Vážení spoluobčané,
s první dekádou měsíce listopadu přichází do vašich domácností letošní třetí číslo Bítováku. Od posledního čísla, které vyšlo
v měsíci srpnu, se toho v životě každého z nás, i našich rodin, jistě mnoho zajímavého událo. Ne jinak je tomu i v životě naší obce.
Na čtyřech stránkách tohoto čísla vás seznamujeme se společenským děním v obci, přinášíme postřehy ze školního prostředí
a informujeme vás o sportovních aktivitách. Přijměte tedy pozvání k pročtení jednotlivých příspěvků našeho občasníku.
Sportovní odpoledne pro děti

Kola pro Afriku

Dne 9. září 2017 od 15:00 hodin jsme ve spolupráci s MŠ Bítovany,
SDH Bítovany, Zálesák středisko Zaječice a ČHJ Zaječice připravili
sportovní odpoledne pro děti v areálu fotbalového hřiště.

Projekt dárcovství jízdních kol z ČR má usnadnit dětem z Afriky
dostupnost vzdělání a tím i rozvoj jejich celkové gramotnosti.

Na děti čekalo deset stanovišť, na kterých plnily různé sportovní
disciplíny. Po jejich splnění je čekala sladká odměna. Dále byly připraveny další atrakce v podobě skákacího hradu, lanovky, lukostřelba, střílení z paintballové pistole, srážení terčů vodním proudem
a nakonec pěna, ve které děti nebyly ani vidět. Sportovního odpoledne se účastnilo přes 80 dětí a podle úsměvů na jejich tvářích si
sportovní odpoledne nádherně užily. Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu sportovního odpoledne.
Díky. (R.D.)

Inspirací pro založení ostravské společnosti Kola pro Afriku, o.p.s.
se staly obdobné zahraniční charitativní organizace. Tato společnost, založená v r. 2012, šíří myšlenku nezištné pomoci druhým,
iniciuje a zajišťuje sběr kol a jejich další využití. Při úkolech spojených s přípravou jízdních kol pro jejich nové uživatele v Africe zaměstnává lidi problematicky uplatnitelné na trhu práce, dlouhodobě
nezaměstnané, osoby po výkonu trestu, ale i odsouzené.
Naše obec se do projektu Kola pro Afriku zapojila poprvé. Množství
darovaných kol předčilo všechna očekávání. V průběhu šesti týdnů,
po které se kola soustřeďovala na sále obecního úřadu, bylo nashromážděno celkem pětaosmdesát bicyklů nejrůznějšího stáří, typu
a pochopitelně i technického stavu.
K úspěchu akce jistě přispěly i tři pondělní sběry organizované obcí,
při kterých byla svážena jízdní kola, která odložili jejich majitelé před
domy. Další okolností, která sehrála pozitivní úlohu, bylo neplánované prodloužení termínu odvozu v čase prázdnin.
O přepravu na sběrné místo se postarali hasiči. Ve čtvrtek
21.9.2017 to byli profesionální hasiči, příslušníci HZS Pardubického
kraje z územního odboru Chrudim. Ti odvezli sedmdesát kol. O zbytek, patnáct kol, se druhý den postarali hasiči dobrovolní, členové
výjezdové jednotky JSDH města Slatiňany.

Počasí účastníkům sportovního odpoledne 9.9.2017 přálo. Snímek zachycuje jedno
z desíti stanovišť, na kterých děti postupně plnily rozličné sportovní disciplíny.
(Foto a text J. Pražan)

Paintball je mladý sport a adrenalinová zábava. Střelbu z paintballové pistole, za
ostražitého dozoru Zálesáků, si v rámci sportovního dne z 9.9.2017 dovolily jen ty
děti, co měly dostatek odvahy.
(Foto a text J. Pražan)

Bítovanská sbírka kol pro africké děti se nadmíru vydařila. Nezbývá
než věřit, že námi nevyužívaná jízdní kola najdou své nové majitele,
kterým pomohou v jejich cestě za vzděláním. Velké poděkování
patří všem dárcům, i těm, co účast projektu Kola pro Afriku pro obec
Bítovany zajišťovali. (J.P.)

Snímek z pátku 22.9.2017 zachycuje členy výjezdové jednotky hasičů JSDH města
Slatiňany při nakládání jízdních kol shromážděných v obci Bítovany v rámci projektu
Kola pro Afriku.
(Foto a text J. Pražan)
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Z činnosti oddílu kopané
Už uběhl rok od založení mládežnických oddílů v Bítovanech.
V srpnu letošního roku jsme vstoupily již do druhé soutěžní sezóny.
Do soutěže byla přihlášena jak mladší přípravka (5–9 let), tak i starší
přípravka (10–11 let). Během letošního roku rapidně vzrostl počet
dětí. Ze 17 dětí vzrostl počet na 32 dětí, z toho je 24 malých fotbalistů a 8 fotbalistek. Kromě místních dětí u nás hrají děti také
z Lukavice, ze Svídnice a z Kočí. Trénujeme dvakrát týdně ve středu

Na snímku z 9.9.2017 vidíme skvělé vyběhnutí brankářky mladší přípravky Daniely
Kašpárkové.
(Foto a text P. Bohuňková Teznerová)

Poslední kolo podzimu jsme odehráli 21.10. Výsledky tohoto kola
nám potvrdily, že se podzim z hlediska mládeže vydařil. Starší přípravka v něm porazila Chroustovice 5:4 a Hrochův Týnec porazila
2:1. Mladším se podařilo vyhrát nad Chroustovicemi 6:1
a s Hrochovým Týncem prohráli 7:1. Je vidět pokrok, který hráči
udělali oproti minulému roku. Když jsme zakládali mládežnický fotbal v Bítovanech, dali jsme si určité cíle. Chtěli jsme, aby děti neseděly doma a sportovaly. Chtěli jsme stmelit místní děti. Oba dva cíle
se nám podařily naplnit.
Snímek z 14.6.2017 je z konce minulé sezóny, kdy v rámci malé sportovní slavnosti
děti dostávaly své „fotbalové vysvědčení“.
(Foto a text P. Bohuňková Teznerová)

Snímek z 9.9.2017 zachycuje fotbalisty starší přípravky při odpočinku mezi zápasy.
Foto a text P. Bohuňková Teznerová)

Situace na snímku z 9.9.2017 plně vypovídá o herním nasazení hráčů ve žlutém,
fotbalistů menší přípravky z Bítovan.
(Foto a text P. Bohuňková Teznerová)

Oddíl mužů v letní přestávce nezahálel a pilně dvakrát týdně trénoval. Podzimní část sezóny III. třídy Chrudimského okresu započal
12.8.2017 v Horním Bradle a zakončí ji 4.11. doma s Vítanovem. Co
se týče hráčského kádru, zůstal od minulé sezóny prakticky nezměněn. Ta doba, kdy se dalo z jedné vesnice poskládat jedno mužstvo,
je bohužel pryč. V našem oddílu hrají hráči ze širokého okolí. Naše
předsezónní cíle byly utvořit v Bítovanech dobrou partu hráčů
a nespadnout o soutěž níže. To první se nám již podařilo. Na to
druhé si musíme počkat na konec sezóny.

Snímek z 24.9.2017 je z utkání dvou týmů, které se dobře znají, vždyť domácí Zaječice hostí sousední Bítovany. Snímek zachycuje herní situaci před brankářem domácího týmu, Filipem Křivkou (v zeleném). Utkání, ve kterém obě mužstva nevyužila celou
řadů brankových příležitostí, skončilo tak, jak derby skončit má, nerozhodným výsledkem 2:2.
(Foto a text J. Pražan)
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Soupeřem domácího týmu, Bítovan, byli 17.9.2017 fotbalisté Žlebských Chvalovic.
Převahu domácího mužstva — po celé utkání — dosvědčuje situace před brankou
hostí. Herně lepším bítovanským fotbalistům se však Žlebské Chvalovice porazit
nepodařilo. Utkání skončilo nerozhodně 1:1.
(Foto a text J. Pražan)

Na závěr bych chtěl poděkovat obci Bítovany nejenom za finanční
podporu, ale také za podporu spojenou s údržbou hřiště. Dále bych
chtěl poděkovat našim sponzorům za finanční dary. Rodičům za to,
že vozí děti na fotbal. Samotným hráčům, ať velkým tak malým, za
účast na zápasech a samozřejmě fanouškům a všem ostatním, kteří
nám pomáhají udržet fotbal v Bítovanech.
Ing. Tomáš Novotný, předseda TJ Bítovany, z.s.
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Školní úspěchy a aktivity Základní školy Zaječice
V letošním školním roce chodí do naší školy celkem 52 žáků, z toho
je 14 žáků ze sousední obce Bítovany. Mezi žáky je celá řada velmi
šikovných, nadaných a pracovitých dětí. I když je stále co zlepšovat,
myslím si, že se můžeme pochlubit dosažením velmi pěkných výsledků při výběrovém testování žáků 5. ročníku. Testoval se anglický jazyk, matematika a Člověk a jeho svět. Dosáhli jsme 87% v Aj,
68% v M a 80% v předmětu Člověk a jeho svět.
Pro rozvoj dětské osobnosti je důležitá i tvůrčí činnost. Rozvoj představivosti, fantazie a tvořivého myšlení jsou jistě dobré vklady do života. A to vše mohou zažít a rozvíjet všichni žáci, kteří se přihlásili
do kroužku výtvarných činností. Jejich práce krásně zdobí interiér
naší školy.
Se svojí prací jsou zachyceni: Zdeněk Horník, Adam Drabant a Daniela Kašpárková.
(Foto a text Mgr. Jana Páslerová)

Smysluplné využití volného času je v dnešní době stále problematičtější, proto nás potěšil také velký zájem o kroužek florbalu. Celkem
oba kroužky navštěvuje 28 žáků.
Dále nabízíme žákům různé programy jako doplněk výuky, například
návštěvu Ekocentra Paleta Oucmanice, dětského dopravního hřiště
v Chrudimi, Muzea barokních soch v Chrudimi, lanového centra
„Lanáček“ v Pardubicích a celé řady dalších.
Přejeme krásné podzimní dny
Mgr. Jana Páslerová, ředitelka školy

Největší radost – krásné obrázky a úsměvy našich dětí: Terezka Procházková, Sára
Sobotková, Kristýnka Doležalová, Jan Olearčin a Jan Šporke .
(Foto a text Mgr. Jana Páslerová)

Zahájení nového školního roku v Mateřské škole Bítovany
Vážení spoluobčané,
měsíc září je v plném proudu, školáci se opět museli vrátit do školních lavic a my jsme jako každý rok přivítali nové děti do naší mateřské školy. Kapacitu tříd se nám vcelku snadno podařilo zaplnit, protože v loňském roce bylo pouze devět budoucích prvňáčků, letos
však připravujeme na školu dvacet pět dětí, a tak volných míst pro
přijímání bude podstatně více.
Září pro nás v mateřské škole znamená období adaptace, kdy si děti
zvykají na nové prostředí, povinnosti a režim a musím říci, že se i ti
nejmenší se se všemi změnami perou velmi statečně.
V následujícím období nás čekají různorodé akce a aktivity. V nejbližší době začneme dojíždět do plaveckého bazénu v DDS Slatiňany a později na předplavecký kurz do Chrudimi, také do školkového
programu začleníme kroužky, jako je angličtinka pro nejmenší, logopedie, tancování nebo lyžařský kurz, který probíhá v Hlinsku pod
záštitou organizace Ski Fanatic. Tradičně děti čeká spousta divadélek, výlety za kulturou, vystoupení pro rodiče a mnoho jiného.
Nyní připravujeme se staršími dětmi vystoupení k příležitosti setkání
seniorů v kulturním domě v Zaječicích.
Touto cestou bych ještě jménem Mateřské školy v Bítovanech chtěla
poděkovat dobrovolným hasičům ze Zaječic a panu Makešovi, kteří
před prázdninami připravili dětem nezapomenutelný zážitek v podobě ukázky záchrany a ošetření člověka.

Do Bítovan nepřijela pouť! To jen pan Rudolf Zahradník ze Zaječic, majitel lunaparku,
postavil v pátek 20.10.2017 na zahradě naší mateřské školy své dvě pouťové atrakce, na kterých se děti dostatečně vyřádily.
(Foto a text J. Pražan)

Poděkování také patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
Sportovního odpoledne pro děti na hřišti, zvláště bítovanským fotbalistům, hasičům z Bítovan i ze Zaječic a Zálesáku.
Těšíme se na další spolupráci a přejeme pěkné podzimní dny.
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Podzimní výlet seniorů
Letošní druhý, podzimní, výlet seniorů se uskutečnil v úterý
26.9.2017 do podhůří Orlických hor. Prvním cílem výletníků,
s převahou žen, byla návštěva firmy Velebný & Fam v Ústí nad Orlicí. Malá rodinná firma s třistaletou tradicí má své kořeny v sousední
obci Orli. Provoz firma obnovila v r. 1990. Nabízí širokou škálu služeb v umělecké výšivce a v tzv. paramentářské výrobě.
Výjimečná produkce, jako jsou umělecky vyšívané slavnostní prapory, standarty, pamětní stuhy, nástěnné znaky a tištěné vlajky, putují
od Velebných do celého světa. Zákazníky firmy jsou vládní instituce,
církevní, krajské, městské a obecní úřady, školy a samozřejmě
i nejrůznější spolky.
V umělecké výšivce je uplatňován tradiční, léty osvědčený, ruční
způsob výroby. Strojní vyšívání, vedle šikovných rukou vyšívaček,
využívá i automatického řízení procesu počítačem. Personálním
obsazením je firma Velebný& Fam dámskou společností, vždyť
v pětatřicetičlenném kolektivu pracují pouze tři muži.
Druhým cílem seniorského putování byl Letohrad. Město neslo,
podle blízkého stejnojmenného hradu, do r. 1950 název Kyšperk.
Navštívili jsme Muzeum řemesel Letohrad, které je umístěno
v rozsáhlém areálu bývalého hospodářského dvora. Představuje
práci řemeslníků a živnostníků z období let 1840 – 1930. Pro návštěvníka muzea je příjemné, že může navštívit stylovou restauraci,
která je jeho součástí. Nabídku denního menu restaurace jsme ke
všeobecné spokojenosti využili.
Naše další cesta, to již v odpoledních hodinách, vedla do Doudleb
nad Orlicí, kde nás čekala prohlídka pozdně renesančního zámku.
Klenot východních Čech, jak je v průvodcích po historických místech
dílo italských umělců představováno, je výjimečný především fasádou budovy, sgrafitovým pláštěm kobercového vzoru. Zámek je
nepřetržitě, po 420 let (až na období let 1949 – 1993), ve vlastnictví
jediného rodu Bubna-Litic. Postupná oprava okouzlujícího zámku je
soukromými majiteli plánována na dalších nejméně dvacet roků.

Snímkem 26.9.2017 nahlížíme do jedné z dílen firmy Velebný & Fam v Ústí nad
Orlicí. Konkrétně se jedná o dílnu, ve které se strojním vyšíváním, pomocí speciálního šicího stroje, tvoří erby a znaky slavnostních praporů, měst, obcí a spolků. I přes
vydatnou pomoc stroje se bez šikovných rukou vyšívaček výroba náročného díla
neobejde. Příprava na zvládnutí nejnáročnějších prací, a to i zručné vyšívačce, trvá
několik roků. Zasvěceným průvodcem jedné skupiny účastníků exkurze po provozech
firmy byl osobně sám pan majitel firmy, Zdeněk Velebný.
(Foto a text J. Pražan)

Posledním místem, které jsme měli naplánováno navštívit, bylo Africké muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích. Lékař doktor Holub proslavil své rodné město především jako cestovatel, badatel a sběratel
etnografických materiálů. V osmdesátých létech předminulého století podnikl tři velké expedice do jižní Afriky. Za náročných a životu
nebezpečných podmínek navštívil místa, do té doby bělochy nepoznaná.
Část sbírkových předmětů z africké anabáze Dr. Holuba představuje
na nevelké ploše i holické muzeum. Naše návštěva muzea byla,
bohužel, poznamenána nervozitou. Na detailnější prohlídku muzea
jsme měli málo času, k budově muzea jsme dorazili před šestnáctou hodinou, pět minut před uzavírací hodinou.
Na vině však nebyl předem připravený časový harmonogram cesty,
hlavní příčinou zdržení byla chybně vedená trasa cesty přepravcem
v úseku z Doudleb do Holic.
I letošní podzimní výlet seniorů se nepodařil naplnit jen domácími,
do plánovaného počtu pětadvaceti míst nás z Bítovan cestovalo jen
jedenáct. Tak snad ve větším počtu příště! Na jaře r. 2018. (J.P.)

Pozvánky na kulturní a společenské akce
NE 19.11.2017 ■ 9:00—16:00 ■ Bítovany—Restaurace U Nováků
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
SO 25.11.2017 ■ 15:00 ■Bítovany—sál obecního úřadu
VÁNOČNÍ POSEZENÍ SENIORŮ (odpoledne za hudebního doprovodu heligonek)
NE 3.12.2017 ■16:30 ■Bítovany—prostranství před budovou OÚ
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
a VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ za hudebního doprovodu příležitostného
sdružení přátel muzikantů Karla Habala a Kateřiny Josífové
SO 9.12.2017 ■16:00 ■Bítovany—sál Restaurace U Nováků
DU:HA z.s., hlinecké ochotnické divadlo uvádí představení
S ČERTY NEJSOU ŽERTY ■ vstupné: dospělí 90 Kč, děti 40 Kč
Rezervace vstupenek na tel.: 773 549 795

Snímek ze 7.11.2017 zachycuje nový objekt na zahradě MŠ Bítovany, dřevěný altánek. Ten zůstává s podzimními dny osiřelý. Naplno ožije, i s přilehlými pískovišti,
zase až na jaře. Do té doby přibude do altánku i jednoduchý nábytek, stolky a lavičky.
(Foto a text J. Pražan)
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