2015—lanovka Zálesáků (Foto a text Pražan)

Dětský den 12.9.2015— oblíbená dětská atrakce, skákací hrad (Foto a text Pražan)

Dětský den 12.9.2015— děti v protipožární pěně, největší atrakce o dětském dnu

Dětský den 12.9.2015— požární útok v provedení malých statečných hasičů

(Foto a text Pražan)

(Foto a text Pražan)
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Zájezd do Prahy...
Tančírna, to byl název divadelní hry, na kterou odjeli zájemci nejen z Bítovan v neděli 21. listopadu. Konala se od 15 hodin v Praze v Divadle
Radka Brzobohatého. Po odjezdu z Bítovan sice nevypadalo počasí zrovna ideálně, ale Praha nás přivítala modrou oblohou a sluníčkem,
a tak jsme mohli čas před začátkem divadla strávit procházkou po městě. Zpět jsme se vrátili plni zážitků. (R.M.)

Posezení se seniory a vánoční strom…
Druhé odpolední posezení s pohoštěním jsme pro naše seniory připravili před Vánocemi, v neděli 29. listopadu od 15 hodin. O dění v obci
pohovořil pan starosta, jehož povídání bylo podmalováno vánočními koledami. Od 17 hodin pokračovalo posezení ještě další akcí, která proběhla před obecním úřadem. I když počasí nebylo první adventní neděli zrovna ideální a prakticky celý den pršelo a foukal silný vítr, místní
občany, ať již dospělé, tak děti, neodradilo a přišli před obecní úřad. Tam na ně čekal pan Karel Habal se svým sborem a společně zahráli
a zazpívali si koledy. A pak již se rozsvítil vánoční strom, který byl letos nově ozdoben. Je opravdu nádherný a všem se moc líbí. Příchozí si
mohli pod deštníky a pláštěnkami pochutnat na teplém čaji, punči či grogu a mohli si nabídnout i něco málo vánočního cukroví či vánočky.

Snímky se setkání seniorů 29.11.2015 (Foto a text Pražan)

Paní ředitelka MŠ v Bítovanech Hana Sehnalová se svým sborem malých zpěváčků při rozsvícení vánočního stromu
29.11.2015 (Foto a text Pražan)

O hudební doprovod a zpěv se při rozsvícení stromu
29.11.2015 postaralo příležitostné seskupení muzikantů: Kateřina Josífová, Eliška Habalová, Karel Habal, Veronika Habalová,
Hana Habalová a Lenka Habalová 29.11.2015 (Foto a text Pražan)

Lanškrounský pěvecký sbor v Bítovanech…
Letošní „koncertní sezóna“ v kostele sv. Bartoloměje byla velmi bohatá. Obvykle se v kostele konají dva koncerty ročně. Letos to bylo celkem
šest koncertů. Třikrát vystoupil domácí sbor Bartoloměj, v dubnu Smíšený pěvecký sbor Salvátor z Chrudimi, v den šestistého výročí upálení
M. Jana Husa jsme uvítali Vysokoškolský pěvecký soubor Pardubice.
O druhé adventní neděli do Bítovan zavítal Lanškrounský smíšený sbor. Sbor byl založen v r. 1992 a může se pochlubit celou řadou úspěchů
ze soutěží pěveckých sborů. V repertoáru sboru jsou skladby všech slohových období, lidové písně, klasická i soudobá vážná hudba, ale
i populární melodie. Vystupuje jak v Čechách, tak i na Moravě. Má za sebou i vystoupení v zahraničí, v Anglii, Německu, Rakousku, Polsku,
Itálii a samozřejmě i na Slovensku. Sbor vede od jeho počátku Mgr.
Vladimíra Jetmarová.
V neděli 13. prosince, ti co vážili cestu a přišli na koncert, měli možnost slyšet v podání amatérského sboru široký repertoár jak dobře
známých vánočních písní, tak i pro běžného posluchače neznámé
spirituály. Koncert, který byl provázen uměleckým slovem, měl
výbornou úroveň a vřelou atmosféru. Již na první pohled bylo na
sboru vidět, že zpívá především pro radost a že dokáže i radost
rozdávat druhým. Koncert se přiřadil k tomu nejlepšímu, co v bítovanském kostele zatím zaznělo. Účinkování Lanškrounského smíšeného sboru se konalo pod záštitou obce Bítovany. O tom, že se
i Lanškrounským u nás líbilo, dokazují vřelá slova řečená na adresu obce, jako hostitele sboru. Při závěrečném posezení v sále
obecního úřadu mnohokrát zaznělo přání v budoucnu se do Bítovan ještě někdy podívat, třeba jako turisté, Výtěžek z dobrovolného
vstupného ve výši 3 090 Kč, které se na koncertu vybralo, bude
poukázán na konto oprav kostela. (J.P.)

Lanškrounský smíšený sbor při vystoupení v kostele sv. Bartoloměje v Bítovanech
13.12.2015 (Foto a text Pražan)
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Vítání občánků...
V letošním roce nám mimo jiné udělali radost i mladí z Bítovan, kterým se rodiny rozrostly o další potomky a i z toho důvodu proběhlo
vítání těch nejmenších obyvatel obce dvakrát.
Na jaře bylo přivítáno pět miminek (Vladimír Roček, Elena Srbová,
Ondřej Novák, Nella Kakrdová a Jakub Remeš) a na podzim 6 dětí
(Lucie Švadlenková, Emily Kubátová, Marie Bláhová, Marie Novotná
a Julie Hidalgová).
Slavnost zahájily kratičkým programem děti z místní mateřinky pod
vedením paní ředitelky Hany Sehnalové. Akce se zúčastnil i pan
starosta Jaromír Pražan a popřál malým občánkům i jejich rodičům.
Pro nejmenší byly připraveny jak malé dárečky a přáníčka, tak finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč od obce Bítovany.
Zaplněný sál příbuznými a známými svědčí o tom, že je akce vždy
příjemným a milým aktem v naší obci, o který je i z důvodu příjemné
slavnostní atmosféry zájem. (R.M.)

Snímek z prvního letošního vítání občánků 24.1.2015

Snímek z prvního letošního vítání občánků 24.1.2015

Snímek z prvního letošního vítání občánků 24.1.2015

(Foto a text Pražan)

Snímek malých zpěváků z prvního letošního vítání občánků 24.1.2015

Snímek z druhého letošního vítání občánků 24.10.2015

Snímek z druhého letošního vítání občánků 24.10.2015

(Foto a text Pražan)

(Foto a text Pražan)

Snímek malých zpěváků z druhého letošního vítání občánků 24.10.2015

(Foto a text Pražan)

(Foto K. Habal)

Část pěveckého sboru Bartoloměj při druhém letošním roce vítání občánků 24.10.2015

(Foto K. Habal)

Snímek z druhého letošního vítání občánků 24.10.2015

(Foto K. Habal)
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(Foto K. Habal)

Výstava obrazů...
V září letošního roku se prezentovala
v sále našeho úřadu další výstavou obrazů malířka Pavla Hájková. Autorka kreseb zátiší, portrétů a krajinek žije ve
Vrážném u Nového Jičína. Atelier malířka se nachází v poklidném prostředí, kde
žije obklopena přírodou, odkud čerpá
inspiraci.
Týdenní výstava byla zahájena vernisáží
19. září.
Snímek z vernisáže výstavy 19.9.2015 (Foto a text Pražan)

Malířka Pavla Hájková

Galerie
portrétů
malířky
Pavly
Hájkové

Obrazem z letošních prací na řece Holetínce

10.3.2015—snímek z opravy dlážděného koryta řeky (Foto a text Pražan)

9.3.2015— snímek provizorního dřevěného žlabu (Foto a text Pražan)

12.11.2015— snímek z čištění nánosů v korytě řeky (Foto a text Pražan)

20.11.2015— snímek vyčištěného koryta řeky

(Foto a text Pražan)
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