Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
s polovinou letních prázdnin Vám prostřednictvím našeho zpravodaje přinášíme souhrnný přehled o tom, co se v naší obci od
začátku roku událo, ale i to, co nás v nejbližší době čeká. Letošní rok je ve sdělovacích prostředcích často označován jako rok osmičkový. Důvodem jsou historické skutečnosti, které se za sto roků existence naší republiky v osmičkových letech udály.
Naše obec si v letošním roce, vedle události celostátního významu, připomíná 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Pro naši obec tolik významné výročí si připomeneme o víkendu na konci měsíce srpna. V pátek 24. srpna budeme v kostele sv.
Bartoloměje světit nový hasičský prapor, poté bude následovat slavnostní schůze SDH Bítovany. Sobota 25. 8. srpna odpoledne bude
druhým, hlavním dnem slavnosti. Účastníci oslav se za doprovodu dechové hudby vydají od kostela kolem mateřské školy až na fotbalové hřiště. Tady bude po celé odpoledne, až do pozdních večerních hodin, probíhat bohatý kulturní a sportovní program.
Letošní rok je i rokem volebním. V lednu to byly volby prezidentské, v termínu 5. a 6. října nás čekají volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby obecní, ve kterých si budeme vybírat nové zastupitele obce na další čtyřleté volební období.
Jaromír Pražan – starosta obce
Novoroční ohňostroj 1. 1. 2018

Tříkrálová sbírka 6. 1. 2018

První letošní společenskou akcí v naší obci, za velké účasti bítovanských občanů, ale i návštěvníků z okolních obcí, byl na Nový rok
slavnostní ohňostroj. Ten se konal, tak jako v předchozích letech,
v prostoru mezi zahradou MŠ a řekou Holetínkou. Ke shromáždění
účastníků setkání posloužila plocha před naším obecním úřadem,
kde byl pro zahřátí připraven čaj, pro dospělé pak i punč. Organizátory konání ohňostroje byli členové SDH Bítovany. (J.P.)

Bítovany jsou obcí, která se do největší charitativní akce v České
republice, Tříkrálové sbírky, zapojuje téměř po dvě desítky roků.
V letošním roce se v sobotu 6. ledna za občany naší obce poprvé
vypravily dvě skupiny koledníků. Věkem starší koledníci, se zkušeností z předchozích sbírek, obcházeli Bítovany. Trojice malých koledníčků, pro které bylo tříkrálové koledování první zkušeností, za
doprovodu obcházela Bítovánky.
V Bítovanech bylo vybráno 8 921Kč a v Bítovánkách 1 346 Kč.
V součtu je výtěžek letošní sbírky 10 267 Kč. Ve srovnání se sbírkou
organizovanou v r. 2017 je o 791 Kč vyšší. Výtěžek letošní sbírky
bude využit Oblastní charitou Pardubice k rozšíření odlehčovacích
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Poděkování za příspěvky na konto Tříkrálové sbírky patří všem,
kteří podle svých finančních možností na dobrý úmysl přispěli. Velké
poděkování si zaslouží i obě skupiny koledníků (Eliška, Kristýna,
Nikola, Nina, František, Marta) i jejich rodiče. (J.P.)

Snímek zachycuje setkání občanů obce 1.1.2018 u příležitosti konání slavnostního
ohňostroje. Výhodným místem k pozorování světelných efektů ohňostroje je most
přes řeku Holetínku, který se nachází v těsném sousedství budovy obecního úřadu.
(Foto a text J. Pražan)

Snímek koledníků z Bítovánek.

(Foto M. Ročková)

Snímek koledníků z Bítovan.
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Tříkrálový koncert 6. 1. 2018

Výroční valná hromada SDH Bítovany 27. 1. 2018

Bítovanský koncert v kostele sv. Bartoloměje, který se pravidelně po
několik roků koná kolem svátků Tří králů, se v letošním roce uskutečnil právě na tento svátek, v sobotu šestého ledna.

Se začátkem kalendářního roku, pravidelně ke konci měsíce ledna,
hodnotí jednotlivé sbory dobrovolných hasičů SDH okrsku Miřetice
svoji činnost za uplynulý rok. Výroční valná hromada SDH Bítovany
se konala v sobotu 27. ledna od 18:00 hod. v Restauraci U Nováků.
Na jednání této nejdůležitější schůze sboru v průběhu roku jsou
pozváni všichni členové SDH Bítovany, zástupci jednotlivých sborů
SDH okrsku Miřetice i představitelé obce.

Domácí Smíšený pěvecký sbor Bartoloměj si letos ke spolupráci
přizval muziku Dětského folklorního souboru Sejkorky ze Slatiňan.
V podání domácího sboru, ale i hosta programu, většinou zazněly
známé české a moravské koledy.
Vstupné na koncerty v bítovanském kostele je dobrovolné. Výtěžek
z koncertů je využíván na financování oprav kostela a charitativní
účely. Při letošním koncertu byly organizovány dvě sbírky. Ve sbírce
na opravu kostela, po přičtení dodatečných příspěvků, bylo celkem
vybráno 8 837 Kč. Obdobná částka byla vybrána v rámci charitativní
sbírky na pořízení kompenzačních pomůcek pro malého chlapce po
automobilové havárii.
Celá řada návštěvníků přichází na koncerty do Bítovan opakovaně,
zvláště pak Tříkrálový koncert bývá tradičně hojně navštíven. Bylo
tomu tak i v letošním roce, kdy byl kostel zaplněn do posledního
místa.
Všem návštěvníkům bítovanských koncertů patří poděkování za
jejich účast na koncertech a tím i jejich podpoře dobrovolných aktivit.
Velké poděkování patří i účinkujícím, kteří vystupují bez nároku na
honorář. (J.P.)

Výroční valnou hromadu SDH Bítovany řídil její starosta František
Dostál, Zprávu o činnosti SDH Bítovany přednesl velitel jednotky
SDH Bítovany Radek Dostál.
Ve zprávě uvedl všechny akce, kterých se sbor v minulém roce zúčastnil. Na začátku r. 2017 novoročního ohňostroje, v únoru Výroční
valné hromady okrsku Miřetice ve Švihově, v březnu organizace
obecního bálu. V měsíci dubnu proběhla údržba techniky a nácvik
požárního sportu. V dalších měsících to bylo čištění protipožární
nádrže, okrskové kolo v požárním sportu v Miřeticích, okrsková
schůze ve Svídnici.
Sbor se tradičně zúčastňuje oslav pietního shromáždění v Ležákách. I v minulém roce, 25. června 2017, SDH Bítovany pomáhala
při organizaci tohoto pietního shromáždění. Členové sboru jsou i za
organizací pravidelného - postupného obcházení jednotlivých pietních míst, ke kterým obec Bítovany klade každý rok věnec.
Začátkem prázdnin uskutečnil sbor zábavnou akci pro děti „Vánoce
v létě“. Desátého srpna, po třetí hodině ranní, vyjížděl sbor (spolu
s jednotkami z Chrudimi a Slatiňan) k nahlášenému požáru lesa ve
směru na Bítovánky. Jak se za nedlouho ukázalo, jednalo se o planý
poplach.
V září byli bítovanští hasiči nápomocni při dětském dnu.
Od záři až do poloviny prosince probíhaly práce na opravě hasičské
zbrojnice, kde členové SDH odpracovali 157 brigádnických hodin.
V listopadu probíhalo školení strojníků, zazimování techniky a v
prosinci rozsvícení vánočního stromu.

Snímek z Tříkrálového koncertu v kostele sv. Bartoloměje v Bítovanech 6.1.2018.
(Foto a text J. Pražan)

Na snímcích z 6.1.2018 z Tříkrálového koncertu v kostele sv.
Bartoloměje v Bítovanech je
zachycen domácí Smíšený
pěvecký sbor Bartoloměj
s hostem programu — muzikou
Dětského folklorního souboru
Sejkorky ze Slatiňan.
Spojená hudební tělesa v několika koledách využila i malé příležitostné zpěváčky.
(Foto text J. Pražan)

Po zprávě velitele Radka Dostála se zprávou o hospodaření a revizní zprávou vystoupili David Dvořák (velitel družstva) a Pavel Souček
(1. strojník). Závěrečné slovo na Výroční valné hromadě SDH Bítovany přednesl starosta SDH okrsku Miřetice Miroslav Holub. (J.P.)

Na snímku z 27.1.2018 jsou představitelé SDH Bítovany.
(Foto a text J. Pražan)

Snímek z Výroční valné hromady SDH Bítovany 27.1.2018
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Vítání občánků 10. 2. 2018
Tuto slavnost pečlivě připravily členky kulturní komise spolu s panem starostou, a to na druhou únorovou sobotu. Samotné akci předcházely
pozvánky včetně žádostí o poskytnutí fotografií nových občánků Bítovan.
Všichni rodiče žádosti pana starosty vyhověli, a ten z poslaných obrázků vytvořil krásnou koláž, která byla promítána po celou dobu vítání na
sále obecního úřadu. A i když chřipky řádily o sto šest, žádné z miminek neonemocnělo a v doprovodu svých rodičů a nejbližších všichni pozvaní dorazili na 15 hodinu na obecní úřad. Po úvodním slovu pana starosty již byli přivítáni 3 holčičky a tři chlapci: Victorie Dostálová, Viktorie
Křepeláková, Aneta Štěpánková, Filip Švadlenka, Matouš Novák a Matěj Bláha. Po slavnostním přípitku se všichni rodiče podepsali do kroniky, a převzaly dárky včetně finančního příspěvku a květiny. Oslavu ještě zpříjemnilo vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Bartoloměj, který
všem zazpíval. Nakonec se všichni vyfotografovali. (R.M.)

Snímky z vítání občánků 10.2.2018

(Foto J. Pražan)
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Dětský karneval 25. 2. 2018
Tradiční a velmi oblíbenou akcí pro nejmenší děti z naší obce
a jejího nejbližšího okolí je dětský karneval. Ten letošní se konal
v neděli 25. února odpoledne na sále bítovanské Restaurace U Nováků. Komise pro práci s mládeží obce Bítovany společně s místní
mateřskou školou připravila pro děti zajímavé hry, do kterých se
zapojili i rodiče dětí. O hudební doprovod a částečně i o program
letošního dětského karnevalu se postarala profesionální firma.
Z několika snímků, které o atmosféře na sále vypovídají lépe než
dlouhý komentář, je vidět, že se karneval nejrůznějším pohádkovým
bytostem: malým princeznám, vodníkům, čarodějům, ale i kočičkám,
za které to odpoledne malé děti byly, opravdu líbil. (J.P.)

Snímky z 25.2.2018 jsou z dětského karnevalu na sále bítovanské Restaurace
U Nováků.
(Foto a text J. Pražan)

Divadelní představení 17. 2. 2018
Sobota 17. února, to byl den, kdy v 8 hodin ráno vyjel autobus pana
Vojty Duby směr Praha. A proč? Zájemci nejen z Bítovan vyrazili do
Prahy. Cílem výletu byl muzikál Janka Ledeckého IAGO, který začínal ve 14 hodin v divadle Hybernia. Odjížděli jsme z Bítovan
v ranních hodinách, kratičké přestávky a nástupy dalších výletníků
byly ještě v Zaječicích a Chrudimi, a pak už autobus ujížděl směr
Praha.
Tam jsme dorazili kolem půl jedenácté dopoledne, do doby začátku
muzikálu bylo něco přes 3 hodiny a tento čas si každý užil v Praze
po svém. Pak již jsme se všichni sešli v divadle a tam sledovali
téměř 3 hodiny představení.
Petr Vondráček, který alternoval tento večer Janka Ledeckého při
děrovačce neopomenul připomenout, že potlesk, který následoval
po ukončení přestavení, nepatřil pouze hercům za překrásný zážitek, ale také Janku Ledeckému a hlavně jeho dceři Ester, která tento
den vyhrála zlatou olympijskou medaili. Takže IAGO 1 byl v Koreji
a IAGO 2 byl v Praze. A pak jsme plni zážitků usedli do autobusu
a nechali se dopravit do Bítovan, kam jsme dorazili ve večerních
hodinách. (R.M.)

Obecní bál 17. 3. 2018
Čtenáři Bítováku jistě neunikla skutečnost, že některé společenské
akce se u nás v Bítovanech každý rok se železnou pravidelností
opakují. Mají dokonce i svůj pevný termín. Tak je tomu i u obecního
bálu, který se koná kolem svátku Josefa na sále Restaurace U Nováků. Ten letošní se konal v sobotu 17. března za doprovodu hudební skupiny AVT ze Včelákova.
Bítovanský „Josefovský bál“ je pro široké okolí znám výbornou atmosférou, ke které přispívá i soutěž o ceny ze slosovatelných vstupenek. V letošní hlavní soutěži bylo připraveno 19 hodnotných cen,
a to takové ceny, jako např. meteorologická stanice a elektrická pila.
Hlavní cenou byl wellness pobyt v Táboře. Ve vedlejší soutěži bylo
připraveno celkem 129 cen.
Pořadatelé plesu se snaží, aby každý další ples byl v něčem jiný,
než byl ten předcházející. Na programu letošního plesu bylo předtančení s ukázkami standardních a latinsko-amerických tanců
v podání tanečního páru Lenky Kykalové a Jana Mazánka z chrudimského tanečního studia MD DANCE.
Letošní obecní bál patřil k těm opravdu vydařeným. Za jeho přípravu
patří poděkování všem, co se na jeho organizaci podíleli. Bítovanským hasičům pod vedením Radka Dostála, sponzorům i hlavním
organizátorům, manželům Binkovým. (J.P.)
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Snímek ze 17.3.2018 je z obecního bálů na sále bítovanské Restaurace U Nováků.
(Foto a text J. Pražan)

Snímek ze 17.3.2018 představuje taneční pár, Jana Mazánka a Lenku Kykalovou
z chrudimského tanečního studia MD DANCE při ukázce latinsko-amerických tanců
(Foto a text J. Pražan)
na sále bítovanské Restaurace U Nováků.

Jarní posezení seniorů na obecním úřadě 21. 4. 2018
Sobota 21. dubna odpoledne, to nebylo pouze teplo a sluníčko, ale
také setkání seniorů na sále obecního úřadu. Tam bylo přichystáno
občerstvení, pan Mikulka přijel zase s heligonkou zpříjemnit odpoledne hrou a zpěvem a pak už se povídalo a vzpomínalo...
Pan starosta připravil krátké shrnutí toho, co se v Bítovanech za
poslední půl rok, co se s přítomnými neviděl, událo a také co se do
budoucna chystá. Škoda, že se vás nesešlo více, tak snad příště…
(R.M.)

Výlet dětí a rodičů do zábavního parku Mirakulum 9. 6. 2018
Výbor pro práci s mládeží naší obce se pro letošní rok rozhodl, že
u příležitosti červnového svátku dětí, namísto uspořádání dětského
dne v naší obci, zorganizuje výlet dětí a rodičů do zábavního parku
Mirakulum ve středočeských Milovicích. Park je vybudován na místě
bývalého vojenského prostoru a je postupně rozšiřován. O velkém
zájmu o výlet svědčí skutečnost, že velmi rychle po vyhlášení plánované akce byla všechna nabízená místa obsazena.
Plně obsazený autobus s 55 cestujícími (29 dětí, 26 dospělých) se
na cestu do Mirakula vydal od MŠ Bítovany v sobotu 9. června
v osm hodin. Park na ploše 10 hektarů nabízí velké množství originálních prvků, které nelze ani při celodenním pobytu všechny navštívit. Čas do odjezdu z parku v devatenáct hodin uběhl neuvěřitelně
rychle. Spokojeni s výletem byli jak dospělí, tak i dětí, pro které byla
návštěva parku určena především. Organizaci velmi vydařené akce
měl na starosti Radek Dostál. (J.P.)
Nový slavnostní prapor hasičů z Bítovan
Obec Bítovany, společně s SDH Bítovany, se rozhodla, že u příležitosti nadcházejícího výročí 120. výročí založení sboru dobrovolných
hasičů v Bítovanech pořídí nový hasičský prapor. Zhotovením slavnostního praporu byla pověřena renomovaná firma z Ústí nad Orlicí.
Rodinná firma Velebný & Fam se od r. 1992 zabývá uměleckou
výšivkou a ve své tradici navazuje na rodinu Velebných, která
v minulých staletích působila v sousední obci Orel. (J.P.)

Snímky ze 21.4.2018 z jarního posezení seniorů na sále obecního úřadu.

Snímek pořízený 8.6.2018 před provozovnou umělecké výšivky firmy Velebný & Fam
z Ústí nad Orlicí zachycuje majitele firmy (druhý zprava) a zastupitele obce Bítovany
při přebírání nového slavnostního praporu bítovanských hasičů

(Foto a text J. Pražan)
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Jarní výlet seniorů 12. 6. 2018

Pietní shromáždění v Ležákách 24. 6. 2018

První letošní výlet seniorů se uskutečnil malým dvacetimístným
autobusem v úterý 12. června. Tak jako při předchozích výletech,
ani tentokrát se nepodařilo naplnit kapacitu autobusu seniory pouze
z Bítovan. Neobsazená místa byla tedy nabídnuta zájemcům ze
sousedních obcí, ze Zaječic a Lukavice.

V úvodu příspěvku ke konání letošního pietního shromáždění v Ležákách se není možné vyhnout v obecním zpravodaji několikrát
opakovanému slovu tradice. Takovou dobrou tradicí v naší obci je
účast na pietním shromáždění v Ležákách.

Z Bítovan jsme vyjeli v sedm hodin za drobného deště a našim prvním cílem bylo Hlinsko, konkrétně textilní dílna ručního tkalcovství—
výroby žinylky. Dnes už téměř zapomenutému řemeslu se ve skromných poměrech, na unikátních dřevěných stavech, věnuje rodák
z Hlinska, pan Josef Fidler. Ve výrobě žinylky dosáhl pan Fidler
značného mistrovství a jeho výrobky získaly několik mezinárodních
ocenění.
Dalším cílem našeho putování byla Polička, město s bohatou historií, dochovaným opevněním středověkého sídla, ale i architekturou
historismu a secese konce 19. stol. a začátku 20. stol. Po prohlídce
městských domů a škol kolem Synského rybníka jsme se zastavili
na hřbitově u hrobu poličského rodáka, hudebního skladatele světového významu, Bohuslava Martinů.

Termín letošního shromáždění shodou okolností připadl na datum
24. června, kdy tehdy ve středu r. 1942 byly Ležáky vypáleny. Tak
jako po minulé roky se shromáždění zúčastnili zástupci jednotky
naší jednotky SDH, kteří společně s dalšími hasiči z SDH okrsku
Miřetice pomáhali při kladení věnců na pietní místo, Knize obětí.
Letos byla, bohužel, skupina Bítováků menší než po minulé roky.
I v letošním roce jsme pokračovali v dlouhodobě plánované postupné návštěvě jednotlivých pietních míst a položili věnec k bývalému
čp. 26, rodiny Stanislava Hrdého. (J.P.)

Třetím cílem výletu byl původně gotický hrad ze 13. stol., v dalších
stoletích několikrát přestavovaný, hrad Pernštejn.
Posledním, čtvrtým cílem našeho výletu, byla památka vedená
v seznamu památek UNESCO, dílo architekta Jana Blažeje Santiniho, stavba barokní gotiky, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Poutní kostel i s přilehlými ambity v současné době prochází rozsáhlou opravou a je postupně
navracen do podoby z let 1719—1722, kdy byl postaven.
Ve zbylém čase, který jsme ještě měli podle plánu výletu k dispozici,
jsme si na Zelené hoře prohlédli nový hřbitov, který se nachází
v těsném sousedství poutního areálu.
Domů, do Bítovan, jsme se vrátili podle předpokladu v osmnáct
hodin. (J.P.)

Na snímku z 24.6.2018 je zachycena skupinka občanů z Bítovan na Ležákách, před
bývalým domem čp. 26, rodiny Stanislava Hrdého.
(Foto L. Bureš, text J. Pražan)

Poděkování knihovníkovi obecní knihovny
Od letošního března dochází ke změně na místě knihovníka naší
obecní knihovny. Po devíti letech poctivé práce, po které se Obecní
knihovně Bítovany pan knihovník RNDr. Jiří Mohl věnoval, tak požádal o uvolnění. Novou knihovnicí se stala paní Lucie Švadlenková.

Snímek skupiny výletníků — seniorů z Bítovan (ale i okolí) byl pořízen 12.6.2018
u hrobu hudebního skladatele Bohuslava Martinů na hřbitově v Poličce.
(Foto a text J. Pražan)

Tak, jak to v životě bývá, i naší obecní knihovně za léta její existence hrozil několikrát zánik. Knihovna se i nejméně dvakrát stěhovala.
Co pamatujeme, byla v čp. 80, v sídle bývalého MNV Bítovany, pak
nějaký čas v budově dnešní mateřské školy a nyní je v budově
obecního úřadu. Byla i léta, kdy se knihy nepůjčovaly vůbec.
S příchodem Jiřího Mohla, v září r. 2009, došlo k znovuobnovení
činnosti knihovny. Pan knihovník v první řadě provedl inventarizaci
svazků a jejich vytřídění i postupné doplnění knihovny o nové tituly.
Navázal spolupráci s Městskou knihovnou Chrudim, se kterou má
naše obecní knihovna zavedenu službu meziknihovních výpůjček.
Evidence knihovny je vedena elektronicky v programu, jehož autorem je právě odcházející knihovník.
I prostředí knihovny se v posledních letech vylepšilo, do obou místností, ve kterých se knihovna nachází, byly pořízeny nové police.

Snímek z 12.6.2018 zachycuje skupinu výletníků — seniorů z Bítovan (ale i okolí) při
výkladu průvodkyně o historii poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře ve Žďáře nad Sázavou.
(Foto a text J. Pražan)

Panu doktoru Jiřímu Mohlovi patří velké poděkování za profesionální
přístup k obnovení činnosti naší knihovny i za roky, kdy pravidelně,
každé čtvrteční odpoledne, trpělivě čekal, byť jen na jednoho jediného čtenáře. (J.P.)
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Rozloučení se školáky 14. 6. 2018
Konec školního roku, zvláště pro „předškoláky“ z mateřské školy, je
spojen s velkým očekáváním! Jaké to asi v té nové velké škole bude? Co mě nového čeká? Jaká asi bude moje nová paní učitelka?
Ani pro paní učitelky z mateřinky není konec školního roku jednoduchý, loučení s předškoláky se nikdy neobejde bez tu a tam ukápnuté
slzičky. Závěr letošního školního roku v Mateřské škole Bítovany
byl, na rozdíl od posledních roků, trochu jiný.
Po školních prázdninách, od začátku srpna, dochází k personální
změně ve vedení školy. Dosavadní paní ředitelku Hanu Sehnalovou
vystřídá její mladší kolegyně Bc. Zlata Suchá. Nová paní ředitelka
byla jmenována do své funkce na základě výsledku konkurzu, který
proběhl v měsíci březnu. Důvodem k vypsání konkurzu na pozici
ředitelky školy byla povinnost, která vychází ze zákona, kdy ředitel
školy musí po čase obhájit svoje místo v novém konkurzu. Rozhodnutí stávající paní ředitelky Hany Sehnalové, neúčastnit se konkurzu, bylo vedení obce dlouho předem známé a lze jej pochopit. Po
dlouhých letech práce v náročné a zodpovědné funkci nezbytně
přichází únava a je potřeba zvolnit tempo. Hana Sehnalová však
ještě nějaký rok v naší škole působit bude. Jejím aktuálním úkolem
je předat funkci své nástupkyni a pomoci nové paní ředitelce v začátcích.
Na poděkování Haně Sehnalové za celoživotní pedagogickou práci
je ještě čas! Dnes tedy můžeme paní ředitelce Haně Sehnalové
poděkovat za celých osmnáct roků, po které stála v čele naší mateřské školy. Poděkovat za práci, kterou jak sama, tak se svým kolektivem pro naši obec vykonala.
Nezbývá než popřát odcházející paní ředitelce paní Haně Sehnalové hodně sil do další práce a nastupující ředitelce, slečně bakalářce
Zlatě Suché, mnoho dobrých nápadů, optimismus a odvahu v nové
pracovní roli. (J.P.)
Všechny snímky na této stránce jsou ze 14.6.2018, ze slavnostní akce MŠ Bítovany,
při které probíhalo jak pasování dětí předškolního věku na budoucí školáky, tak
i symbolické předávání funkce ředitelky mateřské školy mezi dosavadní ředitelkou
paní Hanou Sehnalovou (na horním snímku vpravo) a novou ředitelkou slečnou Bc.
Zlatou Suchou.
Čas plyne dál! Pro budoucno zůstanou jen vzpomínky na první krůčky ve školním prostředí, vzpomínky na krásné prostředí v bítovanské mateřské škole, na paní učitelky a samozřejmě i na všechny ty, co spoluvytvářejí dobré zázemí školy a bez kterých by to ve škole nešlo, na paní asistentky, kuchařky…
(Foto a text J. Pražan)
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Oprava rybníčku
O řešení neutěšeného stavu rybníčku se naše obec snažila delší
dobu. Pravidelně nabízenou možností financování revitalizace vodních ploch jsou vypisované dotační tituly, do kterých se obec hlásila.
Ve vyhodnoceních žádostí o dotaci byla naše nádrž příliš malá, jindy
nesplňovala podmínky z hlediska jejího odbahnění či retenčních
schopností. Po třech neúspěšných pokusech získat prostředky na
revitalizaci nádrže z dotací se zastupitelstvo obce rozhodlo realizovat odbahnění a opravu rybníčku z vlastních prostředků.
Na základě výsledků výběrového řízení byla realizací pověřena
firma POPR z Hradce Králové. Firma do Bítovan nastoupila 11. 4.
2018 a práce začala odbahněním sedimentů ze dna rybníčku. Těch
bylo z plochy cca 850 m2 vytěženo na 240 m3. Následovaly zemní
práce na základových drážkách a betonování základů pod opěrnou
zeď, která má celkovou délku 42 m. Opěrná zeď je postavena
z části z lomového kamene, větší část je z kvádrového zdiva. Na
stavbu zdi byly využity veškeré pískovcové kvádry z původní zdi.
Navíc bylo využito 6 m3 pískovcových kvádrů, 3 m3 lomového kamene a 4 m3 starých betonových žlabů. Byl tak druhotně využit stavební
materiál, který byl např. v základech cihlové zdi oplocení dřívějšího
dvora školy. Pískovce na své nové využití čekaly uložené několik
roků na paletách za budovou obecního úřadu.

Snímek z výstavby základů opěrné zdi.

(Foto 25.4.2018, J. Pražan)

Snímek z výstavby pískovcové opěrné zdi z kvádrového zdiva.

(Foto 30.4.2018, J. Pražan)

Před zahájením vlastních prací byly majiteli sousedního pozemku
vykáceny stromy a vyřezány náletové dřeviny. Největší ze stromů,
jasan vrostlý do původní zdi, byl v místě přibližně od r. 1935.
Součásti opravy rybníčku byla i náhrada betonového stavidla z r.
1998 novým stavidlem. Na části obvodu rybníčku byly vysázeny
okrasné keře a tři břízy, které na podzim doplní ještě dvě vrby. Celkové náklady dosáhly částky 752 tis. Kč. Zbývá ještě dořešit uložení
240 m3 sedimentů , které jsou dočasně deponovány na zpevněné
ploše parkoviště za hřbitovem. Kolaudace hotového díla proběhla
13. 6. 2018 (J.P.)

Snímek z 27.1.2016 ukazuje na havarijní stav opěrné zdi v místě zaústění přítokové(Foto a text J. Pražan)
ho potrubí do rybníčku.

Snímek z betonování základů opěrné zdi.

(Foto 24.4.2018, J. Pražan)

Snímek nového stavidla.

(Foto 13.6.2018, J. Pražan)

Panoramatický snímek opěrné zdi rybníčku. Na jeho naplnění vodou se netrpělivě čeká od 13.6.2018, kdy byl po kolaudaci předán zhotovitelem do užívání. (Foto z 25.7.2018, J. Pražan)
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Výsadba nových stromů v místní části obce „za kopcem“
Od poloviny března letošního roku pokračovaly práce na výsadbě
stromořadí v místní části obce „za kopcem“. Výsadba na parcele č.
604, která je obecní cestou, začala v r. 2016, kdy na úseku 60 m
bylo vysázeno 8 kusů javorů.
Letošní výsadba na předchozí navazuje další částí v délce 120 m.
Před zahájením výsadby proběhla úprava terénu. Na části plochy
byla odstraněna náletová vegetace a za pomocí techniky byl vyrovnán terén. K doplnění terénu byla využita zemina deponovaná
v předchozím roce na zpevněné ploše za hřbitovem. Vrchní vrstva
celé plochy je provedena z kvalitní přesáté zeminy a oseta travinou.
Nové stromky jsou vysázeny v rámci programu Sázíme stromy. Ze
stejného programu byly v loňském roce v naší obci vysázeny ovocné stromy za víceúčelovým hřištěm, „v cihelně“.

Snímek z 26.3.2018 zachycuje odstraňování náletových dřevin a keřů v místě budou(Foto a text J. Pražan)
cí výsadby stromořadí v místní části obce „za kopcem“.

Program Sázíme stromy je financován z prostředků dárců, většinou
firem. Firmou, která dotovala pořízení stromů pro výsadbu v Bítovanech, byla, tak jako v loňském roce, pardubická firma RECUTECH.
O výběr stromů a plán výsadby se postarala Bc. Petra Vašíčková,
DiS, ze sousedních Zaječic. Jak pořízení nových stromků, tak i kůlů
obec nic nestálo.
Letošní výsadbu jsme si zajišťovali sami, za pomocí brigádníků seniorů bydlících v místní části „na kopci“. Na revitalizovaném úseku
bylo vysázeno celkem 15 stromků v druhové skladbě: dub (3 ks),
slivoně (5 ks), olše (3 ks) a bříza (4 ks).
Úpravou cesty na části parcely č. 604, která navazuje na cestu vedoucí podle rodinných domků v místní části obce „na kopci“ a končí
po 200 m na silnici ve směru z Bítovan k železničnímu přejezdu
„u Buličků“ („u Cimburků“), vznikl kratší procházkový okruh. Nově
upravenému úseku by slušela lavička s polohou v místě s krásným
výhledem na Kochánovice, Slatiňany a Chrudim.

Snímek z 6.4.2018 dokumentuje práci na závěrečné úpravě terénu pro novou výsadbu stromořadí v místní části obce „za kopcem“.
(Foto a text J. Pražan)

Delší procházkový okruh by mohl vzniknout pokračováním úpravy
cesty na parcele č. 604 ve směru za vzrostlý listnatý les, „remíz“,
kde cesta navazuje na cestu na katastru obce Orel. (J.P.)

Poslední prací na revitalizovaném úseku bývalé cesty „za kopcem“ bylo sázení
stromů, se kterým ochotně pomohli i senioři bydlící nedaleko od místa výsadby,
(Foto a text J. Pražan)
→
v místní části obce „na kopci“. Snímek z 24.4.2018

Snímek z 24.4.2018 představuje nově vysázené stromořadí v místní části obce „za kopcem“. Stromořadí patnácti stromků, v druhové skladbě dub, olše, bříza a slivoň, navazuje
na stromořadí osmi javorů vysázených v r. 2016.
(Foto a text J. Pražan)
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Práce na úpravách hřbitova v Bítovanech pokračují

na 62 parcel, z toho u 15 parcel nebylo žadatelům vyhověno.

Práce na úpravách bítovanského hřbitova pokračují i v letošním
roce. Pokud půjde vše podle plánu, budou do konce léta na dvou
místech instalována nová zařízení pro čerpání vody, tzv. „pítka“
a přibydou i čtyři nové lavičky. Před dokončením je úprava náhrobků
a pomníku v místě společného uložiště kosterních ostatků ze zrušených hrobů. Proměnou prochází i místo posledního odpočinku prvního řídícího učitele bítovanské školy, Vojtěcha Kalaše. Před brankou,
kterou se vstupuje na hřbitov z cesty od rybníku Farář, byla vybudována malá přístupová rampa, která umožňuje pohodlný přístup
i vozíčkářům. V loňském roce byly provedeny kamenické práce na
vstupním portálu brány hřbitova, letos byl na omítanou část stěn
brány natažen štuk, což byla poslední práce na opravě.

Úpravou ÚP projde celkem 11,5 ha ploch, z toho 65% připadá na
změny pozemků na vodní plochy. Na financování pořízení změny
ÚP se podílela obec Bítovany i jednotliví žadatelé poměrnou částí
nákladů k velikosti plochy, která jim byla do první změny ÚP zařazena.

Nově se pracuje na projektu identifikace jednotlivých hrobových
míst, zjednodušeně řečeno na mapě hřbitova. Mapa hřbitova, včetně snímků pomníků s popisem, umožní snadnou orientaci o hrobových místech i příležitostným návštěvníkům hřbitova. Návštěvníci
hřbitova ze vzdálených míst mohou před cestou do Bítovan využít
informací z webové aplikace hřbitova. Výsledky projektu budou propojeny se stávající databází obce o evidenci hrobových míst. (J.P.)

Autorem vypracování změny ÚP je ateliér AURUM Pardubice, který
pro obec Bítovany zpracovával původní územní plán.
Změnu č. 1 územního plánu Bítovan vydal Městský úřad Chrudim.
Zastupitelstvo obce Bítovany změnu územního plánu schválilo na
svém zasedání 6.8.2018. (J.P.)
Rekonstrukce mostu se v letošním roce neuskuteční
Delší dobu plánovaná rekonstrukce mostu u mateřské školy se
v letošním roce neuskuteční.
Most s evidenčním číslem 35816-1, který je v majetku Pardubického
kraje, byl v plánu práce SÚS Pk zařazen k rekonstrukci v letošním
roce. Je připraven projekt, uplatněny požadavky obce Bítovany
k architektonickému řešení mostu, vydáno stavební povolení a přeloženy všechny sítě, které byly na mostě umístěny. Ve výběrovém
řízení byl vybrán i zhotovitel, který si měl v termínu 6. 8. 2018 převzít
staveniště. Rozhodnutím investora, kterým je Pardubický kraj, byla
realizace akce z důvodů finančního nepokrytí přesunuta na rok
2019. (J.P.)
Oprava místní komunikace do Bítovánek
Opravy silnic, co se týče investic, patří k velmi nákladným stavbám.

Na snímku z 6.8.2018 je vidět poslední úprava plochy před malou brankou na hřbitov. Malá vydlážděná „plošina“ umožňuje přístup na hřbitov i vozíčkářům.
(Foto a text J. Pražan)

Změna č.1 územního plánu Bítovany
Naše obec má platný územní plán, který nabyl účinnosti 13. 1. 2010.
Po osmi letech dochází k jeho první změně. Důvodem k pořízení
změny stávajícího platného územního plánu (ÚP) byly podněty žadatelů, a to jak fyzických, tak i právnických osob. Někteří žadatelé
podávali své požadavky i opakovaně, například ve snaze realizovat
své neuplatněné nároky při vytváření ÚP v minulém období.
Snahou obce Bítovany je postupné naplňování cílů platného ÚP.
První změna ÚP preferuje takové požadavky, které reálně napomohou k rozvoji území obce. Důležitým faktorem pro zařazení nových
ploch pro výstavbu jsou i finanční nároky na investice obce do infrastruktury v místech, ve kterých se s rozšířením ploch pro výstavbu
počítá. Až na jedinou výjimku, kterou je osm parcel pro rodinné domky v místní části „pod hřbitovem“, jsou k přístupu k novým stavebním
místům využívány buď stávající obecní komunikace, nebo silnice,
které jsou v majetku kraje.

Tvrzení platí obecně jak pro silnice státní a krajské, tak i pro komunikace obecní. Rozpočet naší obce, v návaznosti na plochu místních
a účelových komunikací v obci, musí každoročně na údržbu, či větší
opravu počítat s částkou nejméně 700 tis. Kč. V případě nižších
investic do místních komunikací v jednom roce hrozí stav, že se
musí v dalším roce vynaložit prostředky navýšené ještě o částku,
která kryje zhoršení stavu zapříčiněného neudržováním komunikace. V letošním roce se dočká zásadní opravy kryt místní komunikace do Bítovánek. Předchozí oprava v podobném rozsahu, jako je ta
letošní, byla realizována v srpnu r. 2005. V předstihu byly po celé
délce úseku očištěny krajnice od nánosů. Součástí opravy je i zpevnění obratiště, které se nachází na konci slepé cesty za poslední
nemovitostí v Bítovánkách. Práce na opravě by měly být ukončeny
do pátku 24. 8. 2018 položením nového asfaltového koberce. (J.P.)

Postupnou výstavbou rodinných domů dochází k zaplňování volných
míst při silnici ze sousední Lukavice, kolem cesty „na hadovce“,
směrem „na kopec“, na „malé louce“ i „pod hřbitovem“.
Jiná situace je ve vztahu k místní části obce, Bítovánkům, kde se
ani po změně ÚP s novou výstavbou nepočítá.
Na zařazení pozemků do změny ÚP byly podány požadavky celkem

Snímek z 9.8.2005 zachycuje pracovníka firmy M-Silnice Chrudim při hutnění asfaltové obrusné vrstvy na místní komunikaci do Bítovánek. Vpravo, mino snímek, nemovitost čp. 6.
(Foto a text J. Pražan)
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K plánované stavbě splaškové kanalizace v Bítovanech
Největší investiční akcí, která naši obec čeká v příštích letech, je
stavba splaškové kanalizace. Ta by měla odvádět odpadní vody
z celého území Bítovan. Pro místní část obce - Bítovánky se s kanalizací nepočítá. V současné době je u pardubické projekční firmy
RECPROJEKT s.r.o. zadáno vyhotovení projektové dokumentace
pro vydání územního rozhodnutí. Projekt splaškové kanalizace počítá s vedením trasy potrubí z Bítovan podle potoku Ležák do Zaječic,
kde se Bítovany napojí na kanalizaci Zaječic. Sousední Zaječice
začínají budovat kanalizaci v letošním roce. Celková cena za pořízení díla je odhadována na 38 milionů Kč. Dříve, než se začne stavět, čeká obec mnoho práce na zajištění veškeré dokumentace
k povolení stavby, jako je projekt splaškové kanalizace, projekt
přípojek, majetkoprávní projednání s majiteli dotčených soukromých
pozemků a smlouvy o budoucích služebnostech. To je první krok.
Tím druhým, náročnějším, bude zajistit finanční prostředky na výstavbu díla, které svoji cenou několikanásobně převyšuje možnosti
rozpočtu obce. Prakticky jedinou cestou k financování akce je získání prostředků z dotace a využití možnosti bankovního úvěru s dlouhodobou splatností. (J.P.)

Na snímku z 8.5.2018 je vidět lavička při silnici ve směru od zastávky ČD na Bítovany. Do středu zatáčky silnice, ze které se vlevo odbočuje na cestu do Bítovánek,
těžkou lavičku umístili prozatím nezjištění vandalové v noci na úterý 8.5.2018.
(Foto a text J. Pražan)

Řádění vandalů
Naše obec nebyla v posledních měsících ušetřena řádění vandalů,
kteří opakovaně ničí obecní i soukromý majetek. O víkendu 28.
a 29. dubna byla poničena kladina na dětském hřišti, vytrženy stojany na kola, poškozen stůl venkovního posezení u víceúčelového
hřiště a malá přenosná lavička dokonce po oba dny skončila v řece.
Jen o týden později řádili vandalové podruhé. Vyvraceli dopravní
značky podle silnice do Bítovánek, převraceli nádoby na tříděný
odpad, které pak skončily uprostřed silnice. Velmi nebezpečnou past
na řidiče nachystali ničitelé v noci z pondělí na úterý 8. května na
silnici vedoucí z Bítovan přes vlakovou zastávku do Zaječic. Do
středu zatáčky, v místě odbočky na cestu do Bítovánek, přetáhli od
nedalekého rybníku těžkou betonovou lavičku. Jen šťastnou náhodou nedošlo k havárii. Lavičky si naštěstí všiml pozorný řidič, který
se brzy ráno vracel z návštěvy v Bítovánkách a nebezpečnou překážku odstranil. Jen těžko domýšlet, co by se mohlo stát, kdyby
v plné rychlosti do nečekané překážky narazil např. motocyklista. Ve
své podstatě je takové chování vandalů kriminálním činem. Poslední
zaznamenané vandalství v naší obci je z 11. června, kdy byla z budovy obecního úřadu utržena poštovní schránka, ulomena závora
u cesty „za kopec“ a do řeky hozena nádoba na tříděný odpad.
Všechny popsané případy šetří Policie ČR. (J.P.)

Od 23. července slouží dětem z naší obce i okolí nový herní prvek, lanová pyramida.
Ta má výšku 4,5 m a průměr základny 9 m. Materiálem dopadové plochy je kačírek,
kterého bylo dovezeno 22 tun. Dodavatelem herního prvku je firma Bonita - Dětská
hřiště Tišnov. Snímek z 7.8.2018.
(Foto a text J. Pražan)

Stručný přehled o hospodaření obce za období
Příjmy

měsíců 1 až 7 2018
4 035 014,07 Kč

po konsolidaci
Výdaje

56,6% rozpočtu po změnách
3 253 845,07 Kč

po konsolidaci
Stavy na účtech KB,
ČNB

29,7% rozpočtu po změnách
7 314 004,12 Kč

Fond kanalizace

551 876,99 Kč

Přehled nákladů akcí (v Kč): oprava rybníčku – 752 tis., čištění
kanalizace 70 tis., rozbory odpadních vod 30 tis., lavičky na hřbitov 16 tis., litinová „pítka“ pro čerpání voda na hřbitově 55 tis.,
vyšívaná slavnostní vlajka SDH Bítovany 82 tis., dětský herní
prvek, lanová pyramida 172 tis.
(E.J)
Poznámka s vysvětlením

Snímek vyvrácené dopravní značky z 8.5.2018 dokládá řádění vandalů jak v obci
Bítovany, tak i podle silnice do sousedních Zaječic.
(Foto a text J. Pražan)

Pravidelný čtenář našeho občasníku, Bítováku, si jistě povšiml, že
oproti předchozím číslům chybí v popiscích pod obrázky jména
a příjmení zobrazovaných osob i další potřebné údaje. Není to chyba! Je to bohužel záměr! S letošním květnem nás dostihl zákon č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, známý pod anglickou
zkratkou GDPR. Zákon omezuje shromažďování a uchovávání
osobních údajů. Dosavadní nezkušenost s účinností zákona a nejasný výklad zákona ve vztahu k využívání osobních údajů v podobných tiskovinách jako je náš občasník nabádá k obezřetnosti. Tak
snad někdy příště! (J.P.)
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Sboru dobrovolných hasičů Bítovany je sto dvacet let
V letošním roce si SDH Bítovany připomíná 120. výročí od svého
založení. Zakládací listina sboru z 1.1.1898 vyjmenovává 24 činných
členů. Vedení sboru představovala čtveřice místních podnikatelů.
Prvním starostou sboru byl mlynář Václav Řehák, důležitou funkci
velitele zastával hostinský Vincenc Písař, podvelitelem byl rolník
Antonín Machač. Čtveřici uzavírá obchodník Josef Horáček, s funkcí
jednatele a pokladníka. Mezi zakládajícími členy sboru můžeme
např. číst příjmení: Alinče, Čáp, Kopečný, Lichtenberg, Machač,
Němeček, Pilař, Reitr, Slanina, Smrček, Svoboda, Štěpán a Vařečka. Inventární kniha sboru uvádí i skromné vybavení bítovanských
hasičů: žebřík, šest košů na vodu, dvě ruční stříkačky tzv. berlovky
a nejcennější zařízení, čtyřkolovou stříkačku pro zápřah za koňský
potah. Tu si sbor zřejmě pořídil „z druhé ruky“. Lze tak usuzovat
z dochovaného snímku stříkačky, na kterém je zřetelně vidět letopočet 1887.

V průběhu dvanácti desetiletí se měnila i místa, ve kterých měl sbor
bítovanských hasičů své zázemí. Pravděpodobně prvním takovým
místem byla stodola hospody čp. 1, která patřila prvnímu veliteli
Vincenci Písařovi. Po r. 1911 sloužila hasičům budova obecní váhy
a hasičského složiště na křižovatce „u rybníčka“. Třetím místem byla
nová hasičská zbrojnice postavená v r. 1958 mezi čp. 74 a čp. 80.
V roce 1985 se hasiči přestěhovali na v pořadí čtvrté místo, do současné hasičské zbrojnice zadaptované z bývalé stodoly rodiny Horáčků.
Hasiči jsou společenstvím lidí, kteří se dobrovolně ujímají řešení
krizových situací za druhé, za své sousedy, spoluobčany, za všechny, co pomoc potřebují. U bítovanských hasičů je tomu tak po několik generací, kdy příslušnost ke sboru hasičů a ochota pomáhat
v duchu motta „VLASTI KU ZDARU, BLIŽNÍMU KU POMOCI“ patří
k rodové tradici. (J.P.)

Program oslav 120. výročí založení SDH Bítovany
pátek 24. 8. 2018
16:30 – shromáždění zástupců sborů SDH okrsku Miřetice a hostí před OÚ Bítovany
16:45 – průvod účastníků od budovy OÚ Bítovany do kostela
17:00 – kostel sv. Bartoloměje - svěcení nového praporu SDH Bítovany
17:50 – položení věnce k pomníku padlým ve světových válkách
18:15 – Restaurace U Nováků - slavnostní schůze SDH Bítovany za účasti hostí a zástupců SDH okrsku Miřetice
– po skončení schůze posezení za hudebního doprovodu skupiny p. Škvařila

sobota 25. 8. 2018
12:00 – 12:45 shromáždění a řazení účastníků oslav a techniky na místní komunikaci v prostoru před Restaurací U Nováků
13:00 – slavnostní průvod na fotbalové hřiště za doprovodu dechového orchestru ZUŠ Chrast
14:15 – zahájení odpoledního programu oslav na fotbalovém hřišti (přivítání účastníků oslav, tradiční i netradiční hasičské soutěže, ukázky
Bítovany, srpen 2018
Autoři příspěvků podepsání výhradně jen zkratkou: (E.J.) Ing. Eva Jonášová, (R.M.) Renata Maryšková; (J.P.) Ing. Bc. Jaromír Pražan;
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