Vážení čtenáři, vážení spoluobčané,
využívám možnosti našeho obecního zpravodaje k tomu, abych Vám jeho prostřednictvím v předvánočním čase popřál za zastupitele
obce i za sebe krásné vánoční svátky, dny plné pohody a radosti prožité ve společenství těch, co jsou Vašemu srdci nejbližší a nablízku těm, co Vaši pomoc a podporu potřebují.
S blížícím se novým rokem 2018 Vám přeji i hodně zdraví a sil k překonání překážek, které nám čas od času život přináší. Patří se
i poděkovat všem, kteří v uplynulém kalendářním roce jakýmkoliv způsobem přispěli k dalšímu rozvoji naší obce, Bítovanům.
V letošním roce jsme dostáli předsevzetí, že Bítovák vyjde čtyřikrát ročně. Společně se čtvrtým číslem zpravodaje se k Vám dostávají i Vlastivědné stránky Bítovan. V tomto čísle v rozsahu čtyřech stran. Jde o první nesmělý pokus zaznamenat, byť jen všední a drobné události
z historie naší obce tak, jak je v průběhu dějin náhodně přinášel čas. Vlastivědné stránky Bítovan si nekladou za cíl postupovat
v zaznamenávání historických událostí v naší obci chronologicky, či ve snaze za každou cenu zmapovat nepopsaná místa z naší společné
historie v obci Bítovany a její místní části Bítovánky.
Pro začátek bude stačit, když se nám podaří, třeba i živelně, zaznamenat a uchovat informace, které nám do budoucna pomohou vytvořit práci
většího rozsahu. Nicméně každý jednotlivý příspěvek do vlastivědných stránek by neměl postrádat znaky seriózního dokumentu, který bude mít
do budoucna vypovídací hodnotu a bude mít kvalitu informačního zdroje. To, jak často, a v jakém rozsahu budou vlastivědné stránky vycházet,
bude záviset především na nás, na skutečnosti, zda se nám obsah vlastivědných stránek podaří naplnit.
Přispěvatelem do Vlastivědných stránek Bítovan může být každý, jak občan naší obce, tak i rodák, ale i ten, kdo má k historii naší obce co říci.
Vážení čtenáři, nechť jsou pro Vás tyto řádky výzvou ke spolupráci na Vlastivědných stránkách Bítovan.
Jaromír Pražan — starosta obce
Předvánoční jarmark 19.11.2017
Letos se konal již pátý ročník předvánoční akce u nás v Bítovanech.
V Restauraci U Nováků se předvedlo 17 vystavovatelů, kteří nabízeli
kosmetiku, šperky, svíčky, keramiku, vánoční a adventní dekoraci,
nechyběly ani pečené dobroty. Na zahřátí byl výborný punč a staročeský trhanec. Zajímavostí byly vystřihovací betlémy s tématikou
historické Chrudimě. O kulturní vystoupení se postaraly paní učitelky
s dětmi z mateřské školky, s pásmem pohádkových písniček. Jako
každý rok jsme udělali dobrý skutek. Na dobrovolném vstupném
jsme vybrali 4311 Kč. Částku jsme darovali Davídkovi Pištorovi,
který je po těžkém úraze. Přejeme mu hodně zdraví a brzké uzdravení. (H.B.)
Bítovanský předvánoční jarmark má již svoji tradici. Letos se konal v neděli
19.11.2017, tak jako po několik posledních roků, v Restauraci U Nováků.

Předvánoční posezení seniorů 25.11.2017
Poslední listopadovou sobotu měli senioři z naší
obce možnost strávit odpoledne na sále obecního úřadu, kam byli pozvání na již tradiční předvánoční posezení. Sál byl příjemně vánočně
vyzdoben a ti co přišli, si odpoledne velice užili.
Nejen proto, že si popovídali, ale poslechli si
také příjemné melodie známých pánů, kteří
zazpívali a zahráli na heligonky a nejedni
z přítomných si také zazpívali. Nechybělo ani
pohoštění a něco „na zahřátí“, a tak se povídalo
a povídalo. A že se nikomu domů nechtělo, to
byla jenom známka toho, že se odpolední akce
vydařila a až tma venku tuto akci pomaličku
ukončila…(R.M.)

(Foto a text J. Pražan)

Snímek z tradičního posezení seniorů, které se konalo v sobotu 25.11.2017 v sále obecního úřadu.
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Mladí fotbalisté se rozloučili
se sezónou 1.12.2017
V pátek 1.12.2015 proběhlo v sále Obecního
úřadu v Bítovanech rozloučení se sezónou
mladých fotbalistů. Bylo to již druhé podzimní
rozloučení. Máme za sebou už rok a půl tvrdé
práce.
Dětem jsme připravili překvapení. Každé dostalo medaili a za prostředky z dotace jsme každému z nich pořídili tréninkové teplákové soupravy se znakem bítovanského fotbalu. Kromě
dvou dorazily na rozloučení všechny děti.
Občerstvení dětem zajistili sami rodiče, za to
bych jim všem rád poděkoval. Rád bych poděkoval obci Bítovany a panu Koutskému a jeho
firmě Okolokola.cz za finanční příspěvek na
nákup teplákových souprav.
Ing. Tomáš Novotný, předseda TJ Bítovany
Na snímku z 1.12.2017 jsou malí fotbalisté TJ Bítovany a členové realizačního týmu (zleva) Jaroslav Hladík,
Ing. Tomáš Novotný a Roman Kuzma.
(Foto a text J. Pražan)

Rozsvícení vánočního stromu 3.12.2017
Letošní rozsvícení vánočního stromu v Bítovanech se konalo
o první neděli adventní. Oproti původně plánovanému termínu, ten
měl být shodný s předvánočním posezením seniorů v sobotu
25.11.2017, došlo k jeho posunutí až na neděli třetího prosince.
Letošní zkušenost ukázala, že pořádat posezení seniorů a rozsvícení vánočního stromu odděleně je lepším řešením, zvláště i proto, že
obě akce většinou zajišťuje téměř stejná skupina lidí.

O přípravu zázemí pro konání setkání se postarali naši hasiči. Letos
jsme využili i nový lehký přístřešek.
Podle pravidelných návštěvníků bylo letošní setkání, z těch dosavadních, tím největším.
Za organizaci a přípravu akce patří poděkování všem aktérům, hudebníkům, hasičům a jmenovitě pak i zastupitelům obce, Pavlu Binkovi a Radku Dostálovi. (J.P.)

Rozsvícení vánočního stromu v Bítovanech je akcí tradiční.
Každoročně doprovází zpívání koled pod vánočním stromem hudebníci sdružení kolem Karla Habala, kapelníka hudební skupiny
Rytmus. Karel, výhradně jen pro tuto příležitost, přibere své čtyři
dcery a s houslemi se připojí Kateřina Josífová.
S básničkami a písničkami se do programu spontánně zapojí, pod
vedením paní ředitelky Hany Sehnalové, děti z naší MŠ .
Na zahřátí jsou připraveny dva termosy punče a několik vánoček, ty
pravidelně daruje po řadu roků ZD Rosice.

Snímek z 3.12.2017 je z tradičního rozsvícení vánočního stromu v Bítovanech.
V popředí snímku, vedle muzikantů hudební skupiny RYTMUS Karla Habala, vidíme
rodinné kvarteto sester Habalových — Hanu, Lenku, Veroniku a Elišku, v pozadí
s houslemi je Kateřina Josífová.
(Foto a text J. Pražan)

Panoramatický snímek z neděle 3.12.2017 potvrzuje, že rozsvícení vánočního stromu, spolu s novoročním ohňostrojem, patří v Bítovanech v průběhu kalendářního roku
k nejnavštěvovanějším společenským akcím.
(Foto a text J. Pražan)
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Divadelní představení „S čerty nejsou žerty“
V sobotu odpoledne 9.12.2017 uvedlo hlinecké ochotnické divadlo
DU:HA na sále Restaurace U Nováků divadelní představení
s názvem „S čerty nejsou žerty“. Hlinečtí divadelníci mají toto představení na svém repertoáru krátce.
V podání amatérského divadla se jedná o vlastní adaptaci známé
pohádky Boženy Němcové „Čertův švagr“. Ve hře se společně představili herci ochotnického spolku DU:HA a děti z divadelního souboru při ZŠ Ležáků Hlinsko. Děti ze souboru ZŠ jsou v podstatě přípravkou pro divadlo DU:HA. Mladí nadšení adepti herectví pracují
pod vedením učitelek ZŠ, které jsou zároveň i členkami divadla.
Povolání mají amatérští divadelníci nejrůznější. V divadelním spolku
hrají např. učitelky, vychovatelka, policista, řidič a kadeřnice, což je
profese, která se při přípravě herců na vlastní představení velmi
hodí. Bítovanské představení „S čerty nejsou žerty“ se hlineckým
ochotníkům velmi vydařilo, bylo divadlem pro celou rodinu – „od
pravnučky až po prababičku“.

Na divadelní představení se přišlo podívat 27 dětí a 46 dospělých.
Malí i velcí diváci odcházeli ze skvěle provedeného představení
s pocitem příjemně prožitých chvil. (I.P.)
Divadlo DU:HA odehrálo v Bítovanech představení „S čerty nejsou
žerty“ v obsazení:
kníže - Petr Vobejda, správce - Jaroslav Hrubý, Dorota Máchalová Petra Svobodová, mlynář Máchal - Ladislav Haneberk, kaprál - Antonín Indra, v rolích vojáků - Pavla Formánková a Kristýna Štegnerová,
kníže pekel - Dagmar Kočová, koktavý Drápal - Jana Řezníčková,
babička - Hana Slavíčková, Petr Máchal, syn mlynáře Máchala - David
Novotný, princezny - Květa Klinecká a Galina Formánková (žákyně
ZŠ Ležáků), popletený čert Janek - Pavel Chaloupka, malí pekelníci
- děti z dětského divadelního souboru při ZŠ Ležáků Hlinsko, světelné efekty a hudební produkce - za kapelu Nouzový režim Tomáš Brokl,
nápověda - Dana Havlová a Vladimíra Vorlíčková, režijní vedení a role
čerta Kocoura - Dana Chaloupková.

Snímek z 9.12.2017 byl pořízen v sále bítovanské Restaurace U Nováků na úplném závěru úspěšného divadelního představení
„S čerty nejsou žerty“, v okamžiku, kdy se herci hlineckého divadelního sdružení DU:HA děkují spokojeným divákům.
(Foto a text J. Pražan)

Vánoce v mateřské škole
Nejkrásnější svátky roku jsou Vánoce, ale jejich kouzlo nám často
uniká díky velkému pracovnímu vytížení či snahou zvládnout úklid,
nákup dárků, napečení cukroví.
Proto se alespoň ve školce snažíme pro děti vytvářet tu pravou vánoční atmosféru. Začátek adventu jsme si připomněli vystoupením
dětí s připraveným programem „Ať žijí duchové“ a pomohli paní
Haně Binkové zahájit na vánoční jarmark v Restauraci U Nováků.
V pondělí 4.12. nás navštívil Mikuláš, anděl i čert. Ale představte si,
že čert se nám usadil v kotelně, anděl uletěl až k půdě a Mikuláš
s dárky pro děti zůstal dole ve třídě.

Letošní předvánoční posezení s rodiči u vánočního stromečku
s výrobou jablíčkových svícnů si nejvíce užily děti, protože rodiče
překonali počáteční ostych a ukázali, že i doma si s dětmi zpívají.
Využili jsme naladěného pianina a ochotného tatínka pana Petra
Špátu, který náš sbor rodičů a dětí doprovázel při zpěvu známých
koled. Pak nastala chvíle rozbalení dárků a to už jsme jen pozorovali
rozzářené dětské oči.
Přeji vám, aby Vánoce byly pro vás svátkem klidu a pohody. A nejen
Vánoce, ale celý příští rok 2018!
Hana Sehnalová, ředitelka MŠ Bítovany

Paní učitelky s dětmi se pak po skupinkách vydaly nejdříve za andělem, aby mu předaly dopisy pro Ježíška, u čerta popsaly, jak vypadá, a Mikuláše potěšily písničkou či říkankou a dostaly od něho
dáreček. Mikulášská nadílka proběhla v klidu bez napětí a slziček.
Za spolupráci děkujeme Radku Dostálovi, Štěpánce Bouškové
a Martině Točíkové.
Vánoční tradice a celý biblický příběh, který se pojí k Vánocům, nám
zprostředkovalo divadlo Apropo s programem Vánoce na zámku,
tentokrát na zámku Doudleby nad Orlicí. Vyjížděli jsme v 7 hodin
ráno, cestou v autobusu posvačili, po vánočním programu se ohřáli
v zámecké kavárně a pak ještě šli na prohlídku přírodovědného
muzea se zvířátky.
Každý rok se děti připravují na Štědrý den v MŠ, vyrábíme ozdoby,
svícny, přitom zpíváme a těšíme se.

Snímky z předvánočního posezení rodičů a dětí u vánočního stromečku v MŠ Bítovany 15.12.2017.
(Foto a text J. Pražan)
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Rekonstrukce hasičské zbrojnice — I. etapa
Druhé číslo našeho zpravodaje, které vyšlo v srpnu, přineslo informaci o plánované rekonstrukci hasičské zbrojnice. Práce na I. etapě
rekonstrukce byly zahájeny 19.9.2017 přípravou staveniště.
Z prostoru po pravé straně cesty ke zbrojnici byla odstraněna ornice,
ta byla nahrazena štěrkem. Po dobu rekonstrukce bude plocha využita k potřebám stavby, po jejím skončení dojde k jejímu zadláždění
zámkovou dlažbou. V budoucnu bude plocha sloužit členům SDH
jako příležitostné parkoviště.
Vlastní práce na budově zbrojnice byly zahájeny 23.9.2017 bouráním přístavku. Ten byl k původní stodole ze třicátých let min. stol.
přistavěn v r. 1985 při přestavbě budovy na hasičskou zbrojnici.
Snesení taškové krytiny, odstranění krovů a prvních demoličních
prací se ujali hasiči. Demolice zdí, základů a odvoz suti na skládku
byl proveden firmou.

Na základě dalších zjištění o stavu západní štítové zdi bylo rozhodnuto o její částečné demolici do úrovně vazních trámů. Nově byl
vybetonován armovaný věnec a vyzděn štít do úrovně krokví.
V návaznosti na pokračování rekonstrukce hasičské zbojnice II.
etapou byly ocelovými nosníky posíleny pozednice .
Z hlediska jednotlivých činností se na I. etapě rekonstrukce hasičské zbrojnice podílí obec, ta prostřednictvím svého zaměstnance,
dále firmy a brigádnickou činností členové naší SDH. Ocelové konstrukce dodala firma Kovomont
Rosice, odborné zednické práce
prováděla firma pana Tomáše
Jeřábka z Lukavice.
Detail řešení posílení pozednice krovu
střechy ocelovým nosníkem vetknutým do
roznášecí desky štítové zdi.

Snímek 23.9.2017 zachycuje hasiče SDH Bítovany při zahájení bouracích prací na
přístavku hasičské zbrojnice.
(Foto a text J. Pražan)

V další části I. etapy rekonstrukce zbrojnice přišel na řadu prostor
v západní části budovy, který do letošního roku sloužil jak hasičům,
tak obci jako sklad. Z plochy skladu byla za pomocí techniky odstraněna betonová podlaha.
K rozhodnutí obce a hasičů, proč se pustit do náročné rekonstrukce
zbrojnice, byla skutečnost, že na základě posudku statika byl stav
budovy vyhodnocen jako havarijní. Porušení statiky původní části
budovy se nejmarkantněji projevilo u jejího severozápadního pilíře.
Statické zajištění tohoto pilíře bylo provedeno spřažením
s protilehlým pilířem dvěma ocelovými táhly.

Při sobotní brigádě 9.12.2017 se v rámci prací na rekonstrukci has. zbrojnice naši
hasiči podíleli na přísunu materiálu stavební firmě.
(Foto a text J. Pražan)

Práce v pokročilém podzimním termínu by se nedaly stihnout bez
vydatné brigádnické pomoci našich hasičů. Kromě již zmíněných
demoličních prací se naši hasiči podíleli i na zednických pracích, ale
hlavně pak na přísunu materiálu stavební firmě. Za krátké podzimní
období hasiči odpracovali během pracovního týdne a o sobotách
celkem 157 hodin.
Pro letošní rok byly stavební práce ukončeny brigádou hasičů
v neděli 10.12.2017. Celkové náklady na první etapu rekonstrukce
jsou ve výši 265 tis., s tím, že se na části celkových nákladů částkou
110 tis. podílí dotace Pardubického kraje.

Na snímku z brigády v neděli 10.12.2017 jsou bítovanští hasiči zachyceni při práci na
štítu has. zbrojnice. Přidělávají provizorní závětrné lišty z prken. (Foto a text J. Pražan)

Snímek 20.11.2017 dokládá havarijní stav severozápadního nároží budovy hasičské
zbrojnice. Staticky bylo nároží zajištěno ocelovými táhly a armovaným betonovým
věncem. Náhrada ztrouchnivělých částí vazby bude provedena v druhé etapě rekonstrukce v r. 2018.
(Foto a text J. Pražan)
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Rekonstrukce zbrojnice bude pokračovat v příštím roce druhou etapou. Původní záměr, který předpokládal, že práce budou probíhat až
do r. 2019, byl přehodnocen. Byl stanoven nový termín, polovina
r. 2018. Pokud vše půjde podle předpokladů, mohla by být hasičská
zbrojnice znovuotevřena na konci měsíce srpna, tj. u příležitosti
oslav 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Bítovanech.
(J.P.)

BÍTOVÁK — MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE BÍTOVANY

K problematice odpadů
Otázka likvidace odpadů po staletí souvisí s činností člověka
a není problémem novým. Starší spoluobčané si jistě pamatují, kolik
nejrůznějších skládek v padesátých a šedesátých letech minulého
století za naší obcí bylo. Jen namátkou, za hřbitovem, za Pickovými,
za kopcem, v řekách atd. Pro taková místa k uložení všeho nepotřebného, toho, co už se v domácnosti vůbec k ničemu nehodilo, se
vžil místní název „pádolík“. Často to bylo místo po předchozí těžbě
kamene, hlíny nebo písku.
Tato místa, ale to až později, byla popsána a jsou obcí vedena jako
černé skládky.
Tak, jak se mění potřeby společnosti, mění se i to, co a v jakém
objemu po naší společnosti zbývá. Jsme bohatou společností, nepotřebujeme už sušit trávu ze zahrad pro domácí zvířata a kompostovat to, co zbývá ze zahrádky, nevíme si rady se zbytky z kuchyně.
Je tu nový problém, podpořený legislativou Evropské unie. Tímto
neřešitelným problémem je bioodpad!
Stejně jako ve slavném fejetonu Jana Nerudy o starém slamníku:
„kam s ním“? S tím záhadným bioodpadem, většinou však trávou ze
zahrad! Kam s ním: přece na kompost, do kompostéru a zpět na
zahradu! Ale vážněji.
Obec, co se týče možnosti ukládání bioodpadu, má pro případ potřeby těch, co nemají možnost likvidovat bioodpad u svých nemovitostí uzavřenou smlouvu s firmou Recycling Slatiňany. Tam mohou,
jak naši občané, tak i majitelé nemovitostí za úplatu bioodpad ukládat.
Obec si uvědomuje, že to není ideální řešení. Vybudování vlastního
kompostovacího zařízení, např. z dotace, je pro velikost naší obce
iluze. Většina dotačních titulů začíná na částce několika miliónů,
menší částky jsou pod rozlišovací schopností poskytovatele dotace.
Od r. 2012 veškeré odpady i druhotné suroviny vyváží z obce firma
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Částka za odvoz odpadů je
stanovena paušálně na celý rok. To však neznamená, že svozová
firma množství odvezených odpadů nesleduje, ta odpad váží pro
každou obec samostatně. Navýšení množství odpadů za období příslušného roku se automaticky promítne do zvýšení ceny za
služby v roce příštím.
Nelze se tudíž spoléhat na to, že paušální - nezměněná výše poplatku, kterou platíme za odpady po několik posledních let, zůstane
stejná a občan může dát do popelnice to, co ho napadne, či přistavit
k vyvážení takový počet popelnic, kolik je mu prostě libo. Navíc se
stále častěji objevují popelnice, před některými nemovitostmi i pravidelně, o větším objemu než je obvyklých 120 litrů.
Dalším velkým problémem je skutečnost, že se k systému vyvážení
odpadů nepřipojil žádný z drobných podnikatelů podnikajících
v katastru obce, ač služeb svozů z obce využívá. Jinak tomu je
u firmy IKOV a Restaurace U Nováků, ty využívají vlastní systém
hospodaření s odpady v rámci firmy Recycling.
Náklady obce na odvoz a likvidaci odpadů každoročně stoupají.
Zvýšení nákladů ovlivňuje více faktorů, samozřejmě i na straně firmy
AVE. V r. 2012 jsme za odvoz odpadu (jen z popelnic) smluvně
platili 149 609 Kč. Za pět roků, průměrným navyšováním nákladů
o 3200 Kč ročně, jsme smluvně zaplatili za r. 2017 165 600 Kč.
Pro příští rok 2018 je na základě měření množství odvezeného odpadu z obce za rok 2017 a s přihlédnutím k vývoji cen, stanovena
paušální cena za odvoz a likvidaci ve výši 197 524 Kč.

Ve srovnání se sledovaným obdobím mezi roky 2012 a 2017, kdy se
každoroční navýšení ceny pohybovalo kolem 3%, se navýšení ceny
pro příští rok projeví skokově, o celých 19%. Takové razantní navýšení nákladů za odpady bude muset zastupitelstvo obce při stanovení výše poplatků za odpady pro rok 2019 nějakým způsobem řešit.
Východiskem ze situace je potřeba začít důsledně odpad třídit!
V souladu s evropskou legislativou musí i naše republika během
několika let skládkování výrazně omezit, nebo ze systému hospodaření s odpady skládkování úplně vyloučit.
Pokud tomu tak nebude, všichni, a to bez rozdílu, zaplatíme za likvidaci odpadu podstatně více. Kampaň ohledně třídění odpadů
probíhá permanentně ve všech médiích.
Jen samotná agitace však nestačí! Pro systém hospodaření
s odpady se musí i něco udělat, i do něho investovat, a to i na úkor
vlastního pohodlí, každý v rozsahu svých potřeb a povinností.
V našem případě je to na jedné straně obec, na straně druhé obyvatel. Obec Bítovany v průběhu několika posledních roků poměrně
hodně investovala do pořízení nádob na tříděný odpad i úpravu
jejich stanovišť. Stávající počet stanovišť současným potřebám vyhovuje a obec, prozatím, o jejich rozšíření neuvažuje.
V Bítovanech a Bítovánkách máme celkem jedenáct stanovišť.
V posledních letech nejsou ani problémy s pravidelným vyvážením
sběrových nádob. Může se však stát, a to pouze výjimečně, že se
v exponovaném letním období zpozdí odvoz plastů.
Prostor a příležitost ke zlepšení stavu ve třídění odpadů je vždy.
V Bítovanech to určitě platí pro oblast sběru „drobného kovového
odpadu“, tj. nejrůznějších kovových obalů typu plechovek od piva
a slazených nápojů a konzerv. Důležitost sběru odpadu tohoto typu
je stále aktuálnější, a to v návaznosti na zvyšující se distribuci nápojů prostřednictvím nevratných obalů z barevných kovů.
Jedno takové místo v obci jsme měli na stanovišti u MŠ. Přibližně po
jednom roce provozu jsme byli okolnostmi přinuceni sběrnou nádobu zrušit. Sběrná nádoba posloužila nedisciplinovaným spoluobčanům jako nádoba na směsný odpad.
Pro obec, potažmo pro zaměstnance obce, to znamenalo pravidelně
sběrnou nádobu vysypat, odpad přebrat, roztřídit a to, co se
k recyklaci nehodí, vysypat do směsného odpadu. Pokud po vytřídění zbyla tak desetina vhodná k použití jako separovaný odpad, pak
jistě pochopíte, že taková činnost postrádá smysl a navíc není úlohou obce dělat pořádek za nezodpovědného občana.
Obsáhlý příspěvek k problematice odpadů v naší obci je míněn
v dobré víře. V žádném případě necílí na ty spoluobčany, kteří si
situaci s tříděním odpadů uvědomují a odpady třídí, a těch je většina. Je však nutné i říci, že tomu není úplně u všech spoluobčanů.
Některé pasáže v příspěvku reagují i na připomínky z řad „mlčící
většiny“, které se pochopitelně nelíbí, že byť jen malá část spoluobčanů participuje na zodpovědném chování druhých.
Vážení spoluobčané, apelujeme na Vás, využívejte ve větší míře
možnosti třídění odpadů i kontejnerů na separovaný odpad!
Pokud můžete, kompostujte bioodpad na vlastních zahrádkách!
Budeme tak společně šetřit přírodu, vrátíme zpět do výroby
k dalšímu využití cenné suroviny, odlehčíme obecní kase a koneckonců i vlastní peněžence. (J.P.)
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Poplatky za odpady a psy v roce 2018

Zimní údržba — prohrnování sněhu má obec smluvně zajištěno
prostřednictvím firmy pana Zítka z Vlčnova. Prohrnovat budeme
všechny místní komunikace, tzn. i „hadovku“. Pro posyp komunikací
inertním materiálem máme po obci rozmístěno 11 žlutých nádob,
každá o objemu 250 litrů. Obsah nádob slouží výhradně jen pro posyp komunikací, jeho využití k jiným účelům, zvláště je-li posypový
materiál ošetřen proti mrazu, se nedoporučuje!

Poplatky za odpady zůstávají i pro příští rok v nezměněné výši,
základní sazba poplatku pro trvale bydlící osobu činí 500 Kč.

Odbahnění a oprava „rybníčku“ — práce na opravě břehů a odbahnění malé vodní nádrže u autobusové zastávky budou zahájeny
2.1.2018, s termínem ukončení prací 30.4.2018. Projekt počítá
s výstavbou nové opěrné zdi z pískovcových bloků podle celé hranice pozemku čp. 41 a předlážděním zbylé části obvodu nádrže lomovým kamenem. Bahno ze dna nádrže bude dočasně deponováno na
ploše před nádrží. Zhotovitel díla provede práce za cenu 582 tis. Kč.
(J.P.)
Hospodaření za období 1 – 11/2017
Příjmy po
konsolidaci
celkem

5 801 499 Kč

Důchodce nad 70 let zaplatí 420 Kč, děti do 15 let a studující do 26
let 320 Kč (k uznání slevy u studentů musí žadatel o slevu doložit
potvrzení o studiu).
Majitelé chalup a domů určených k rekreaci s umístěním
v intravilánu obce platí základní sazbu poplatku ve výši 500 Kč.
Majitelé chat v chatovém území v „Dolích“ platí 440 Kč.
Majitelé zahrádkářských objektů v místní části obce „U Hřbitova“
platí za omezené období svozu na měsíce duben až září poplatek
300 Kč.
Poplatek za psy
Poplatek za jednoho psa činí 60 Kč, poplatek za každého dalšího
psa 90 Kč.
Poplatky za odpady a psy jsou splatné do termínu 31.5.2018.
Obec má právo po lhůtě splatnosti neuhrazené poplatky na
poplatníkovi vymáhat s tím, že částku za neuhrazený poplatek
může zvýšit až na její trojnásobek.
(E.J.)

Z toho daňové

4 897 615 Kč

Nedaňové

338 422 Kč

Kapitálové

2 465 Kč
562 997 Kč
-z toho evropské dotace OP VVV pro MŠ
316 956 Kč
-dotace Pardub. kraje na has. zbroj. 110 000 Kč
-dotace na státní správu 74 162 Kč
-dotace na volby 19 749 Kč
-příspěvek od obcí Zaječice a Lukavice na
údržbu hřbitova 42 130 Kč

Transfery
konsolidované

Výdaje po
konsolidaci
celkem

3 607 101 Kč

Z toho běžné
po konsolidaci

3 392 350 Kč

Kapitálové

214 751 Kč

Stav na
účtech

k 11.12.2017 (k datu veřejného zasedání ZO)
celkem 7 150 439,79 Kč.

Investiční
akce

- kolaudace skladovacích buněk, 890 706 Kč
- přístřešek v MŠ (dřevěný altán), 94 500 Kč
- hasičská zbrojnice - I. etapa, k datu 19.12.2017
265 000 Kč.
(E.J.)

Pozvánky na kulturní a společenské akce
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
PO 1.1.2018 ■ 18:30 ■ Bítovany — prostranství před OÚ
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
SO 6.1.2018 ■ 15:00 ■ Bítovany — kostel sv. Bartoloměje
vystoupí Smíšený pěvecký sbor Bartoloměj z Bítovan ■ host programu Muzika dětského folklorního souboru Sejkorky ze Slatiňan
■ vstupné dobrovolné
IAGO - MUZIKÁL JANKA LEDECKÉHO
SO 17.2.2018 ■14:00 ■ Praha — divadlo HYBERNIA
■ muzikál vypráví příběh podle námětu tragédie Williama Shakespeara Othello

Cena: 500 Kč (osoba, včetně dopravy ■ rozdíl v nákladech na vstupenku a dopravu hradí obec)
Počet obsazovaných míst ■ 48
Program dne ■ odjezd z Bítovan 17.2.2018 v 8:00 od MŠ ■ po příjezdu do Prahy rozchod ■14:00 návštěva divadla HYBERNIA ■
bezprostředně po představení shromáždění na určeném místě
u přistaveného autobusu ■ plánovaný příjezd do Bítovan ve večerních hodinách.
Nákup vstupenek ■ na OÚ Bítovany u paní Jonášové ■ přednost
mají občané Bítovan ■ při malém zájmu bude zájezd doplňován
o další zájemce ■ zahájení prodeje ve čtvrtek 21.12.2017
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