BÍTOVÁK

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE BÍTOVANY 2016

Vážení spoluobčané, po roce se do Vašich domovů dostává informační zpravodaj, Bítovák. Jeho prostřednictvím Vás souhrnně
informujeme o tom, co se za letošní rok v obci událo. Pro ty z Vás, kteří se nějakým způsobem dění v obci účastníte, navštěvujete např. pravidelná setkání seniorů nebo docházíte na veřejná zasedání zastupitelstva, či se přímo na organizaci jednotlivých
akcí podílíte, to nebudou informace úplně nové. I na tak malou obec, jakou Bítovany jsou, se toho za dvanáct měsíců letošního
roku, zvláště ze společenského hlediska, událo mnoho. Naštěstí nemusela obec čelit nějakým mimořádným situacím a kalamitám, které by bylo nutné nákladně řešit.
Novoroční ohňostroj 1.1. 2016...

Tříkrálový koncert 3.1.2016…

Prvním větším setkáním občanů naší obce, kterého se zúčastnili
ale i občané obcí okolních, se uskutečnilo 1. ledna v 17 hodin
u obecního úřadu, kde pod dozorem jednotky SDH Bítovany proběhlo odpálení novoročního ohňostroje. (R.D.)

Prvním kulturním počinem v novém roce byl v naší obci Tříkrálový
koncert v kostele sv. Bartoloměje. Na koncertu tradičně účinkuje
domácí Smíšený pěvecký sbor Bartoloměj. Na dobrovolném
vstupném bylo při koncertu vybráno 6 000 Kč. Výtěžek je příspěvkem do fondu oprav kostela. (J.P.)

Snímek z pátku 1.1.2016 zachycuje shromáždění účastníků slavnostního ohňostroje v prostoru kolem mostu u OÚ.
(Foto a text Pražan)

Na snímku z neděle 3.1.2016 je Smíšený pěvecký sbor Bartoloměj z Bítovan.

Tříkrálová sbírka 9.1.2016…

Turnaj ve stolním tenise 16.1. 2016...

V letošním roce se na Pardubicku uskutečnil již 16. ročník Tříkrálové sbírky. Oblastní charita Pardubice organizovala tuto sbírku
v 82 obcích, tedy přibližně v jedné pětině obcí v kraji. Bítovany
patří k obcím, ve kterých je Tříkrálová sbírka pořádána téměř od
jejího vzniku. V Pardubickém kraji se koledníkům v loňském roce
podařilo vybrat 1 065 358 Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně
určen na pomoc lidem v tísni, sociálně potřebným, nemocným,
zdravotně postiženým a seniorům. Nejvíce peněz ze sbírky zůstává v regionu. Na projekty Oblastní charity Pardubice jde 65%
z celkového objemu vybraných prostředků. V roce 2016 využila
oblastní charita největší díl výtěžku na podporu domácí hospicové
péče. V naší obci při letošní Tříkrálové sbírce bylo koledníky vybráno 8 366 Kč. Každému z našich spoluobčanů, který přispěl na
konto Tříkrálové sbírky, patří upřímné poděkování. (J.P.)

Stává se již pravidlem, že první sportovní akcí v roce je turnaj
„O pohár starosty obce“ ve stolním tenisu. Ten letošní se konal
16. ledna od 9 hodin na sále Restaurace U Nováků. Rok od roku
se z turnaje vytrácejí místní borci, a tak se turnaj stává spíše
kláním sportovců přespolních. Turnaje se zúčastnilo 21 hráčů.
V kategorii žen zvítězila Kristýna Nováková z Chrudimi, 2. místo
obsadila Kristýna Bartošová z Nasavrk a na 3. místě se umístila
Olga Dvořáková z Bítovan. Jelikož zápasy mezi ženami byly brzy
odehrány a první dvě slečny si chtěly ještě zahrát,
byly po krátké poradě rozhodčích dopsány do tabulky
kategorie mužů, kde sehrály napínavé souboje.
V kategorii mužů 1. místo
obhájil loňský vítěz Lumír
Loufek z Orle, na 2. místě
se umístila Kristýna Nováková z Chrudimi a 3. místo
obsadil Vladimír Holeček
z Orle. Turnaj kompletně
zajišťovala sportovní komise. (R.D.)
Na snímku z 16.1.2016 (zleva)

( Foto a text Pražan)

Lumír Loufek, Kristýna Nováková a Vladimír Holeček.

(Foto a text Pražan)

Na snímku z 9.1.2016 (zleva)
Veronika Dubská, Kristýna Chvojková a Eliška Habalová.

(Foto a text Pražan)

Výroční valná hromada SDH Bítovany 30.1.2016...

Výroční valná hromada okrsku SDH Miřetice 12.2.2016...

V sobotu 30. ledna se na sále Restaurace U Nováků konala
Výroční valná hromada SDH Bítovany. Přivítání hostů a zástupců
okrsku Miřetice se ujal starosta sboru František Dostál. Minutou
ticha uctili památku členů, kteří se této události již nemohli zúčastnit. Zprávu o činnosti sboru za rok 2015 přednesl Radek Dostál a pokladní zprávu David Dvořák. Z rukou starosty okrsku
Miřetice pana Miroslava Holuba bylo našemu sboru předáno
vyznamenání za příkladnou práci. V současné době má SDH
Bítovany činných 23 členů, z toho jsou 2 ženy. (R.D.)

V letošním roce se uskutečnila Výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů okrsku Miřetice ve Švihově. Výroční valná
hromada má vždy slavnostní ráz a zástupci jednotlivých SDH
z obcí sdružených v okrsku se ji účastní ve vycházkových uniformách. Konání výroční valné hromady, vedle bilancování činnosti
sborů za uplynulý kalendářní rok, je tou nejlepší příležitostí
k předání ocenění a vyznamenání jak kolektivům, tak i jednotlivcům. Tak tomu bylo letos i ve Švihově. Za dlouholetou obětavou
práci pro hasičskou organizaci si převzal Čestné uznání Sdružení
hasičů, Čech, Moravy a Slezska dlouholetý člen SDH Bítovany
a zároveň starosta sboru, pan František Dostál. Panu Františku
Dostálovi k získání ocenění srdečně gratulujeme. (J.P.)

Na snímku z 30.1.2016 předává zástupce okresního SDH Jaroslav Horáček
starostovi SDH Bítovany Františku Dostálovi vyznamenání za vynikající práci
sboru.
(Foto a text Pražan)
Na snímku z 12.2.2016 Františku Dostálovi
k získání ocenění gratuluje starosta okrsku
SDH Miřetice Miroslav Holub .

Divadelní představení AMANT 20. 2. 2016...
Amant, to byl název veselé komedie o tom, že to
s námi maminky myslí vždycky dobře! S tímto divadelním představením zavítal 20. února na sál Restaurace U Nováků Divadelní spolek J. N. Štěpánka
z Chrudimi. Nejen místní zaplnili téměř všechny
připravené židle na sále a více jak hodinku se opravdu bavili. Herci opět vytvořili atmosféru, při které
nebyla nouze o smích ani o bouřlivý potlesk. Po
loňském úspěšném představení Dívčí válka byl tento
„kousek“ opět vydařeným a snad se do roka podaří
zase nějaké divadelní představení v Bítovanech
uskutečnit. (R.M.)
Uganda – perla Afriky, přednáška 4.3.2016...
Co se skrývalo pod tímto názvem? První březnový pátek
v podvečer se konala na toto téma beseda o cestování. O zemi,
nám většinou hodně vzdálené a neznámé, popovídal ředitel
ACET ČR, Mgr. František Krampota. Mimo jiné jsme se dozvěděli
o charitativní i humanitární pomoci, kterou v naší republice jeho
organizace iniciuje, včetně praktické pomoci mladým lidem jak
v ČR, tak i v různých zemích světa, nevyjímaje
Ugandu. Bylo to velice příjemné povídání, provázané
krásnými obrázky ze země, ale bohužel i ukázkami
fotografií i krátkých filmů, které vypovídaly o nesnadném životě v této zemi, které ač jsme chtěli či ne
vedly k zamyšlení a konstatování, že se i sociálně
slabší lidé v naší republice mají vlastně velice dobře. (R.M.)

(Foto a text Pražan)

Snímek z 20.2.2016 představuje scénu z vydařeného divadelního představení AMANT
v podání amatérských herců chrudimského Divadelního spolku J. N. Štěpánka.
(Foto a text Pražan)

Snímek z přenášky 4.3.2016.

(Foto Pražan)

Dětský karneval 12. 3. 2016...

Obecní bál 19.3.2016…

Typický pro tento předjarní čas je dětský karneval, který se uskutečnil v sobotu 12. března na sále Restaurace U Nováků. K vidění byly nejrůznější pohádkové bytosti ale i méně pohádkové jako
Spiderman, Želvy Ninja, Batman nebo Ovečka Shaun. Hlavním
bodem programu karnevalu bylo vystoupení Aleny Smolíkové
a border kolie Keysi, účastnice talentových soutěží Talentmánie
a Česko Slovensko má talent, kde obsadili krásné 2. místo. Jejich
vystoupení mělo veliký úspěch a děti se mohly s pejsky vyfotit.
Karnevalu se zúčastnilo přibližně 60 dětí. Akci zajištovala MŠ
Bítovany, komise pro práci s mládeží a Lions Group s.r.o. (R.D.)

Příjemným zpestřením sobotního večera jistě byl i tradiční obecní
bál, který se konal 19. března na sále Restaurace u Nováků.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina STYL z Chotěboře.
Vstupenky na bál byly slosovatelné. Zatančit si přišla téměř stovka lidí. (P.B.)

Příjemným překvapením obecního bálu byl host programu, skupina hrající na africké bubny Drum For Fun. V amatérské skupině můžete potkat zástupce nejrůznějších profesí, překladatele,
lékárnici, středoškolskou učitelku nebo i paní starostku z malé
obce. Jediným, kdo z celé skupiny má odpovídající hudební
vzdělání, je její vedoucí, absolvent Pardubické konzervatoře
a povoláním učitel hudby, Vojtěch Kudrnáč - na snímku
z 19.3.2016 muž za bicí soupravou ve středu skupiny. (J.P.)
(Foto Pražan)

Přednáška bylinkářky Hany Binkové 12.4.2016…

Snímky z dětského karnevalu 12.3.2016.

(Foto Pražan)

Jarní posezení seniorů a heligonky 2.4.2016...
První dubnovou sobotu si mohli senioři z naší obce pořádně užít.
Odpoledne pro ně bylo připraveno setkání na sále obecního úřadu, nechybělo občerstvení i nějaká ta sklenička dobrého vína
a o kulturní program se postarala dvojice Vepřek a Mikulka, páni,
kteří dokonale ovládají své heligonky a celé odpoledne příjemně
hráli a zpívali jednu písničku za druhou. Pan starosta seznámil
přítomné i s plány, které v obci během letošního a asi i příštího
roku proběhnou, ať již se týkaly nové silnice, chodníků, osvětlení
nebo celková rekonstrukce a zabezpečení provozu na našem
mostě…Třeba na další plánované setkání před Vánoci přijdou i ti,
které 2. 4. krásné počasí „přemluvilo“ a zůstali na svých zahrádkách. (R.M.)

Snímek z jarního setkání seniorů 2.4.2016.

(Foto Pražan)

Přednášky o bylinkách a jejich léčivých účincích v podání Hany
Binkové jsou vždy vítanou příležitostí dozvědět se něco více
o pokladech přírody, o vzácnostech, které běžně míjíme a nedokážeme docenit. Přednáška v sále obecního úřadu nebyla pro
bylinkářku Hanku Binkovou v Bítovanech přednáškou první.
V ročních intervalech, většinou před jarní sezónou, se se svými
přednáškami vrací. Pro paní Binkovou je sběr léčivých bylin
a jejich využití koníčkem, kterému se věnuje vedle své profese zdravotnice pracující u záchranné služby. Přednášky bylinkářky Hanky jsou jakousi osvětou i službou svému okolí zároveň. Za čas, který se
svému koníčku věnuje, si vytvořila okruh
svých známých a přátel, kteří se za ní
vrací. Tak tomu bylo i při poslední přednášce v Bítovanech, kdy větší část účastníků, přesněji řečeno účastnic, byli přesHana Binková (Foto Pražan)
polní. (J.P.)

Snímek z přednášky 12.4.2016.

(Foto Pražan)

Výlet seniorů 12.5.2016…
Touha cestovat a poznávat cizí kraje a neznámá místa je vlastní
asi každému člověku, seniory nevyjímaje. Jako cíle svých výletů
si často volíme místa vzdálenější našemu domovu a nejbližší
okolí si necháváme až na někdy později, až nastane ten vhodný
čas, a říkáme si: „Tam se podívám, až budu v důchodu“, nebo
jak se kulantněji říká, až budu seniorem. Pro některé z nás ten
čas už nastal a je potřeba jej využít a dostát svým předsevzetím.
Současná terminologie ověřování si čehokoliv používá název
pilotní projekt. Takovým pilotním projektem pro seniory z naší
obce byl zájezd dvacetimístným autobusem do blízkého okolí
naši obce. Pro výlet s exkurzí byl záměrně vybrán pracovní den,
konkrétně čtvrtek 12. května. Cestovat v pracovní den je jediná
možnost, jak zrealizovat návštěvu výrobního provozu. První zastávkou bylo Muzeum kamenictví a obuvi ve Skutči, druhou zastávkou a hlavním cílem výletu, byla exkurze do firmy Elasta
v Krucemburku, podniku na výrobu pružných stuh, tzv. prádlové
gumy. Rodinný podnik, s více než stoletou tradicí, vyrábí stuhy
nejrůznějšího provedení, především pak na export. Třetím zastavením byla návštěva sklářské huti a galerie v Karlově. Huť v poslední době pracuje v omezeném provozu, ne více než s pěti
sklářskými mistry. Dva z nich se nám věnovali a předvedli nám
své umění při výrobě těžké vázy. Čtvrtým, a posledním zastavením, byla návštěva městyse Předhradí s hradem Rychmburk.
Základní cíle „pilotního projektu“ byly téměř splněny. Výlet to byl
finančně nenáročný - s dotací obce, dostupný i těm, co mají určitá zdravotní omezení, přiměřeně dlouhý – osmihodinový, i tematický pestrý. Je jen škoda, že se nepodařilo k účasti na prvním
seniorském cestování získat více seniorů z naší obce. Neobsazená místa v autobuse byla doplněna zájemci ze sousedních
Zaječic. (J.P.)

Snímek z 12.5.2016 zachycuje mistra skláře ze sklářské huti v Karlově při práci
na klasickém výrobku huti, těžké váze z olovnatého skla. (Foto a text Pražan)

Mirakulum Milovice 4.6.2016...
Zábavní park, který stojí na okraji Milovic od září r. 2012, byl
cílem výletu dětí z naší obce o první červnové sobotě. Na ploše
sedmi hektarů se nachází různorodé herní prvky, ze kterých si
vyberou snad všechny děti, i ty nejmenší. Je těžké vyjmenovat
vše, co na děti v parku čeká. Dominantou Mirakula je dřevěný
hrad. V celém objektu je čisto, dobře je postaráno i o občerstvení. Atrakcí v parku si do sytosti užily i děti z Bítovan. Zájezdu se
zúčastnilo čtyřiadvacet spokojených dětí a devatenáct dospělých. (J.P.)
Mirakulum v Milovicích

Foto: Petra Bohuňková —Teznerová

Bítovanská míle 15.5.2016 ...
Bítovanská míle je závodem pro příchozí. Nadšenými závodníky
jsou většinou jen Bítovanští. Závodí se po místních komunikacích, se startem a cílem u Restaurace U Nováků. Trasa závodu
je vedena po asfaltové silnici „na obci“, kolem mateřské školy po
silnici „do cihelny“ s obrátkou u víceúčelového hřiště a zpět. Na
trase závodu se můžete potkat s bruslaři na kolečkových bruslích, ale i s klasickými běžci, s malými dětmi i dospělými. Případný neúspěch se nebere vážně, vítězství se nepřeceňuje. Všichni
závodí pro radost a potěšení z pohybu mezi přáteli a známými.
Na každého závodníka, bez výjimky, v cíli čekala malá odměna.
(J.P.)

Společná fotografie účastníků závodu 15.5.2016.

(Foto Pražan)

Čtveráci poprvé v Bítovanech, v sobotu 20. 5. 2016...
V pátek 20.5. zavítala do Bítovan kapela Čtveráci. Od 16 hodin
se na sále obecního úřadu mohli příchozí zaposlouchat do většinou známých melodií a písniček a samozřejmě si taktéž zazpívat. Sálem se ozývala příjemná muzika, kterou vtipně doprovázel
mluveným slovem pan kapelník Jarek Novák. Byla jen škoda, že
se posezení nezúčastnilo více posluchačů, snad vás příště dorazí více. (R.M.)

Pardubická skupina Čtveráci rozdává radost z dobré hudby po dlouhé roky.
Pánové mají za sebou dlouhou hudební karieru amatérských muzikantů. Působili, nebo ještě působí i v jiných hudebních uskupeních. Jejich hudební repertoár je
velmi bohatý. Hrají taneční muziku, lidovky, ale i jazz. V pátek 20.5. 2016 úspěšně vystoupili na pódiu v sále obecního úřadu.
(Foto a text Pražan)

Pietní shromáždění v Ležákách 26.6.2016…

Výlet seniorů 20.9.2016…

V letošním roce uplynulo čtyřiasedmdesát roků od doby, kdy
v původně malé kamenické osadě Ležáky, byl po Lidicích,
spáchán druhý brutální zločin z období heydrichiády.
I přesto, že většině lidí z našeho regionu je osud osady Ležáků
dobře znám, je nutné si neustále hrůzný čin z 24. června 1942
připomínat. Vyhlazení osady Ležáky bylo odvetou německých
fašistů za pomoc ležáckých občanů odbojové skupině Silver A,
vyslané do Čech z Londýna. Osudného dne 24.6.1942 byla osada přepadena pardubickým gestapem, domky chudých kameníků
zapáleny, muži se ženami odvezeni do Pardubic a ještě týž večer
bylo všech 33 obyvatel starších 15 let zastřeleno. Na podzim
roku 1943 byly trosky budov strženy. Nacisté se tak rozhodli
Ležáky zcela vymazat z mapy světa.
Připomínkou ležácké tragédie je každoroční pietní shromáždění.
Po desítky roků se jej účastní i obyvatelé naší obce. V minulosti
to byli pamětníci oněch smutných událostí, z nichž někteří se
s Ležáckými i dobře znali. Dnes to jsou zástupci generací, které
mají to štěstí, že válečné útrapy nezažily.
Bítovanští účastníci pietního shromáždění cestují na Ležáky
většinou kolektivně. Neformální, neorganizovaná skupina spoluobčanů se shromáždí společné s hasiči před devátou hodinou
u obecního úřadu s tím, že dopravní prostředek si každý volí
podle svých možností, někteří jedou na kole, jiní s hasiči jejich
autem, osobním automobilem, byly i roky, kdy se vydali nadšenci
na cestu na kolečkových bruslích.
S uctěním památky je spojeno i položení květin. Početná delegace Bítováků se po čase, kdy si už naši hasiči splnili čestný úkol
asistence při kladení věnců oficiálních delegací, vydá společně
k místům bývalých ležáckých stavení. Cíl návštěv tzv. hrobodomů se každý rok mění. V letošním roce se naše delegace vydala
k bývalému stavení rodiny Čechových. Do celkového počtu osmi
bývalých stavení a mlýna do úplného výčtu návštěv v budoucnu
zbývají čp. 27, 12 a 23. (J.P.)

Druhý letošní výlet seniorů se uskutečnil v druhé polovině měsíce září malým dvacetimístným autobusem. Tak jako při prvním,
květnovém výletě, jsme mezi sebe museli pozvat přátele ze sousedních obcí, z Lukavice a Zaječic. Potvrzuje se skutečnost, že
se asi ani do budoucna nepodaří, i v tak malém počtu, zájezd
obsadit jen Bítováky. Ostatně, nahlíženo z druhé strany, je společný zájezd občanů ze sousedních vesnic příkladem dobré
spolupráce mezi obcemi. Kéž by tento příklad platil i pro jiné,
mnohem závažnější a důležitější úkoly.
Trasa výletu v jeho první části kopírovala řeku Chrudimku. Prvním cílem výletu byl nedaleký Práčov. Tady jsme absolvovali
exkurzi s odborným výkladem o unikátním technickém vodním
díle s elektrárnou z padesátých let minulého století.
Druhým zatavením byla Lipka u Horního Bradla. V místě byla
historická tvrz s pozdějším renesančním zámkem. Měli jsme
příležitost potkat se současným majitelem rozsáhlého areálu,
který se snaží jak o záchranu původního renesančního zámku,
tak i o to, dát opuštěným zemědělským objektům nové využití.
Místo je známé i tím, že zde roste lípa, jejíž stáří je odhadováno
na nejméně šest staletí. Lípa má obvod kmene devět metrů, pokud ji máte obejmout, tak vás musí být alespoň šest. Příležitost se k lípě přivinout jsme samozřejmě využili. Lípa se
v letošním roce zúčastnila celostátní soutěže o „Nejkrásnější
strom České republiky. K naší velké radosti tuto soutěž vyhrála,
a to jistě i díky našim dvaceti hlasům, kterými jsme anketu podpořili.
Další cesta nás vedla do Závratce na tzv. Berlovku, vápenku,
dnes muzeum vápenictví. Ještě před obědem jsme navštívili
romantický zámek Žleby.
Předposledním cílem výletu bylo Muzeum zemědělské techniky
Čáslav, které se nachází v bývalém vojenském objektu kasáren
a autoparku u Čáslavi.
Posledním navštíveným místem při zpáteční cestě domů byl
hřebčín v Heřmanově Městci, který patří pod správu Národního
hřebčína Kladruby nad Labem. V rámci komentované prohlídky
jsme navštívili původní stáje, historicky z majetku rodiny Kinských, dále původní gala sedlovnu se sedly, která využívaly
ještě generace předchozích majitelů. Výlet se účastníkům líbil
a těší se nějaký další, třeba na jaře příštího roku. (J.P.)

Bítovany 26.6.2016, 8:45 hod., skupina cyklistů věkového složení od vnoučka až
po dědečka a babičku je připravena vydat se na cestu do Ležáků. (Foto a text Pražan)

Lipka 20.9.2016, objímání kmene lípy, vítězného stromu v celostátní anketě
„Nejkrásnější strom České republiky“.
(Foto a text Pražan)
Ležáky 26.6.2016, členové jednotky SDH Bítovany a početná skupina Bítováků
před památníkem zbudovaným na místě bývalého stavení rodiny Čechových.
(Foto J. Pražanová)

Lipka 20.9.2016, snímek ze setkání se současným majitelem původně renesančního zámku a přilehlého zemědělského areálu.
(Foto a text Pražan)

Třemošnice—Závratec 20.9.2016, snímek z návštěvy tzv. Berlovky, bývalé vápenky, dnes muzea vápenictví.
(Foto a text Pražan)

Pohádková stezka 10.9.2016…
Během kalendářního roku se pro děti z naší obce uskuteční několik akcí, které jsou většinou vydařené. Zvlášť vydařenou akcí
byla pohádková stezka údolím řeky Holetínky, směrem do „Dolů“.
Okolí kolem řeky je kouzelné a pro cestu do pohádek jako stvořené. Na trase pohádkové stezky bylo 13 zastavení. Zajištění programu bylo po všech stránkách náročné, bylo potřeba pořídit
rekvizity, kostýmy, případně upravit místa pro jednotlivá stanoviště pohádkových výjevů a hlavně obsadit herce do rolí pohádkových bytostí. Zapojit se muselo mnoho lidí, kompletně personál
z naší mateřské školy, osadníci z chat v údolí, fotbalisté a jejich
přátele, Zálesáci ze Zaječic, naši hasiči a hasiči ze Zaječic, členové komisí obce…, vždyť jen v rolích pohádkových postav účinkovalo téměř 40 lidí. Lepší představu, než dlouhé popisování pohádkové stezky a dalšího dění na fotbalovém hřišti, nabízí obrázky z krásného dětského odpoledne. Na závěr příspěvku o pohádkové stezce patří všem, kteří se zajištění dětského dne podíleli,
veliké poděkování. (J.P.)
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Poznáte pohádkové postavy
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(Foto Pražan)

Čísla pod obrázky se shodují s pořadím stanovišť na pohádkové stezce.

Zájezd Častolovice 8.10.2016...

Vítání občánků 22.10.2016...

Zahrada Východních Čech /RADOST – KRÁSA – UŽITEK/, to
byl název výstavy, ale hlavně cíl našeho zájezdu. Téměř plný
autobus odjel v sobotu 8. října v 9 hodin od Mateřské školy
v Bítovanech, a po cestě zastavil ještě spolucestujícím ze Zaječic, Slatiňan i Chrudimě. V Častolovicích na nás čekalo 2500 m²
výstavních ploch v budovách, halách a venku, i mnoho stánků
s nabídkou prodeje různého zboží, květin a potravin. Nechyběla
příjemná hudba, občerstvení i doprovodný program, stejně tak
se hodilo něco málo na zahřátí, protože počasí bylo skoro
„dušičkové“…I přes chladnější počasí byli všichni výletníci spokojeni a zájezd se velice vydařil. (R.M.)

V sobotu 22. října se sál obecního úřadu zaplnil nejen těmi nejmenšími. Pět dětiček bylo totiž se svými rodiči i nejbližšími pozváno na tradiční vítání. Slavnostní odpoledne zahájily krátkým vystoupením děti z místní mateřské školy a pak již pan starosta
přivítal nejen ty nejmenší. Novými občánky se stali dva kluci
(Tomáš Kuta a Lubomír Pavlišta) a tři holčičky (Gita Štouračová,
Kateřina Tomešová a Lia Neubauer). Děti dostaly nejen přání
a dáreček, ale i finanční hotovost, kterou vždy věnuje přivítaným
obecní úřad. Rodiče se podepsali do pamětní knihy a maminky
obdržely kytičku. Ještě jednou přejeme všem zdraví, štěstí, pohodu a ať se všem v naší obci dobře žije. (R.M.)

Častolovice, výstava Zahrada Východních Čech 8.10.2016.

(Foto Pražan)

Bítovany, sál obecního úřadu, vítání občánků 22.10.2016.

Jarmark v Bítovanech 20.11.2016…
Sál Restaurace u Nováků se v neděli 20. listopadu proměnil
v místo s prodejem zboží soukromých výrobců, jarmark. Většina
prodejců nabízela vánoční zboží, ale i bylinné čaje, přírodní kosmetiku, prostírání a dekorační předměty pro zkrášlení domácnosti. Zkrátka nepřišel ani ten, kdo si chtěl koupit něco dobrého na
zub. Za poslední roky, v pořadí již čtvrtý jarmark v Bítovanech, se
konal z inciativy Hany Binkové, a to za pomoci jí spřízněných
dam z kulturní komise. Na jarmarku se převážně prodával artikl
výrobců, kteří se věnují zhotovování a výrobě zboží tradičními
způsoby a postupy. Prodej vánočního zboží nebyl jediným cílem
jarmarku. Dalším záměrem akce bylo získání prostředků na pomoc potřebným. Z výtěžku dobrovolného vstupného ve výši
3 168 Kč byla nakoupena prostěradla. Obdarovaným byl azylový
dům Dlaň života z Hamrů u Hlinska. (J.P.)

Bítovany, jarmark v Restauraci U Nováků 20.11.2016.

(Foto Pražan)

(Foto Pražan)

Sbírka pro Diakonii 19.11.2016...
Již tradicí se nejen v naší obci stala sbírka pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. Sbíráme čisté použité ošacení, ale i např.
obuv, hračky a nově i knihy. Proběhla od 17. do 19. října. Nasbíraný materiál byl odvezen firmou následující týden. Děkujeme
všem za podporu a pomoc potřebným. (R.M.)
Předvánoční posezení seniorů 26.11.2016...
Nazdobený stromeček, vánoční dekorace a prostřené stoly, tak
byl připraven sál na sobotní odpoledne 26. listopadu a již se
scházeli první senioři…Nejenže se setkali a popovídali si, ale
bylo pro ně připraveno občerstvení a také za nimi přijeli
z Pardubic hudebníci a zahráli na heligonky a zazpívali. Přítomné
přivítal samozřejmě pan starosta. V průběhu odpoledne popovídal o tom, co se v průběhu roku událo a podařilo včetně připravených fotografií, které promítal, a také místní seznámil s plány do
budoucna. (R.M.)

Bítovany, sál obecního úřadu, předvánoční posezení seniorů 26.11.2016 .
(Foto Pražan)

Bítovany, sál obecního úřadu, předvánoční posezení seniorů 26.11.2016.

Bítovany, sál obecního úřadu, předvánoční posezení seniorů 26.11.2016.

(Foto Pražan)

(Foto Pražan)

Rozsvícení vánočného stromu obce 26.11.2016…

Mikulášská nadílka 4.12.2016…

Po mnoha předchozích letech, kdy byl vánoční strom u obecního
úřadu rozsvěcen o první adventní neděli, došlo po vzájemné
dohodě s obcí Zaječice, ve snaze vyhnout se kolizi termínu,
k posunutí času rozsvěcení stromu v Bítovanech. Slavností rozsvěcení stromu proběhlo po předchozím setkání seniorů v sobotu
v 17. hodin. Rozsvěcení vánočního stromu v naší obci předchází
zpívání vánočních koled za účasti dětí z naší mateřské školy a za
doprovodu muzikantů soustředěných kolem Karla Habala a Kateřiny Josífové. Je tomu tak opakovaně po několik posledních roků,
bylo tomu tak i v letošním roce. Setkávání se při rozsvěcování
vánočního stromu má v naší obci tradici a nově s novoročním
ohňostrojem je to prakticky jediná příležitost, při které se mohou
potkat i ti, kteří se jinak během roku nepotkají. Letošnímu rozsvěcení vánočního stromu počasí celkem přálo, nesněžilo, ani velká
zima nebyla. Příležitost vnitřně se zahřát však i tak byla, punče
bylo dostatek. Po letošní zkušenosti s rozsvícením vánočního
stromu už v sobotu, se mnoho účastníku shodovalo na tom, že by
bylo dobré u soboty zůstat. Rozsvícením vánočního stromu jsme
i v naší obci společně vstoupili do adventní doby v očekávání
vánočního času. (J.P.)

Mikuláš s andělem a čertem přišel do naší obce, podle kalendáře,
letos o den dříve, v neděli 4. prosince. Zastavil se v Restauraci
U Nováků, v místě, kam už cestu po mnoha předchozích návštěvách dobře zná. Musel si však na rozdávání dárků chvíli počkat,
jeho příchodu předcházely nejrůznější soutěže dětí i s rodiči.
Nakonec se všichni Mikuláše a jeho doprovodu dočkali. Ani čert
u nás neměl práci, v Bítovanech máme hodné děti. Mikuláš byl
také spokojený, děti básničky a říkadla uměly. Tradiční akci pro
děti organizovala komise pro práci s mládeží, společně s celým
kolektivem naší MŠ. Nezbývá nic jiného, než poděkovat za další
vydařenou akci pro nejmladší děti. (J.P.)

Bítovany, mikulášská nadílka 4.12.2016.

Bítovany, zpívání pod vánočním stromem 26.11.2016, v popředí příležitostného
uskupení muzikantů pěvecké kvarteto sester Habalových.
(Foto Pražan)

Bítovany, snímek účastníků rozsvěcení vánočního stromu 26.11.2016.

Bítovany, mikulášská nadílka 4.12.2016.

(Foto Pražan)

(Foto Pražan)

(Foto Pražan)

Je nám dobře na světě…
Tak máme pojmenovaný jeden z integrovaných bloků, který nás
provází celý rok a je zaměřený na prožitek dětí z různých společných akcí, oslav a svátků během roku. Děti se seznamují se světem kultury a umění, osvojují si dovednosti, návyky a postoje
potřebné k utváření společenské pohody ve svém prostředí. Klademe důraz na vzájemné vztahy v rodině, mezi dětmi, na základě
prožitku k místu a zemi, kam patříme, podporujeme duševní pohodu a psychickou i fyzickou zdatnost, rozvoj intelektu, řeči. Povzbuzujeme je v dalším rozvoji, poznávání a učení, snažíme se
kultivovat a obohacovat komunikaci.

Uplynulý školní rok měly největší úspěch hudební programy, jak
„Bubínkování“, kde si všechny děti vyzkoušely hru na africké
bubny, nebo program nazvaný „Hudební šlehačka plná Smetany“, kde se děti seznamovaly se známými skladbami B. Smetany. Bylo úžasné, jak děti reagovaly na vážnou hudbu. Oblíbená
jsou u nás také divadla. Jezdíme na pohádky do divadla v Chrudimi nebo do KD ve Skutči, dále nás navštěvují během roku divadlo Srdíčko, Šeherezáda, Drak HK, U dvou sluncí, Šikula. Nezapomenutelné byly i besedy s p. malířkou P. Hájkovou nebo
s M. Štursou na téma „Zvířata v zimě“.
Návštěvy zaječických hasičů jsou u nás už pravidlem a děti si je
užívají.

Velkým přínosem jsou společná setkání rodičů a dětí v mateřské
škole, jak tvořivá odpoledne, kdy velký úspěch mělo tvoření tatínků s dětmi pro maminky při příležitosti svátku maminek. To byste
koukali, jak jsou tátové vynalézaví a šikovní! Samozřejmě se každý rok těšíme na rozloučení se školáky, kdy se objeví v očích
dospělých i dětí pár slziček.
Naše mateřská škola také aktivně spolupracuje s komisemi obce
Bítovany při vítání občánků nebo naposled při velice úspěšné akci
„Pohádková stezka“, dále s OB Zaječice, kdy na podzim připravila
vystoupení pro seniory.
I v letošním školním roce nás čeká
spousta zážitků, nejenom kulturních.
Opět jezdíme pravidelně s dětmi do
krytého bazénu DSS ve Slatiňanech,
v lednu budou jezdit do Hlinska lyžovat, některé děti navštěvují kroužek
angličtinky nebo logopedie.
V prosinci navštívíme zámek Karlova
Koruna v Chlumci nad Cidlinou
s vánočním programem.

Děkujeme všem za přízeň a přejeme spoustu příjemných zážitků s dětmi jak o Vánocích, tak po celý rok a samozřejmě všem pevné zdraví
a pohodu.
Hana Sehnalová, ředitelka

Snímky na celé stránce jsou z tradičního „Slavnostního pasování dětí MŠ Bítovany na školáky“ dne 14.62016. (Foto Pražan)

Základní škola Zaječice...
Co dělají školáci?
Přes prázdniny se udělal velký kus práce při dalším vylepšování školního prostředí – nová dlažba na chodbě v přízemí, nové dveře,
podhledy ve dvou třídách, výměna osvětlení, oprava obložení stěn a malování.
I v letošním školním roce navazujeme na aktivity započaté v MŠ Bítovany a dále je rozvíjíme:
- environmentální výchovu – třídění odpadu, sběr surovin, zdravý životní styl
- dopravní výchovu – dětské dopravní hřiště, průkaz cyklisty, soutěže
- pořádáme exkurze a setkání s lidmi z různých profesí a zajímáme se o jejich práci, abychom se naučili vážit si práce druhých lidí i té své
- poznáváme naše obce a region formou výletů a fotosoutěže
- zařazujeme do výuky plavecký výcvik, školu v přírodě
Nabízíme:
- mimoškolní aktivity – různé kroužky – angličtina, florbal, hra na flétnu, sportovní kroužek,
kroužek keramiky
- nacvičujeme s dětmi různá vystoupení – vítání občánků, Svátek matek, stříbrné svatby,
zahájení výstavy výtvarných prací, vystoupení u vánočního stromu
- pořádáme výstavy dětských prací, velikonoční a vánoční výstavy
- žáci jsou na přechod na 2. stupeň připravováni tak, aby jej co nejlépe zvládli a byli co
nejlépe připraveni pokračovat dál ve studiu.
Máme zpětnou vazbu od učitelů z 2. stupně, že jejich výsledky jsou srovnatelné
s výsledky ostatních žáků. Dále záleží samozřejmě na jednotlivcích, na jejich
přístupu k výuce, ke snaze.
Jsme pyšní na kvalitní činnost školní družiny :

Ukázka ze školního časopisu
ZŠ v Zaječicích

1) celoroční tematická hra,
2) návštěva knihovny,
3) pravidelný pobyt venku formou vycházek, her na školní zahradě, na hřišti, na Sokolské zahradě, v okolí obce
4) bohatá zájmová činnost – výtvarná, rukodělná, přírodovědná, sportovní
5) rozvoj přátelských vztahů ve smíšeném oddělení

- máme v plánu využít uvolněných prostor patřících ke škole k vytvoření pracovních dílniček, ve kterých by si děti mohly rozvíjet své
pracovní návyky – truhlářské práce, vaření, šití
Snažíme se o:
- rozvoj stávajícího partnerství – s hasiči, policií ČR, MŠ Bítovany, ZŠ Chrast, Osvětovou besedou, s PPP,
- o osobnostní a profesní rozvoj pedagog. pracovníků – využíváme
kurzů, spolupracujeme s ostatními málotřídními školami, konáme vzájemné hospitace
- rozvoj čtenářské gramotnosti – ve spojení s knihovnami
v Chrasti, v Zaječicích, v Chrudimi, veřejná čtení
- zapojené rodičů do dění školy – plánujeme dny otevřených dveří,
projekty žáků
- zvýšení motivace žáků, zapojení žáků do dění – články do časopisu Mraveniště
- vytváření podnětného prostředí – důležitost místa, kde žiji, kde se
učím, návštěva divadel, muzeí, hvězdárny
- zlepšení stavu budov a venkovních prostor – zapojení žáků
do sběru námětů, návrhů prostor pro aktivní i pasivní odpoči- Budova ZŠ v Zaječicích
Foto: Růžena Alinčová, Zaječice
nek, zapojení žáků do úprav okolí školy
Na závěr bychom chtěli popřát všem lidem krásné vánoční svátky
a do nového roku 2017 hodně zdraví, klidu a pohody.

Za kolektiv ZŠ Zaječice
Mgr. Jana Páslerová, ředitelka školy

TJ Bítovany, z.s. ...
25. března jsme za TJ Bítovany uspořádali nábor mladých fotbalistů ročníků 2008 a mladších. Nábor proběhl až nečekaně dobře.
V současné době je přihlášených 15 malých fotbalistů a 2 malé
fotbalistky. S dětmi trénujeme jednou týdně a to v pátek v 16:00
na našem fotbalovém hřišti. Na podzim bychom chtěli přihlásit
malé fotbalisty do okresní soutěže v kategorii: mladší přípravka.
Čeká nás ještě spoustu práce a zařizování spojené s tímto záměrem. Je nutností zajistit povinné bezpečnostní branky a dresy
pro děti. Doufám, že děti ani rodiče nezklameme a včas vše vyřídíme.

Nezahálí ani mužstvo mužů. Po skončení podzimní části mužstvo
převzal nový trenér Jaroslav Kraťoch a pod jeho vedením proběhla zimní příprava. Každý pátek jsme chodili posilovat do haly
v Chrasti a každou neděli nás čekal výběh po okolí. Na konci
března jsme vstoupili do jarní části soutěže a po odehraných
4 kolech se nám daří plnit náš předsezonní cíl udržet se v horní
polovině tabulky.

Mužstvo mužů TJ Bítovany, z.s.

Snímek jednoho z prvních setkání malých fotbalistů 25.3. 2016.

(Foto Pražan)

Horní řada: Martin Strouhal, Roman Sládek, Jan Bondor, Pavel Chour,
Marek Wasserbauer, Daniel Buřval, Jiří Hrnčíř, David Kubelka, trenér
Jaroslav Kraťoch
Dolní řada: Tomáš Novotný, Jakub Brdička, Petr Brdička, Marek
Kraťoch, David Dvořák, Tomáš Kubelka

Snímek ze společného sportování rodičů a dětí 5.11. 2016 u příležitosti ukončení
podzimního kola soutěže.
(Foto a text Pražan)
Společné foto rodičů a dětí před kabinami TJ Bítovany 25.3. 2016.
(Foto Pražan)

Snímek z tréningu malých fotbalistů 15.4.2016

(Foto Pražan)

Snímek ze setkání malých fotbalistů 5.11.2016 na sále obecního úřadu na závěr
podzimního kola soutěže. Slavnostní setkání bylo spojeno s hodnocením podzimního kola soutěže a předáním diplomů a medailí.
(Foto a text Pražan)

TJ Bítovany při
sběru starého
železa 30.4.2016
(Foto a text Pražan)

Na závěr bych chtěl poděkovat obci Bítovany nejenom za finanční podporu, ale také za podporu spojenou s údržbou hřiště, také
našemu novému sponzorovi Penzionu u Nováků v Bítovanech
a všem ostatním, kteří nám pomáhají udržet fotbalový oddíl
v Bítovanech.
Bc. Tomáš Novotný, předseda TJ Bítovany, z.s.

Oprava místních komunikací a cest…
Péče o silnice a cesty patří k základním povinnostem každého,
komu je svěřena správa určitého území, a to ať se jedná o území
státu, kraje, či obce. Stav našich dálnic a silnic je vděčným tématem diskuse ve sdělovacích prostředcích. Není snad jediné politické strany, která by si do svého volebního programu nedala na
jedno z předních míst slib voličům, že bude usilovat o zlepšení
stavu dopravní infrastruktury.
Oprava a údržba silnic je finančně náročná, v rozpočtu obce na
ní musí být pamatováno. Není jednoho roku, kdybychom v naší
obci neprovedli údržbu a opravu některé z místních komunikací.
V posledních letech byl obnoven nástřikem asfaltové emulze kryt
vozovky v úseku od MŠ k mostu u horního bývalého „Psotova“
mlýna, nově byla položena podkladní vrstva a asfaltový kryt silnice za kostelem, místní komunikace Na Hadovce byla opravena
položením dvou vrstev asfaltové směsi. Součástí veřejných ploch
k dopravě a pohybu osob jsou i chodníky a veřejná prostranství.
V Bítovanech je v posledních letech nově takovým veřejným
prostranstvím s krytem ze zámkové dlažby plocha před malou
prodejnou u místní mateřské školy.

Na snímku z 20.7. 2016 je vidět jedna ze tří laviček umístěných na hrázi rybníku
Farář.
(Foto a text Pražan)

Využitím a následným zpracováním tohoto materiálu dochází
k výrazným úsporám nákladů na stavbu, a to dvakrát. Poprvé při
nákupu nového materiálu, podruhé při odvážení a ukládání přebytečného materiálu na skládku mimo obec.
Konečná úprava povrchu cesty v úseku od silnice k lesu bude
provedena až na jaře příštího roku, kdy ještě přibydou na dvě
místa k cestě lavičky s opěradly. Po třech letech snažení se podařilo upravit místní cestu vedoucí od bývalého „Psotova“ mlýna,
s pokračováním kolem rybníka Farář až k lesu Spálenec. Celá
trasa cesty má délku tisíc metrů. Již na začátku cesty je první
krásné zastavení u rybníku Farář. K odpočinku u rybníku od letošního léta slouží tři dřevěné lavičky pořízené obcí. Na jaře příštího
roku do místa přibude informační tabule, kterou pořídí Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Východní Čechy. Cesta slouží především k vycházkám do přírody a je ve stavu, za který se naše obec nemusí stydět. (J.P.)
Nadějná zpráva o stavu kotvice plovoucí…

Snímek z 29.11. 2016 je ukázkou toho, jakým způsobem byla cesta k lesu Spálenec opravena. Pro konstrukci podkladní vrstvy bylo využito hrubší kamenivo
získané ze zemích prací v obci, kryt cesty tvoří štěrkopísek. O hutněné cestě
v takové
úpravě povrchu můžeme
hovořit jako o cestě mlatové.
(Foto a text Pražan)

Na snímku z pondělí 13.12. 2016 je zachycen válec firmy M-Silnice při hutnění
cesty k lesu Spálenec.
(Foto a text Pražan)

Obec se snaží věnovat úsilí i obnově klasických polních cest.
Se začátkem měsíce prosince letošního roku byla dokončena
rekonstrukce polní cesty, která vede od jejího napojení na silnici
k Žumberku až k lesu Spálenci. Cesta se štěrkovým krytem je
dlouhá 560 m a umožňuje i jízdu osobním automobilem. Do podkladních vrstev vozovky byl použitý přebytečný materiál získaný
při zemních prácích v obci, např. z výkopu drážky pro kabel veřejného osvětlení.

Výsledek posledního sčítání výskytu jedinců vodní rostliny kotvice
plovoucí na hladině rybníku Farář je povzbudivý. Pracovníci
Agentury ochrany přírody a krajiny regionálního pracoviště Východní Čechy dne 4. 8.2016, při pravidelné kontrole stavu chráně
rostliny, napočítali více než devadesát jedinců. Podle vyjádření
agentury jde ve srovnání se sčítáním v minulém roce o podstatně
vyšší výskyt. (J.P.)

Na snímku ze 4.8. 2016 pracovníci agentury ochrany přírody při sčítání počtu
jedinců chráněné vodní rostliny kotvice plovoucí.
(Foto a text Pražan)

Snímek ze 4.8. 2016 dokazuje, že se kotvice plovoucí na hladinu rybníku Farář
vrací.
(Foto a text Pražan)

Hřbitov v Bítovanech…
Práce na údržbě a opravách hřbitova pokračovaly i v letošním
roce. Do pískovcového ostění hřbitovního portálu byla v měsíci
červnu letošního roku vsazena nová dvoukřídlá kovaná brána,
byl opraven plášť portálu a vyspárována přilehající pískovcová
zeď. V příštím roce se počítá s dokončením opravy vstupního
portálu, která bude spočívat v očištění a restaurování jeho pískovcového ostění. Naplánováno je i dokončení započatých prací
na místech pro čerpání vody a úprava okolí stanoviště nádob na
odpad ze hřbitova. (J.P.)
Na snímku z 21.10. 2016 je vidět stav uložení kabelového vedení veřejného
osvětlení před jeho zahrnutím zeminou, místo se nachází před č.p. 40.
(Foto a text Pražan)

Na snímku z 20.8. 2016 je vidět částečně opravená pískovcová zeď přiléhající ke
vstupu na bítovanský hřbitov.
(Foto a text Pražan)

Snímek z 20.11. 2016 dává představu o novém osvětlení ulice v místní části obce
Na Kopci.
(Foto a text Pražan)

Oprava prostoru knihovny obecního úřadu…
V průběhu letošních prázdnin došlo po několika letech na menší
opravu dvou místností obecního úřadu. Opravu si vyžádal neutěšený stav vnitřních omítek. Příčinou častějších oprav, zhruba
v intervalu šesti roků, je vlhkost zdiva. Více než 120 roků stará
budova obecního úřadu nemá izolaci. Částečným řešením problému s odstraněním vlhkosti je tzv. podříznutí budovy
s doplněním hydroizolace do spáry.

Na nočním snímku z 20.11. 2016 je vidět vstupní portál na bítovanský hřbitov. Do
jeho pískovcového ostění byla nově osazena dvoukřídlá kovaná brána.
(Foto a text Pražan)

Rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části obce
Na Kopci…
Místní část obce Na Kopci byla do letošního prosince místem
s pouličními světly umístěnými na sloupech elektrického vedení.
Při rekonstrukci veřejného osvětlení bylo původní elektrické vedení ke světlům po sloupech nahrazeno kabelem uloženým do
země. Na trase o délce 270 m je umístěno sedm stožárů
s úspornými osvětlovacími tělesy, každé o příkonu 30 W. Část
nákladů rekonstrukce (ve výši 100 tis. Kč) byla financována Pardubickým krajem prostřednictvím dotačního titulu Obnova venkova. (J.P.)

Takové řešení bylo i zvažováno. Před vlastním rozhodnutím, zda
se do podříznutí budovy pustit, byly na třech místech kolem základových zdí směrem k sousední budově provedeny kopané
sondy. Po zjištění stavu, že hloubka základů budovy pod základovou spárou je maximálně 60 cm, bylo na doporučení statika
od záměru podříznutí budovy ustoupeno. Podříznutím zdí postavených převážně z lomového kamene by došlo k narušení statiky budovy, která i tak vykazuje problémy. Podle názoru statika
s dlouhou zkušeností v oboru jsou možná dvě řešení. První řešení, zásadní a finančně náročné, je zbourání části budovy a její
náhrada na nových základech. Druhé řešení, krátkodobě finančně nenáročné, je občasná oprava v závislosti na stavu degradace omítek.
Pro následující období byla zvolena cesta opravy. Byly opraveny
vnitřní omítky, vyměněno okno v místnosti do dvora a položena
nová podlahová krytina. V přední místnosti, knihovně koberec,
v místnosti do dvora PVC. V souvislosti s opravou byly do knihovny pořízeny další kovové regály. Tím byla vytvořena dostatečná kapacita pro uložení celého knihovního fondu naší knihovny. (J.P.)

Nové stojany na jízdní kola…
V průběhu letošních prázdnin byly na třech místech v naší obci
instalovány nové cyklostojany. Vlastníkem cyklostojanů je Mikroregion Chrudimsko, obcím sdruženým v mikroregionu byly pouze zapůjčeny. Stejné stojany uvidíte i v sousedních obcích,
v Zaječicích, v Lukavici, v Orli, nebo v Chrasti.

Snímek 8.7. 2016 zobrazuje stav opravy místnosti, ve které je umístěna knihovna
obce.
(Foto a text Pražan)

U nás, v Bítovanech, jsou umístěny u Restaurace U Nováků,
u obecního úřadu a na ploše mezi budovou MŠ a malou prodejnou. Záměrem autora návrhu stojanu zřejmě bylo, vedle základní funkce stojanu, tj. parkování kola, přidat i další účel, vytvořit
prostor pro umístění reklamy, tzv. banneru. K tomuto záměru má
sloužit rám nad stojanem, a ten, pokud nemá využití, jen tak
bezděčně a nepatřičně ční do prostoru. Zrodil se tady nápad, jak
nabízený prostor smysluplně využít. V Bítovanech k veřejnému
představení výtvarných prací předškoláků. Pod dohledem paních učitelek z naší MŠ tak vznikla tři kolektivní dílka, která po
následném elektronickém zpracování a vytištění na plachtovinu
byla umístěna na cyklostojany.
Stojany tak plní nejen účel, pro který byly původně pořízeny, ale
zároveň, z estetického hlediska, osvěžují veřejný prostor. (J.P.)

Na snímku z 12.12. 2016 je pohled do knihovny obce Bítovany, o kterou se posledních deset roků obětavě stará knihovník pan RNDr. Jiří Mohl.
(Foto a text Pražan)

Nový herní prvek na dětském hřišti…
Novým herním prvkem na dětském hřišti, který doplňuje ty stávající, je pohyblivá kladina. Je určena malým dětem předškolního
věku a malým školákům. U nejmenších dětí se předpokládá při
přecházení břevna kladiny asistence dospělé osoby. Princip kladiny umožňuje tréning stability při chůzi po volně pohybujícím se
prvku. Jak ukázal „ostrý“ provoz, který následoval hned po instalaci kladiny, dětem se nový prvek líbil. Našli se i odvážlivci, kteří se
pokoušeli překonat kladinu bez držení se madel. Věříme, že nový
herní prvek bude dětem dlouho sloužit. (J.P.)

Vzácná návštěva Obecního úřadu Bítovany v pátek 15.7.2016.
Snímek je z návštěvy dětí z MŠ Bítovany u starosty obce. Důvodem návštěvy dětí
z MŠ Bítovany u starosty bylo předání výkresů, které děti společně malovaly.
Výkresy posloužily jako obrázky pro další zpracování tiskárnou na tzv. bannery
—potištěné plachty, které našly své umístění na rámech stojanů na kola.
(Foto Eva Jonášová)

Snímek z 22.8. 2016 představuje jeden z pěti stojanů na kola v naší obci z majetku Mikroregionu Chrudimsko. Do rámu tří stojanů byly umístěny bannery—
potištěné plachty s obrázky dětí z naší MŠ.
(Foto a text Pražan)

Na snímku z 25.11. 2016 jsou vidět mladí odvážní muži z MŠ Bítovany jak testuji
vlastnosti nové kladiny, zkušební okruh absolvovali několikrát, až do chvíle, kdy
na pokyn paní učitelky Zlaty Suché museli pokračovat v další cestě vycházkového
okruhu.
(Foto a text Pražan)
Zahrada MŠ Bítovany svou polohou, rozlehlostí a zázemím nabízí mnoho příležitostí k nejrůznějším aktivitám na zdravém vzduchu. Na obrázku z 1.7.2016 vidíme
děti předškolního věku, jak pod vedením paní ředitelky Hany Sehnalové, pečují
o malou školní zahrádku.
(Foto a text Pražan)

Stromořadí javorů….
Na konci března letošního roku bylo na obecní parcele v místní
části obce Za Kopcem vysázeno osm kusů javorů. Vlastní výsadbě však předcházela půlroční práce na nápravě předchozího
stavu z minulých let. Odlehlé pozemky na konci obce, s dobrou
dostupností jak pro občany z Bítovan, tak i z blízkého okolí, se
staly místem, kam bylo poměrně snadné odložit odpad, který má
jinak končit na skládce. Jako lákadlo a závětří k odložení nepotřebných věcí posloužil i stoh slámy, který byl na místě nejméně
patnáct roků.
Při postupném úklidu prostoru bylo odvezeno na osm desítek
pytlů s odpadem, většinou plastů. Nové stromořadí javorů je vysázeno na místě původně hluboké cesty, vložené mezi pole
a dřívější sad, který byl za hospodaření JZD využíván jako pastvina mladého dobytka. Revitalizovaný prostor nabízí úplně nový
hezčí pohled na vstup do naší obce, pokud přijíždíme po silnici
vedoucí k Bítovanům přes železniční přejezd od silnice II. tř. Orel
– Zaječice. (J.P.)

Na snímku ze 7.5. 2016 jsou zachycení členové SDH Bítovany pří pravidelném
ročním čištění protipožární nádrže za hřištěm. Snímek je však představuje coby
příležitostné rybáře.
(Foto a text Pražan)

Víceúčelové hřiště v Bítovanech slouží sportovním nadšencům už pět roků.
K příležitostným sportovním aktivitám jej využívají jak děti, tak i rodiče z naší
obce, na hřiště čas od času zavítá i mládež ze sousedních obcí, např. ze Zaječic. Čas ukázal, že se vyplatilo věnovat prostředky a úsilí k pořízení tohoto na
údržbu nenáročného sportoviště. Pokud si to další zájem veřejnosti vyžádá, je
možné hřiště doplnit i o umělé osvětlení.
Malé stromořadí v počtu osmi javorů roste v místě, které ještě ke konci r. 2015
naší obci nedělalo čest. Obec po celý letošní rok pravidelně stromy zalévala
a sekala přilehlé plochy ke stromořadí. Výsledek snažení dokumentuje snímek
z 28.6.2016.
(Foto a text Pražan)

Na snímku z 22.8.2016 je zachycena skupina žen při pravidelném cvičení, které
vede zkušená cvičitelka Hana Sehnalová ml.
(Foto a text Pražan)

Problematika, které se musíme společně v nejbližší době
věnovat:

způsobu využívání obecních ploch,

otázce parkování automobilů na zelených plochách,

volnému pobíhání psů,

strategii, jak do budoucna řešit čištění odpadních vod
v naší obci,

novým nárokům na třídění odpadů…
Pozvánky a upozornění na nejbližší akce v novém roce 2017:
1.1. – Novoroční ohňostroj – začátek akce je v 18:30 hod.
u Obecního úřadu Bítovany

Bez účasti Zálesáků se v naší obci neobejde žádná akce pro děti. Bylo tomu tak
i v letošním roce 10.9.2016 v rámci akce Pohádková stezka, kdy skupina kolem
Ing. Karla Krbálka provozovala oblíbenou adrenalinovou atrakci—lanovku.
(Foto a text Pražan)

7.1. – Tříkrálová sbírka v obci Bítovany pro Oblastní charitu
Pardubice
7.1.– Tříkrálový koncert v kostele sv. Bartoloměje,
začátek koncertu je v 16:00 hod., vystoupí Smíšený
pěvecký sbor Bartoloměj z Bítovan
14.1. – Turnaj ve stolním tenise o „Pohár starosty“ obce
Bítovany, hraje se v Restauraci U Nováků,
zahájení turnaje v 8:30 hod.
21.1. – Výroční valná hromada SDH Bítovany,
Restaurace U Nováků, zahájení jednání v 17:00 hod.
Na dětských dnech v Bítovanech nechybí ani hasiči ze Zaječic, v čele se svým
velitelem Alešem Grohmanem. Jejich pěnová show, tak jak ukazuje obrázek
z 10.9.2016, je vždy oblíbenou dětskou atrakcí.
(Foto a text Pražan)

Na závěr šestnáctistránkového vánočního čtení se sluší poděkovat všem, kteří se v letošním roce, i tou nejmenší měrou,
aktivně podíleli na práci pro obec.
A že aktivních spoluobčanů v naší obci není málo! Vedle tradičních organizací, jako jsou hasiči, fotbalisté, rybáři, Zálesáci
a pěvecký sbor, se v naší obci účastní zájmové činnosti i neformální skupiny přátel a známých.
Předešlá slova dokládá poslední názorný příklad vzájemné spolupráce občanů u příležitosti konání pohádkové stezky. Všichni
dohromady pak spoluvytváříme místo vhodné pro život, jakým Bítovany bezesporu jsou.

Příjemné svátky vánoční, v novém roce 2017 pevné zdraví, hodně štěstí,
pohody a spokojenosti Vám přeji zastupitelé obce Bítovany

Na snímku z 22.1. 2016 je skupina dětí na vycházce v dubovém lese zvaný Remíz.

(Foto a text Pražan)

Vážení čtenáři, není krásnějšího příspěvku do našeho obecního zpravodaje, hezčího obrázku, než je úsměv spokojených dětí,
které jsou naší nadějí pro časy příští.
Konejme tak, aby našim dětem bylo dopřáno vyrůstat v harmonickém prostředí, v lásce a porozumění.
Spokojené a zdravé děti, to je to největší štěstí, které si do nového roku 2017 můžeme přát.

Bítovany, prosinec 2016
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