Vážení spoluobčané, vážení čtenáīi,
v pīedvánočním čase se k Vám dostává druhé letošní číslo našeho občasníku, Bítováku. Jeho prostīednictvím se Vám snažíme pīiblížit události v naší obci tak, jak je postupně čas pīinášel.
Skutečnou pohromou letošního roku je extrémní sucho, které trvá prakticky po celý kalendáīní rok. Není
pravděpodobně v naší obci pamětníka, který by zažil stav, kdy v īece po mnoho týdnů neteče žádná voda. Jsou
chvíle, kdy žehráme nad závislostí naší vesnice na okolí, napī. na energiích. S letošním suchem si však musíme
pīiznat, nebýt vodovodu, tak by obec určitě musela īešit dovážení vody v cisternách.
Konec letních prázdnin byl v naší obci spojen pīípravami a konáním oslav 120. výročí založení hasičského
sboru. Významné výročí jsme si společně s SDH Bítovany a jejich hosty pīipomněli o bítovanském posvícení, tj.
v pátek 24. a v sobotu 25. srpna. Součástí důstojných oslav bylo i pīedstavení a žehnání nového praporu hasičů.
Poslední īíjnové dny letošního roku byly ve znamení vrcholících oslav stého výročí založení Československa. Naše obec se k oslavám pīipojila 27. īíjna vysazením lípy, položením věnce k pomníku padlým a shromážděním v kostele sv. Bartoloměje k uctění památky padlých vojínů v 1. světové válce. V komponovaném poīadu
byla mezi jednotlivými vystoupeními Smíšeného pěveckého sboru Bartoloměj čtena všechna jména padlých vojáků z Bítovan.
Letošní podzim byl i časem voleb do obecních zastupitelstev. Naše obec patīí k těm mnoha obcím v naší
republice, ve kterých se po několik volebních období daīí postavit jen jedinou kandidátku. Tak tomu bylo i v letošních volbách. Bítovany nejsou místem, kde kandidující strany a jednotlivci svádí boj o místa v zastupitelstvu.
Je tomu spíše naopak. Zodpovědný spoluobčan pak trne, zda se v obci najde někdo, kdo se náročného úkolu
ujme!
Pro naší obec je velmi dobīe, že se podaīilo sestavit kandidátku z mladých lidí, kteīí si navzájem rozumějí,
dobīe se znají a nejsou zatížení falešným politickým směīováním. To je neocenitelná pīednost a výhoda.
Jako bývalý starosta si nedovedu pīedstavit situace, že bych musel vedle úkolů, které práce v zastupitelstvu pīináší, īešit spory a stīety s kolegy zastupiteli. Dnes už mohu s klidem īíci, že jsem po všechna volební
období, ve kterých jsem v zastupitelstvu naší obce působil, byl takových situací ušetīen. A jsem tomu velmi rád
a musím za to i všem, se kterými jsem kdy spolupracoval, upīímně poděkovat.
Nově zvoleným zastupitelům obce Bítovany pīeji hodně sil a elánu do práce pro naší obec. Věīím, že výrazně omlazený kolektiv zastupitelstva má pīed sebou více než jedno volební období.
Jaromír Pražan

Zastupitelé obce Bítovany ve volebním období roků 2018—2022
Pavla PEĪINOVÁ - starostka obce
Ing. Kateīina VOHRADNÍKOVÁ - místostarostka obce
Lucie ŠVADLENKOVÁ - pīedsedkyně Finančního výboru
Vladimíra FOUSKOVÁ - pīedsedkyně Kontrolního výboru
Olga DVOĪÁKOVÁ - pīedsedkyně Výboru pro kulturu a sportovní aktivity
Tereza SVATOŇOVÁ NOVOTNÁ - členka Výboru pro kulturu a sportovní aktivity
Ing. Tomáš NOVOTNÝ– člen Výboru pro kulturu a sportovní aktivity
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Program obnovy venkova v rámci rozpočtu Pardubického kraje
Program obnovy venkova (POV) věcně navazuje na Program obnovy vesnice, projednaný vládou České republiky dne 29.
května 1991 a na usnesení vlády České republiky ze dne 11. listopadu 1998 č. 730, kterým byl novelizován Program obnovy venkova.
Poskytování dotací POV zabezpečuje Pardubický kraj (Pk)
v rámci svého rozpočtu.
Naše obec je zapojena do POV od roku 1992. Postupným
plněním úkolů programu se podařilo vytvořit podmínky, které vedly
k zvýšení zájmu o trvalé bydlení v obci a následně k nárůstu počtu
obyvatel.
V předchozích letech se podařilo v POV zrealizovat např.
vybudování vodovodu, plynofikovat obec, opravit většinu místních
komunikací, rozšířit obecní úřad o prostor sálu, zateplit budovu mateřské školy, vybudovat hřiště pro volnočasové aktivity, rekonstruovat hospodářské zázemí obce na prodejnu potravin a podporovat
dobrovolné spolky a organizace v jejich činnosti.

r. 2014 — pořízení traktůrku s dotací z POV, snímek z 18.9.2014

(Foto a text J. Pražan)

Dlouhodobým úkolem pro obec je vyřešení čištění odpadních vod.
Za posledních pět roků byly v rámci POV s dotací Pardubického kraje realizovány akce: v roce 2013 rekonstrukce veřejného
osvětlení od mateřské školy do „cihelny“ v částce 201 300 Kč
s podílem dotace Pk 100 000 Kč, v roce 2014 byla pořízena komunální technika pro údržbu obce za 349 900 Kč s dotací Pk 100 000
Kč, v roce 2015 bylo opraveno sociální zařízení v mateřské škole za
247 620 Kč a dotace Pk činila stejnou částku jako v předchozích
letech 100 000 Kč, v roce 2018 bylo v rámci POV rekonstruováno
veřejné osvětlení v části obce „na kopci“ a dotace z Pk byla v částce
100 000 Kč, v roce 2017 rekonstrukce hasičské zbrojnice I. etapa
v částce 251 444 Kč s dotací Pk 110 000 Kč.

r. 2015 — oprava sociálního zařízení v mateřské škole s dotací z POV,
snímek z 21.9.2015
(Foto a text J. Pražan)

V letošním roce prostředky z dotace POV Pardubického
kraje pomáhají s financováním dvou akcí.
Tou první akcí je rekonstrukce objektu požární zbrojnice - II.
etapa, kde je na nákladu 1 109 974 Kč podíl dotace 120 000 Kč.
Druhou akcí, zatím s nejvyšší poskytnutou dotací z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje pro naši obec, je financování Projektu splaškové kanalizace Bítovan pro územní řízení. Z celkových
skutečných nákladů projektu 322 395 Kč je podíl dotace Pk ve výši
250 000 Kč.
(J.P.)

r. 2016 — rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části obce „na kopci“ s dotací
z POV, snímek z 20.11.2016
(Foto a text J. Pražan)
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r. 2015 — rekonstruovaný objekt obecní prodejny, snímek z 3.6.2015

(Foto a text J. Pražan)

r. 2017 — rekonstrukce hasičské zbrojnice — I. etapa s dotací z POV,
snímek z 18.11.2017
(Foto a text J. Pražan)
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Ohlédnutí za činností sportovní komise
Každý rok naše komise organizuje společenskou akci Josefovský bál, který se pořádá pravidelně v měsíci březnu a to v restauraci U Nováků. Je vyvrcholením plesové sezóny a pokaždé s jiným
tanečním vystoupením – latinsko-americké tance, taneční aerobik,
sportovní sestavy. Vždy je připravená skvělá a bohatá tombola.
V jarních měsících se pořádá sportovní klání pod názvem
Bítovanská míle. První dva roky se jezdilo po Hadovce, následně od
restaurace U Nováků – k hřišti a zpět. Je to závod na kolečkových
bruslích a v posledních dvou letech i v běhu. Pro vítěze jsou vždy
připraveny poháry a pěkné ceny. Škoda, že se účastnilo málo místních sportovců.
V podzimních měsících naše komise pořádá výlet na jižní
Moravu. Pokaždé s jiným cílem, nějakou kulturní památkou, návštěvou jeskyně, nebo jiného přírodního útvaru.
V roce 2015 – prohlídka hradu Špilberk v Brně, pak vinný
sklípek Dolní Dunajovice, 2016 – návštěva hradu Bousov, potom
malebná vesnička Svatobořice-Mistřín, 2017 – Lednicko-Valtický
areál, pak slavnosti v Břeclavi, kde jsme byli i ve sklípku.
Letos jsme navštívili jeskyni Výpustek u Brna, potom ochutnali vínko v Bořeticích. Večerní posezení nad dobrou sklenkou vína
a hudebním doprovodem napomáhá ke sbližování obyvatel naší
obce.

byla i divadelní představení, jak v Bítovanech, tak Praze, své zájemce si našly i besedy o cestování, vánoční jarmark, či výlet těch nejmenších do zábavného parku a neméně důležité byly návštěvy
spojené s gratulacemi u spoluobčanů, kteří slavili životní jubileum).
Nejprve bych proto chtěla poděkovat za spolupráci členkám
komise, které mi s prací velice aktivně pomáhaly, a to paní Marii
Dvořákové, Mileně Štursové, Olze Dvořákové, Haně Binkové a Haně Malinské.
Prací v zastupitelstvu jsem získala další zkušenosti týkající
se veřejné správy a vůbec „života“ v obci. Ač jsem v Bítovanech
„náplavou“, poznala jsem mnoho bezvadných, milých, obětavých
a pracovitých lidí a jsem za tuto šanci a příležitost vděčná.
Za tohoto období se v obci událo mnoho věcí, některé se
podařily dříve, některé s problémy později a na některé se budeme
těšit. Věřím, že se novému zastupitelstvu rozpracované zakázky,
plány a i představy podaří alespoň z části, či třeba i celé zrealizovat
(chodníky, silnice, most, hasičská zbrojnice, kanalizace…), a že
toho zase bude…a věřte – nevěřte, je to úkol nelehký.
Proto jim přeji do jejich nejméně čtyřletého období hodně
zdraví, elánu, trpělivosti, ale i shovívavosti a nadhledu, aby vše
zvládli ke spokojenosti nás všech.
Renata Maryšková

Pavel Binko

Ohlédnutí za činností komise pro práci s mládeží

Ohlédnutí za prací finančního výboru

Posláním komise pro práci s mládeží je rozvíjet u dětí vzdělání a sportovní aktivity.

Všichni zastupitelé dostali od pana starosty za domácí úkol,
vlastně poslední úkol, zhodnotit ze svého pohledu uplynulé volební
období. Já jsem byla předsedkyní finančního výboru, členkami mého
výboru byla paní Irena Sobotková a paní Vlaďka Fousková. Děvčatům bych ještě jednou ráda poděkovala za jejich přístup a ochotu.

Výbor pro práci s mládeží pracoval v uplynulém období ve
složení předseda Radek Dostál, členové Pavel Souček, Lukáš Novák
a Jakub Škvára. Výbor úzce spolupracoval s kolektivem Mateřské
školy v Bítovanech, Zálesákem - středisko Zaječice, TJ Bítovany,
s hasiči z Bítovan a Zaječic.
Při akcích konaných pod širým nebem nám vždy přálo počasí, takže jsme žádnou akci nemuseli rušit, ani vymýšlet náhradní
termín.
Během čtyř let jsme uspořádali: 4x dětský karneval, 1x dětský
den, 1x pohádkovou stezku, 3x sportovní odpoledne, 2x výlet do
zábavního parku Mirakulum, 1x výlet do Fajnparku, 2x Mikulášskou
nadílku.
Všem, kteří se na těchto akcích podíleli, bych chtěl tímto
poděkovat.
Radek Dostál

Pár vět k činnosti kulturní a sociální komise
Čtyři roky mého působení v místním zastupitelstvu uběhly jako voda
a já „pomyslné žezlo“ předávám dalším spoluobčanům.

Scházely jsme se 4x do roka a kontrolovaly jsme závěrečný
účet po skončení kalendářního roku, hospodaření a dodržování rozpočtu obce za jednotlivá období, čerpání finančních prostředků, příjmy obce – výběr místních poplatků za odvoz odpadu od trvale bydlících občanů, od majitelů rekreačních objektů a také poplatky za psy.
Vzhledem k tomu, že Mateřská škola v Bítovanech dostává
každý rok prostředky od obce na provoz, kontrolovaly jsme také hospodaření s těmito prostředky.
Sama za sebe bych ráda řekla, a možná jsem jedna z mála,
že se mi bude stýskat. Poprvé jsem se dostala k práci na obecním
úřadě docela nečekaně před 16ti lety a celkem jsem zůstala pokaždé
v jiné pozici 12 let. A proto vím, co se za ta léta v obci všechno změnilo, co se udělalo, co práce na obci obnáší a že je pořád co dělat. Je
to spousta neviditelné práce kolem té viditelné. Chci to jenom připomenout těm, co mají pocit, že se nic nedělá, ale sami se nepřičiní
o nic.
Novému zastupitelstvu přeji hodně sil a radosti z práce pro
obec, ale také úctu k práci všech svých předchůdců. Hodně štěstí!

Jelikož jsem měla na starosti kulturní a sociální komisi
(například jsme vítali nejmenší občánky Bítovan, poseděli jsme kolem Velikonoc a před Vánocemi se seniory na sále OÚ, úspěšná
BÍTOVÁK — MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE BÍTOVANY

Jana Čechlovská
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Shrnutí práce kontrolního výboru za období 2014 – 2018
Kontrolní výbor obce Bítovany byl ve volebním období 2014 2018 tříčlenný. Pracoval v tomto složení: Kateřina Vohradníková
(předsedkyně), Markéta Pištorová (členka) a Marcela Horníková
(členka).
Kontrolní výbor se scházel cca 1 x měsíčně. Celkem za
4 roky provedl 43 kontrol. Kontroloval plnění usnesení zastupitelstva
obce, dodržování právních předpisů a další kontrolní úkoly, jež byly
schváleny zastupitelstvem obce vždy na příslušný kalendářní rok.
Obsahem kontrol byla např. kontrola smluv, obecně závazných vyhlášek, dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím, vyřizování petic a podnětů občanů, systém nakládání s komunálním odpadem, činnost organizační složky obce – Mateřské školy
Bítovany, činnost ostatních výborů a knihovny, či plnění Programu
obnovy venkova.

Atrakcí, která již po několik posledních roků nesmí chybět na sportovních dnech pro
děti v Bítovanech je pěna, kterou k velké radosti dětí zajišťuji hasiči ze Zaječic. Bylo
tomu tak i 8.9.2018.
(Foto a text J. Pražan)

O každé provedené kontrole výbor pořídil zápis, který obsahoval, co bylo kontrolováno a jaké případné nedostatky byly zjištěny.
Následně byl zápis předložen starostovi obce. Na prvním veřejném
zasedání obce v daném roce byla členům zastupitelstva a přítomným
občanům přednesena Zpráva o činnosti výboru za uplynulý kalendářní rok.
Toť krátký popis práce členek kontrolního výboru za uplynuté čtyři
roky.
Tímto bych chtěla poděkovat oběma členkám výboru za poctivou a svědomitou práci, kterou v kontrolním výboru za celé volební
období vykonaly, neboť tuto činnost vykonávaly ve svém volném
čase. Práce tohoto výboru není tolik viditelná, ale rozhodně potřebná
a záslužná.
Kateřina Vohradníková, předsedkyně KV

Podzimní výlet seniorů

Sportovní odpoledne pro děti
Dne 8. září 2018 komise pro práci s mládeží ve spolupráci
s kolektivem z Mateřské školy v Bítovanech, Zálesáku – středisko
Zaječice, hasičů z Bítovan, Zaječic a TJ Bítovany uspořádala od
15:00 hodin sportovní odpoledne pro děti.
Pro děti byly připraveny osvědčené atrakce, jako je skákací
hrad, lanovka a na závěr pěna. Než se ale tak stalo, čekalo na děti
deset stanovišť, na kterých musely plnit různé úkoly. Po splnění
všech úkolů byly oceněny balíčkem sladkostí. Sportovního odpoledne se zúčastnilo 65 dětí a 20 pořadatelů a tímto bych jim chtěl poděkovat .
Radek Dostál

Snímek 8.9.2018 je ze sportovního odpoledne na fotbalovém hřišti TJ Bítovany.
(Foto a text J. Pražan)
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Bez účasti tradiční lanovky Zálesáků si dětské a sportovní dny v Bítovanech nedovedeme představit. Přilehlá vysoká stráň a bezpečná travnatá plocha fotbalového hřiště se
přímo k provozování adrenalinové aktivity nabízí. Lanovku Zálesáků 8.9.2018 dostatečně využily jak děti, tak i někteří odvážní rodiče a prarodiče dětí. (Foto a text J. Pražan)

Ve čtvrtek 19. 9.2018 se uskutečnil letošní druhý výlet seniorů. Cestovali jsme malým dvacetimístným autobusem. Místa neobsazená seniory z Bítovan byla doplněna o zájemce z Lukavice
a Zaječic. Naším prvním cílem byla exkurze do mlýna v nedalekém
Janderově. Mlýn v místě nepřetržitě pracuje po staletí a zatím se mu
daří, navzdory konkurenci, udržet provoz. Po úvodní přednášce
o historii mlýna, jeho technickém vybavení a technologii mletí obilí
jsme měli možnost si celý mlýn prohlédnout.

Snímek z 19.9.2018 je pořízen na dvoře mlýna v Janderově. Průvodcem exkurze do
mlýna byl jednatel společnosti, pan Ing. Petr Schaffer.
(Foto a text J. Pražan)
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Z Janderova vedla naše cesta do Kutné Hory. Tak trochu nadplán jsme se p i cestě zastavili
v Sedlci u Kutné Hory. Ne však ve známém cisterciáckém klášte e, nýbrž v KHZŽ.
Nutno vysvětlit co se za záhadnou zkratkou skrývá. Je to Kutnohorská zahradní železnice. Jejím
majitelem je bítovanský rodák pan Ji í Capoušek, celoživotním povoláním železničá - výpravčí Českých
drah. Malé železniční muzeum je na ploše zahrady o výmě e cca 800 m 2, za penzionem, který manželé
Capouškovi vlastní. Má p ibližně 100 m dlouhý okruh kolejiště s výhybkou, návěstidla, závory, semafory,
vodní je áb pro doplňování vody, depo a malé železniční muzeum, do kterého nadšený sběratel ukládá
své poklady. Nejen lokomotivě se dvěma vagony, ale i dalším exponátům pomohl na svět v bítovanských
„železničních opravnách“ švagr Jirky Capouška, pan Milan Hanč.
Naše zastavení u Capoušků bylo jen krátké. Po půlhodinové návštěvě, s pozváním manželů
Capouškových k pobytu v jejich penzionu někdy p íště, jsme se museli rozloučit a pokračovat v cestě do
Kutné Hory.
Na snímku z 19.9.2018 vidíme pana Ji ího
Capouška ve st edu svého malého království, mezi sbírkovými p edměty, které se
váží k historii železnice a jejího provozu.
(Foto a text J. Pražan)

V Kutné Ho e na nás u chrámu sv.
Barbory čekala paní průvodkyně,
která s námi prošla historické jádro
města: podle Jezuitské koleje,
Hrádku s Českým muzeem st íbra,
kolem kostela sv. Jakuba, p es
Havlíčkovo náměstí až k bývalé
královské mincovně ze 13. století,
Vlašskému dvoru.
Do oběda ještě zbyl čas na
samostatnou prohlídku města, p ípadně návštěvu kavárny či obchodu.

Na společném snímku z 19.9.2018, z návštěvy Kutnohorské zahradní železnice v Sedlici u Kutné Hory, je v pop edí vlakové
soupravy majitel KHZŽ, pan Ji í Capoušek. Cestovat KHZŽ je možné jen s platným lístkem, který každý cestující, v p ípadě naší
výpravy p esněji ečeno každá cestující, dostává od pana majitele a provozovatele coby suvenýr.
(Foto a text J. Pražan)

Odpolední program pokračoval
návštěvou jednoho z nejstarších h ebčínů
na světě, Národního h ebčína Kladruby
nad Labem.

Snímek z 19.9.2018 je ze zastavení v Jakubské ulici a váže se k výkladu o historii místa a kostelu sv. Jakuba v Kutné
Ho e.
(Foto a text J. Pražan)

Naším prohlídkovým okruhem byly
stáje starokladrubských koní. V rámci prohlídky stáji, s výkladem průvodkyně, jsme
měli možnost seznámit se s historií chovu
běloušů, ti se chovají právě v Kladrubech,
i s dnešním stavem v chovu vraníků, které
Národní h ebčín chová v nedalekých Slatiňanech.

Posledním cílem letošního podzimního výletu seniorů byla plavba výletní lodí Arnošt
z Pardubic. Na loď jsme nastoupili v sedmnáct hodin v p ístavišti v Kuněticích. Za slunečného počasí jsme obsadili horní otev enou palubu, ze které jsou krásné výhledy do okolí eky
Labe s jedinou dominantou v jejím okolí, Kunětickou horou. eka na svém toku směrem do
Pardubic několikrát mění směr. Cesta lodí končí po devadesáti minutách plavby proplutím
zdymadla na soutoku ek Labe a Chrudimky v p ístavu u mostu Pavla Wonky v Pardubicích.
Podle vyjád ení účastníků se výlet vyda il. Tempo výletu bylo p imě ené věku výletníků, program výletu byl bohatý, vždyť jsme během dvanácti hodin navštívili pět velmi zajímavých míst: mlýn, zahradní železnici, městskou památkovou rezervaci, h ebčín a plavili se
lodí.
(J.P.)
BÍTOVÁK — MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE BÍTOVANY

Kladruby nad Labem 19.9.2018

(Foto J. Pražan)
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Oslavy 120. výročí založení SDH Bítovany
Bítovanští hasiči v letošním roce oslavili v pátek 24. a v sobotu
25. srpna 120. výročí založení svého sboru.
Při pátečních oslavách byl poprvé veřejnosti představen a v
místním kostele sv. Bartoloměje žehnán nový slavnostní prapor hasičů. Ten našim hasičům zhotovila malá rodinná firma Velebný α Fam
z Ústí nad Orlicí, která navazuje na stoletou rodinnou tradicí ve vyšívání vlajek.
Po úvodním proslovu starosty obce Jaromíra Pražana o významu praporu jako symbolu ochoty, odvahy a obětavosti hasičů pomáhat bližním, praporu požehnal duchovní správce a farář Farnosti
Žumberk P. ThLic. Boguslaw Partyka. Slavnostní žehnání doprovodil
Smíšený pěvecký sbor Bartoloměj. Slavnost pokračovala položením
věnce a uctěním památky předchozích generací u pomníku padlým.
Páteční program oslav pokračoval slavnostní schůzí v Restauraci U Nováků. Té se společně s domácími hasiči zúčastnili zástupci
sborů SDH okrsku Miřetice.

Slavnostní schůzi zahájil a řídil starosta SDH Bítovany pan
František Dostál. Hlavní projev k historii hasičů v Bítovanech přednesl velitel sboru pan Radek Dostál. Slavnostní schůze se zúčastnil
i člen Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Chrudim pan
František Horáček.
V rámci slavnostní schůze byla předána ocenění: Medaile za
věrnost 10 let - D. Dvořákovi, R. Lupoměskému, Fr. Duškovi ml., J.
Novákovi, L. Novákovi, D. Dvořákovi, O. Dvořákové, M. Bláhovi, M.
Sehnalovi, Stužka za věrnost 20 let - M. Herzánovi, M. Vašákovi, P.
Součkovi, Z. Tesařovi, Vl. Pavlíkovi, M. Štursovi, R. Dostálovi,
Stužka za věrnost 30 let - P. Zamazalovi, Stužka za věrnost 50 let
- Fr. Dostálovi, Plaketu za zásluhy - Ing. K. Krbálkovi, J. Zamazalovi, Z. Pavlíkovi, Fr. Šindelářovi, K. Šepsovi, J. Ždímalovi, K. Holubovi,
Fr. Duškovi st., J. Pražanovi, Čestné uznání OSH - P. Vohradníkovi,
Čestné uznání SDH - D. Dvořákovi, V. Dvořákovi, P. Zamazalovi.

Snímky z 24.8.2018.
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(Foto J. Alinče)
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Snímky z 24.8.2018.

(Foto J. Pražan)
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Program oslav v sobotu 25. srpna byl zahájený ve třináct hodin slavnostním průvodem ze středu obce. Od kostela šel průvod
hasičů, hostí a občanů naší obce směrem k mateřské škole a dále
pokračoval až na fotbalové hřiště. V čele průvodu, za doprovodu dechového orchestru ZUŠ Chrast, byl zástupci SDH Bítovany nesen
slavnostní prapor. V jeho nesení se střídali velitel sboru Radek Dostál,
velitel družstva David Dvořák (čp. 48) a hasič David Dvořák (čp. 164).
Nechyběla stará stříkačka tažená párem koní, závěr slavnostního
průvodu patřil speciální automobilové technice hasičů.
Po slavnostním nástupu zúčastněných jednotek SDH okrsku
Miřetice a hostí z hasičských sborů ze Slatiňan, Orle a Zaječic se rozběhly soutěže v požárním sportu s programem přizpůsobeným speciálně jen pro příležitost oslav. Současně probíhal doprovodný program
pro děti. Před šestnáctou hodinou došlo k vyhodnocení soutěže, které
se celkem zúčastnilo osm družstev mužů a jedno družstvo žen.
Poděkování za účast v netradiční hasičské soutěži patří hasi-

čům z Lukavice, Slatiňan, Svídnice, třem družstvům z Vížek (žen,
mužů a mužů straších), Zaječic, Žumberku a samozřejmě domácím
Bítovanům.
Po šestnácté hodině program pokračoval ukázkou HZS ze
Slatiňan, kdy zásahová jednotka předvedla vyproštění a záchranu
zraněné osoby z havarovaného osobního automobilu.
Občerstvení účastníků ve dvou velkých stanech, od poledních hodin až do pozdní noci, bylo zajištěno prostřednictvím
„Hospůdky otce a syna Šindelářových.
O program v další části dne se postaraly dvě, také domácí
kapely. Od sedmnácti hodin hrál RYTMUS Karla Habala a od jednadvaceti hodin vystupovala pro početnou skupinu návštěvníků bigbeatová skupina III. Cenová. Korunou programu byl slavnostní ohňostroj.
K zdárnému průběhu oslav přispělo i počasí.
Závěrem nezbývá než poděkovat všem, kteří se na přípravě
oslav podíleli. Jmenovitě alespoň obci Bítovany a SDH Bítovany.
(J.P.)

Snímky z 25.8.2018.
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(Foto J. Pražan)
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Snímky z 25.8.2018.

(Foto J. Pražan)
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Oslavy 100. výročí založení Československa
Výročí založení Československa a konce 1. světové války
jsme si v naší obci připomněli v sobotu 27. října na třech místech.
V patnáct hodin jsme se sešli na volné ploše „pod rybníčkem“,
k vysazení lípy svobody a odhalení pamětního kamene, který bude
letošní stoleté výročí připomínat. Slavnostní shromáždění občanů
Bítovan, zástupců SDH Bítovany a zastupitelů obce proběhlo za doprovodu Smíšeného pěveckého sboru Bartoloměj.
Program oslav pokračoval položením věnce k pomníku padlým v 1. světové válce. Od šestnácti hodin následoval v kostele sv.
Bartoloměje komponovaný pořad k uctění památky padlých vojáků
z Bítovan v 1. světové válce.
(J.P.)
Smíšený pěvecký sbor Bartoloměj při vysazení lípy svobody 27.10.2018.

(Foto J. Pražan)

Snímek z 27.10.2018 představuje účastníky slavnostního vysazení lípy svobody v místní části obce „u rybníčka“.

(Foto K. Habal)

Snímek ze slavnostního vysazení lípy svobody 27.10.2018.

(Foto K. Habal)

(Foto J. Pražan)

Snímek z položení věnce k pomníku padlým 27.10.2018.

Na snímku z 27.10.2018 z kostela sv. Bartoloměje v Bítovanech je zachycen Smíšený pěvecký sbor Bartoloměj při vystoupení na vzpomínkovém pořadu k uctění padlých vojáků
z Bítovan v 1. světové válce.
(Foto M. Bohuněk)
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Z činnosti našich fotbalistů
Oddíl dětí
Podzimní část letošního roku se našim dětem velice vydařila. Přihlášeny byly 3 oddíly: Mladší, starší přípravka a mladší žáci. Starší přípravka a mladší žáci se z důvodů malého počtu hráčů sloučila
s oddílem Skutče. Mladší přípravka pod vedením trenéra Miroslava
Bohuňka je v tabulce první o 11 bodů před druhým týmem ze Svratouchu. Starší přípravka pod vedením Tomáše Novotného je s 18 body
sedmá z 10 oddílů. Děti, které věkově spadají do mladších žáků zajíždí na tréninky a na zápasy do Skutče. Pod vedením trenéra Jiřího
Pauluse je oddíl první s předstihem 7 bodů od druhého Horního Újezdu.

Snímek mladší přípravky

(Foto P. Bohuňková—Teznerová)

Snímek mladší přípravky

(Foto P. Bohuňková—Teznerová)

Oddíl mužů
Oddíl mužů je po polovině sezóny jedenáctý ze 14 družstev. Na podzim kvůli počasí odehrál doma v Bítovanech pouze 3 utkání. Na jaře
se pokusíme dát do pořádku trávník a důstojně u nás odehrát zbytek
zápasů. Přes zimu trénujeme jednou týdně v hale. V březnu nás čekají tři přátelská utkání a 23.3.2019 nás čeká první mistrovské utkání
doma proti Ronovu B.
Ing. Tomáš Novotný, předseda oddílu

Snímek starší přípravky

(Foto P. Bohuňková—Teznerová)

Snímek starší přípravky

Společný snímek mladší a starší přípravky

(Foto P. Bohuňková—Teznerová)

Na snímku z 25.8.2018 oddíl mužů TJ Bítovany z.s.

BÍTOVÁK — MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE BÍTOVANY

(Foto P. Bohuňková—Teznerová)

(Foto J. Pražan)

11

Oprava místní komunikace do Bítovánek
V letošním roce byla v místní části naší obce, Bítovánkách,
realizována oprava místní komunikace. Ta byla opravena v celém
průtahu, tj. od jejího napojení na silnici III/358 19 (silnice z Bítovan
do Zaječic kolem vlakové zastávky) až k lesu, kde tato místní komunikace po 1010 m končí obratištěm.
Naposledy byla tato úzká silnice s průměrnou šířkou 3 m
opravována v r. 2005. Pro Bítovánky je letošní oprava místní komunikace prakticky jedinou investicí obce za posledních třináct roků.
Předem byl po obou stranách cesty, v celé její délce, seříznut
z krajnic trávní porost, místně opravena utržená část vozovky nad
zahradou Novotných, štěrkem doplněna a zhutněna podkladní vrstva
obratiště a místně doplněny odlomené okraje vozovky.
Před vlastní pokládkou vrstvy z asfaltového betonu byl proveden spojovací nástřik. V místě obratiště byly položeny dvě vrstvy,
ostatní část celého dlouhého úseku byla provedena v jedné vrstvě.
Následně byly speciálním finišerem v šířce 30 cm doplněny krajnice
z recyklovaného asfaltového materiálu, tzv. frézingu.
Opravený povrch silnice v návaznosti na malé dopravní zatížení, prakticky jen osobními automobily, by měl sloužit bez opravy
dalších nejméně patnáct roků. Náklady na opravu dosáhly téměř
jeden milion korun.
(J.P.)

Bítovánky 18.9.2018 - snímek dokončené opravy místní komunikace.

(Foto a text J. Pražan)

Souběžně z opravou komunikace v Bítovánkách bylo rozšířeno o 120 m2 a upraveno
obratiště v místní části obce „na ostrůvku“. Úprava byla vzhledem k očekávaným
zemním pracím spojených s ukládáním kabelů NN a VO do země provedena jen z Rmateriálu (frézingu). Na snímku z 5.9.2018 vidíme pracovníky firmy M-Silnice při
hutnění vrstvy R-materiálu vibrační deskou.
(Foto a text J. Pražan)

Dvě nová místa pro čerpání vody na hřbitově

Bítovánky 20.8.2018 - pokládka vrstvy asfaltového betonu finišerem firmy M-Silnice.
(Foto a text J. Pražan)

V průběhu letošních letních prázdnin a měsíce září byla na
místním hřbitově osazena dvě místa pro čerpání vody, tzv. „pítky“.
První pítko je umístěno po levé straně cesty, blízko klekátka - před
velkým křížem, druhé po pravé straně za křížením cest. Ke každému
pítku byla pořízena kovaná „lavička“ pro odložení konví. (J.P.)

Bítovánky 18.9.2018 - pokládka krajnic z R-materiálu (frézingu) speciálním finišerem firmy Levíček z Nemochovic. Jedná se o unikátní, třicet let starý stroj, jediný
tohoto typu v Evropě.
(Foto a text J. Pražan)
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Na snímku z 28.9.2018 je jedno z míst pro čerpání vody
na hřbitově v Bítovanech.
(Foto a text J. Pražan)

Obrazem bez komentáře

12.10.2018 - Chrudim R Klub, „ROCKOVÁNÍ“ pro Davídka

25.11.2018 - Restaurace U Nováku - tradiční „předvánoční jarmark“

25.11.2018 - Restaurace U Nováku - tradiční „předvánoční jarmark“

1.12.2018 - rozsvícení „vánočního stromu“

1.12.2018 - rozsvícení „vánočního stromu“

1.12.2018 - rozsvícení „vánočního stromu“

13.12.2018 - stav rekonstrukce hasičské zbrojnice

18.12.2018 - stav rekonstrukce hasičské zbrojnice
BÍTOVÁK — MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE BÍTOVANY

(Foto J. Pražan)
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Īeka bez vody a života
Pohled na potok Ležák, pro dříve narozené Bítováky na řeku
Holetínku, byl o letošním létě pohledem vskutku smutným. Pamatuji
si dobře letní období, ve kterých v řece mnoho vody neteklo. Že by
však koryto řeky zůstalo po několik po sobě jdoucích týdnů úplně
suché, tak na takovou situaci si nevzpomínám.
Skutečnost dokládají tři snímky pořízené 4. srpna. Fotografie
z místa před železničním viaduktem (na hranici katastrů naší obce
a sousedních Zaječic) připomíná kamenitou cestu. Na dalším snímku, pořízeném v úseku řeky „nad splavem“ - před karetovým jezem,
je dobře patrná souvislá vrstva suchého bláta.
Jedním z mála míst se zbytky vody v tůních byla část řeky
„v dolích“, např. v úseku, kde se nachází brod k bývalé střelnici.
(J.P.)

Vyschlé koryto řeky Holetínky v místě před železničním viaduktem - snímek z 4.8.2018.
(Foto a text J. Pražan)

Stručný pīehled o hospodaīení obce za období
měsíců 1 až 11 r. 2018

Pīíjmy
po konsolidaci
Výdaje
po konsolidaci
Stavy na účtech KB,
ČNB

6 450 404,12 Kč
89,5% rozpočtu po změnách
8 030 142,66 Kč
Plocha řeky v úseku „nad splavem“ - snímek z 4.8.2018.

69,2% rozpočtu po změnách

(Foto a text J. Pražan)

4 937 890,42 Kč

Fond kanalizace

15 191,61 Kč
582 026,73 Kč

Přehled hlavních položek výdajů (v Kč): oprava MK 933 663,
oprava rybníčku 724 432, úprava hřbitova 122 193, nákup pozemků 147 220, rekonstrukce hasičské zbrojnice 1 203 379
(E.J.)
Úsek řeky Holetínky v místě brodu k bývalé střelnici „v dolích“ - snímek ze 4.8.2018.

(Foto a text J. Pražan)

Zpráva rodičům novorozenců
V měsících únoru a īíjnu 2019 proběhne vítání nově narozených občánků naší obce. Žádáme rodiče, aby
se v pīípadě zájmu pīihlásili do konce ledna 2019 (pro únorový termín) nebo do konce záīí 2019 (pro īíjnový
termín) na obecním úīadě u paní Ing. Evy Jonášové.
Děkujeme.
Bítovany, prosinec 2018
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