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Aby se všichni cítili jako doma
Vážení spoluobčané,
pokračujeme v naší tradici a vydáváme další číslo místního
zpravodaje „Bítovák“ (1. číslo pod vedením zvoleného zastupitelstva obce na období 2018 až 2022).
Na úvod bych ráda v nové funkci starostky chtěla poděkovat předešlým zastupitelům obce za jejich odvedenou práci
v minulých letech. Ráda bych v tomto čtyřletém období navázala na jejich práci a v úspěšné, uspokojení nás všech občanů, dokončení již spuštěných projektů. Chtěla bych, kdyby naše obec držela
pevně pohromadě, aby nikdo neměl pocit, že je opomíjen,
a každý se cítil jako doma. S důvěrou se na mne můžete obrátit s Vaším problémem, týkajícím se života v obci,
a pokusíme se společně nalézt vhodné řešení. Jsem
si vědoma toho, že tato práce je běh na dlouhou trať,
na které se nedá zavděčit všem.

Svoji funkci jsem zahájila, mimo jiné, převzetím dvou velkých a finančně náročných rozpracovaných projektů –
rekonstrukce hasičské zbrojnice a prvotnímu projektu
na výstavbu splaškové kanalizace v naší obci, o kterých
vás budeme blíže informovat v samostatných článcích
v tomto vydávaném čísle.
Nebude pro mě a mé kolegy lehkým úkolem navázat na práci
předchozího vedení obce, ale doufám, že se všeho zhostíme
důstojně a ku prospěchu všech zúčastněných.
Dále bych chtěla poděkovat všem nově zvoleným členům
zastupitelstva obce, kteří věnují svůj volný čas naší obci
a jsou mi ve všem nápomocni.
Pavla Peřinová						
starostka

Nový rok jsme přivítali povedeným ohňostrojem
Rok 2019 jsme, jako již tradičně, přivítali novoročním ohňostrojem. 1. ledna se obloha nad místní školkou rozzářila všemi barvami hned dvakrát. Poprvé s prvními minutami nového roku
a podruhé v podvečer, kdy na skladbu od kapely Two Steps from

Hell (o reprodukci se postaral pan Radek Dostál) odpálil světelnou show ohňostrůjce pan Zdeněk Kalita.Všem zúčastněným
i výše jmenovaným děkujeme.

Střecha mateřské školy
se dočká opravy
Stávající plechová střešní krytina na budově mateřské školy je na konci své
životnosti. Světlíky, oplechování okapů, lemování zdí, komínů, úžlabí a říms
v současné době již neplní svou funkci. Z tohoto důvodu dochází k degradaci říms a zdiva budovy. Proto se zastupitelé obce dohodli
na její letošní opravě, která by měla proběhnout v průběhu července a srpna.
Neboť se výměna krytiny a souvisejících
klempířských prvků bude pohybovat v řádech statisíců korun, požádali jsme o dotaci na Pardubický kraj a zároveň o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj. Zda jsme byli
úspěšní a dotace nám budou přiznány, budeme vědět na přelomu dubna a května.

Budujeme novou splaškovou
kanalizaci pro naši obec
Autorky: Pavla Peřinová & Ing. Kateřina Vohradníková
Další významnou akcí, kterou převzalo nové vedení obce, je projekt splaškové
kanalizace v obci Bítovany (netýká se místní části Bítovánky). V tuto chvíli je
zpracovávána projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.
První informace pro občany o seznámení se s projektovou dokumentací proběhla dne 3.12.2018 v sále OÚ, u které byli přítomni zástupci projekční kanceláře RECPROJEKT s.r.o., Ing. Jan Falta a pan Vojtěch Vican, dále pak byl přítomen pan Ing. Pavel Koreček z Městského úřadu
v Chrudimi, Odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a pan
Jiří Abraham zajišťující pro obec administrativní úkony pro získání dotace na
pořízení projektové dokumentace z Pardubického kraje.
Následně byli osloveni majitelé pozemků, kterých se přímo dotkne vybudování
hlavního kanalizačního řadu, o udělení souhlasu v podobě uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene.
Dne 1.2.2019 se na OÚ uskutečnila schůzka s panem Ing. Janem Faltou, starostou obce Zaječice panem Róbertem Pavlačičem, starostkou Pavlou Peřinovou
a místostarostkou Kateřinou Vohradníkovou ohledně napojení se obce Bítovany na splaškovou kanalizaci obce Zaječice, která by měla začít s realizací na
jaře letošního roku.

Vánoční stromeček
rozsvícen za velké účasti
Od 17.00 hodin následovalo rozsvěcení vánočního stromku. Na akci, které se v hojném počtu účastní nejen místní, ale i občané
z okolních obcí, se popíjel svařák a zpívaly
koledy pod taktovkou rodinného souboru
pana Karla Habala a místního sboru Bartoloměj. Za úžasnou atmosféru patří všem zúčastněným velký dík.
2

V současné době výše uvedená projekční kancelář zapracovává připomínky
vlastníků do projektové dokumentace. Dále pak budou opětovně kontaktováni
vlastníci, kteří na prvotní výzvu nereagovali. S ohledem na dosti složité jednání
budeme rádi, když se nám do konce letošního roku podaří předložit projektovou
dokumentaci na místně příslušný stavební úřad pro vydání územního rozhodnutí. Poté musí být zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolení a dalším krokem je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o časově náročný projekt. K jeho realizaci by mohlo dle
odhadu projektantů dojít nejdříve v roce 2022, pokud bychom získali finanční
prostředky z některého dotačního titulu, neboť tuto stavební akci nemůže obec
sama s ohledem na svůj skromný rozpočet zafinancovat.

Adventní posezení seniorů
s příjemnou atmosférou
1. prosince 2018, den před první adventní nedělí, proběhlo na sále obecního úřadu tradiční posezení seniorů. Svou hudební produkcí doplnila příjemnou předvánoční atmosféru paní Šárka Vavřinková.

Hospodu na hřišti bude nadále
provozovat Vladimír Šindelář
Ke konci loňského roku končila stávajícímu nájemci doba, na níž byl dle nájemní smlouvy nájem místního hřiště sjednán. Proto vedení obce v listopadu
2018 zveřejnilo na úřední desce záměr pronájmu
pozemků na hřišti za účelem provozování veřejného pohostinství a případného konání veřejných hudebních produkcí. Na tuto výzvu reagoval pouze jediný zájemce, pan Vladimír Šindelář, s kterým byla
uzavřena nová nájemní smlouva a to na období 2 let,
tj. do 31.12.2020.

Hasičská zbrojnice
bude otevřena v květnu
Autorky: Pavla Peřinová & Kateřina Vohradníková
Jak bylo již zmiňováno v úvodu zpravodaje o projektu přestavby hasičské zbrojnice, uvedeme zde pár faktů a poznatků.
Budova byla velmi zchátralá a již nevyhovující pro současné potřeby
místního sboru dobrovolných hasičů. Rekonstrukce je to velice náročná, jelikož dochází prakticky ke kompletní přestavbě celé budovy a prostranství před ní.
Nové vedení ZO převzalo již rozestavěný objekt hasičské zbrojnice,
na kterém pokračují práce dle projektové dokumentace ve spolupráci
s technickým dozorem investora a zástupci stavební firmy.

Výše poplatků pro rok 2019
zůstává stejná jako v roce 2014
Poplatek za odpad
Sazba: dospělá osoba: 500 Kč
důchodce nad 70 let: 420 Kč
děti do 15 let: 320 Kč
studující do 26 let: 320 Kč
domy k rekreaci, chalupy v obci: 500 Kč
zahrádkářské obj. v části „ U hřbitova“: 300 Kč
(svoz pouze sezónní, duben – říjen )
chata v Dolích: 440 Kč
Osvobození od poplatku:
Osoby umístěné do dětského domova; osoby
v domově pro seniory, apod. Děti narozené v příslušném kalendářním roce. Třetí a každé další
dítě do 15- let v rodině. Poplatník přihlášený k TP
na ohlašovně. Poplatník zdržující se v zahraničí
po dobu déle než 9 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců. Platí-li poplatník v obci poplatek za odpady
a vlastní-li v obci i stavbu k rekreaci, může být tato
od poplatku osvobozena.
Poplatek za psa
60 Kč za jednoho
90 Kč za každého dalšího psa
Splatnost obou poplatků je do: 31. 5. 2019
Po tomto datu může být poplatek zvýšen až trojnásobně. Zaplatit je možné v hotovosti, na OÚ Bítovany nebo bezhotovostně, převodem na účet obce
2020531/0100, jako variabilní symbol zapsat číslo
popisné.
Je nutné, kvůli identifikaci, platit zvlášť za odpady,
zvlášť za psa.

Do tohoto objektu byly již investovány nemalé finanční prostředky.
V tuto chvíli jsou hotové přizdívky z tvárnic s tepelnou izolací, stropy
zateplené minerální vatou, veškeré rozvody vody, kanalizace, plynu
a elektroinstalace. Instalováno bylo ocelové schodiště do podkroví. Nyní
probíhají úpravy vnitřních omítek, montáž sádrokartonových příček
a sádrokartonových stropů. Podlahy jsou připravené na pokládku vinylu a keramické dlažby. Odsouhlasena byla dispozice zařizovacích předmětů v sociálním zázemí a může zde být provedena pokládka obkladů
a dlažby. Budova již byla osazena novými vraty rolování venku.
Předpokládaný termín předání objektu by měl proběhnout koncem měsíce dubna či počátkem měsíce května, podle toho, jak stavbě bude přát
také počasí.

Les v Dolích byl vykácen,
napadl ho kůrovec
Z důvodu napadení obecního lesa kůrovcem bylo přistoupeno ze strany obce k jeho co nejrychlejšímu vykácení. Aby obec ušetřila finanční
prostředky s těžbou spojené, oslovila místní sbor dobrovolných hasičů
a členy spolku Zálesák o pomoc. Členové sboru a spolku neodmítli a
usilovně se pustili do práce. Za dva lednové víkendy bylo kůrovcem napadené dřevo vytěženo a veškeré klestí na místě spáleno. Tímto všem
zúčastněným děkujeme.
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Už jste navštívili naši obecní knihovnu?
1500 knih různých žánrů zpestří mnoho večerů
Autor: Lucie Švadlenková, knihovnice
V knihovně na Obením úřadě se nachází až 1500 knih a čtenáři
zde mohou nalézt knihy různých žánrů. Od moderních a historických románů, přes detektivky, válečné knihy, cestopisné, životopisné, povídky, až po různé knihy o vaření s recepty, o cvičení, knihy o rostlinách a rostlinné encyklopedie. Nechybí zde
také velký výběr pohádek pro děti a knihy pro mládež. Novinkou v naší knihovně je novodobá kniha o světových rekordech.

ní knihy dle přání našich čtenářů, např. povinnou školní literaturu.

Velká většina z těchto knih je zapůjčena z Městské knihovny
Chrudim, se kterou každoročně spolupracujeme. Knihy jsou
pravidelně obměňovány. Po domluvě lze také zapůjčit konkrét-

Půjčení knih je zdarma. V knihovně evidujeme 54 čtenářů
a budu se těšit na případné nové čtenáře.

Jako nová knihovnice jsem nastoupila v minulém roce a do budoucna plánuji zapůjčovat do naší knihovny aktuální bestsellery od oblíbených autorů a knihy na přání našich čtenářů a také
rozšířit životopisné knihy o slavných osobnostech.

Otevírací doba knihovny je každý čtvrtek od 15-16:30 hod.
Kontakt na knihovnu - knihovnabitovany@seznam.cz

Obecní úřad je vám k dispozici dva dny v týdnu
Úřední hodiny obecního úřadu Bítovany:

Úřední hodiny starostky a místostarostky:

Pondělí: 7:30-11:30, 13:00-17:00

Pondělí: 16:00-17:00

Středa: 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa: 17.00–18:00

Zajímavé informace z obce
•

Dále byla uzavřena darovací smlouva s Římskokatolickou
farností Žumberk na místí hřbitov, který přechází
do vlastnictví obce.

•

Na jednání zastupitelstva došlo ke změně závazně obecné
vyhlášky ohledně údržby na místní komunikaci „Hadovka“ – tato silnice se již bude v zimě udržovat.

•

Stále probíhají potřebná jednání ohledně vložení elektrického vedení a vedení veřejného osvětlení do země
v místní části Bišovka. Práce by měly být zahájeny v
červnu. Následně pak v letech 2020-2021 bude pokračovat
vložení elektrického vedení do země ve zbylé části obce.

•

Sběr nebezpečného odpadu proběhne v obci ve dnech:
pondělí 29. 4. 2019 a pondělí 14. 10. 2019, od 16.00-16.30
hodin.
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Pavla Peřinová
Nová starostka Bítovan
notářská tajemnice, 42 let, nezávislá kandidátka
Vyrůstala jsem na Moravě. S rodinou jsme se v mých 16 letech přestěhovali
do Chrudimi. Po základní škole jsem absolvovala střední hotelovou školu v
Chrudimi.
Řídila jsem provoz v chrudimské restauraci, nicméně později jsem toto povolání opustila. Pracovala jsem jako asistentka v pražské advokátní kanceláři
a zároveň se starala o nemovitosti, které majitelka kanceláře vlastnila. Poté
jsem nastoupila do chrudimské advokátní kanceláře. V současné době pracuji na částečný úvazek u notáře jako notářská tajemnice.
S manželem máme dvě dcery Kateřinu a Magdalénu.
Kontakt: bitovanyobec@seznam.cz, 724 549 327

Noví členové Zastupitelstva obce Bítovany
pro volební období let 2018-2022
Ing. Kateřina
Vohradníková

Ing. Tomáš
Novotný

místostarostka obce

mistr hlavní
stavební výroby

vedoucí odboru MÚ
nezávislá kandidátka

nezávislý kandidát

Olga
Dvořáková

Tereza Novotná
Svatoňová

OSVČ

hospodářská ekonomka

nezávislá kandidátka

nezávislá kandidátka

Vladimíra
Fousková

Lucie
Švadlenková

obchodní manažerka

referentka
majetkové správy

nezávislá kandidátka

nezávislá kandidátka
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Nevynechejte tyto
zajímavé události
Beseda seniorů
14. 4. od 15.00, Penzion U Nováků

Turnaj v nohejbalu
18.-19. 5. 2019, termín bude upřesněn

Den dětí s výletem a exkurzí do hřebčína ve Slatiňanech
1. 6.

Pietní vzpomínka - Ležáky
23. 6., osada Ležáky u Miřetic

Turnaj ve volejbalu

Co je nového
ve fotbale?
Do letošního soutěžního roku jsme museli sloučit
naše oddíly dětí s oddílem ze Skutče. Jelikož nám
ve starších přípravkách končilo 6 dětí, měli jsme
dvě možnosti. Buď je necháme odejít na přestup,
anebo se pokusíme sloučit s jiným oddílem, který
má stejný problém. Mladší žáci své zápasy hrají na
polovinu fotbalového hřiště a v počtu 7 hráčů v poli
+ brankář. Proto je pro nás nemožné počtem dětí
obsáhnout samostatně mladší žáky. Proto jsme se
obrátili na Jirku Pauluse, který u nás hraje v mužích
fotbal a zároveň je předseda Skutečského fotbalu
a trenér mladších žáků ve Skutči. Navzájem jsme si
vyšli vstříc. Bítovanské děti z mladších žáků jezdí
trénovat a hrát zápasy do Skutče a naopak děti ze
starší přípravky jezdí trénovat a hrát k nám do Bítovan.

září 2019, termín bude upřesněn

Vítání občánků
21. 9.

Sklípek
říjen 2019, dle nabídky termínů

Na jaře tohoto roku je před námi druhá polovina
zápasů rozehraných soutěží. Mladší přípravka má
v letošní sezóně skvělé výsledky. Po podzimu vedou tabulku o 11 bodů před druhým Svratouchem.
Věřím, že i na jaře v nich pod vedením trenéra Miroslava Bohuňka budou pokračovat. Každý týden naši
nejmladší poctivě trénují. V rámci přípravy se zúčastní dvou turnajů v Chrasti a v Proseči. Na turnaji
v Chrasti získali pohár za 1 místo a cenu pro nejlepšího střelce turnaje, tu obdržel Lukáš Bohuněk.

Starší přípravka je z důvodů malého počtu dětí jako
mladší žáci spojen se Skutčí. Družstvo se nachází
po podzimu na 7 místě s 18 body z 10 účastníků. 14.
– 17. března odjíždíme společně s mladšími žáky
ze Skutče jako každý rok na soustředění do Horního Bradla. Kde nás čeká fyzická příprava, trojfázové tréninky jak v hale, tak na umělé trávě. První
soutěžní turnaj odehrajeme v Rosicích s domácími
Rosicemi a Krounou. Poté nás na jaře ještě čeká 8
soutěžních turnajů. Poprvé se podíváme do Miřetic,
kde jsme ještě soutěžní utkání nehráli. Doufáme, že
na jaře už domácí utkání odehrajeme doma.
Naše děti ve věku spadajících do mladších žáků
mezi 11ti a 13ti lety (ročníky 2006-2009) se připravu6

jí s dětmi ze Skutče pod vedením pánů trenérů Pauluse a Fajmona. Po podzimní části jsou na prvním
místě před druhým Horním Újezdem/Morašicemi
o 7 bodů. Na jaře už je nečeká takové cestování jako
na podzim. Většinu zápasů odehrají doma ve Skutči.

Program fotbalových
zápasů našich týmů

Mužstvo mužů přes zimu každý týden trénuje, kromě svátků, v hale v Chrasti. V polovině února si
pro nás náš trenér David Dvořák s pomocí Pavla
Neubauera připravil víkendové soustředění. Před
sezónou odehrajeme dvě přátelská utkání na umělé trávě v Chrudimi. V neděli 9. března jsme hráli
s účastníkem IV. třídy Pardubického okresu Litětinami, které jsme porazili 6:2, a v neděli 17.3. odehrajeme přípravný zápas s účastníkem IV. třídy Chrudimského okresu rezervou Skutče. 23. března nás
můžete vidět poprvé doma, kdy přivítáme v prvním
jarním mistrovském utkání Ronov B. V jarní části
odehrajeme většinu zápasů u nás v Bítovanech, protože stav hřiště nám to po dlouhém suchu na podzim neumožnil.
10. března proběhla brigáda, kde jsme dali hřiště do
pořádku. Zaválcovali jsme nerovnosti, provzdušnili
trávník, pohnojili a poházeli nejhorší místa travním
semenem. Doufám, že nám v březnu počasí pomůže
a bude dostatečně pršet, aby se nám v rámci možností trávník spravil. Do budoucna budeme muset
řešit některé neodkladné záležitosti. Jedním z nich
je zřízení vrtu, který by zajišťoval občasné kropení
v nejhorších obdobích. Dalším problémem je stav
střechy kabin, kam při vydatných deštích zatéká. A poslední neodkladnou věcí je zařídit zázemí
mládeže. Využívání jedné místnosti všemi hráči
nehledě na věkové kategorie je z hlediska prostoru
tak i z hlediska uskladnění tréninkových pomůcek
nesnadné. Snad se nám podaří tyto problémy do
budoucna vyřešit, abychom měli pro nás a mládež
dostatečné zázemí.
Co se týká vybavení, museli jsme dětem zakoupit
nové míče. Doufáme, že vydrží déle než předchozí.
Máme schválenou dotaci na mládež, teď už jen čekáme na výši plnění z Ministerstva školství. Za tyto
peníze hodláme nakoupit druhé sady dresů, tentokráte s dlouhým rukávem. Na podzim a zkraje jara
jsou potřeba. Oddílu mužů byly zakoupeny nové
dresy, konečně v klubových barvách žluto-modré,
a nové míče. V plánu je nákup nových brankových
sítí.
Na závěr bych chtěl poděkovat hlavně obci Bítovany za finanční pomoc a také panu Sýkorovi za údržbu areálu a sekání hřiště. Dále bych chtěl poděkovat
firmám a lidem, kteří na fotbal v naší obci přispívají.
Děkuji našim hráčům a rodičům za účast na tréninkách, zápasech a brigádách. Nakonec děkuji našim
fanouškům za podporu. Těšíme se na Vás zase na
našem zápase..
Ing. Tomáš Novotný, předseda klubu
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Společenská
kronika
Zde jsou naši jubilanti, kterým byly předány
menší dárečky k jejich významným výročím.
Popřáli jsme:
Součková Marie
Sobotková Irena
Čapková Jarmila
Šeps Karel
Sehnalová Hana
Dušek František
Zamazalová Blanka
Kaplan Otto
Chaloupková Božena
Šepsová Jana
Capoušková Jarmila
Lupoměská Jaroslava
Chytrá Vlasta
Novák Miroslav
Ždímal Jaroslav
Sýkorová Ludmila
Koudelková Růžena

Na Tři krále se
v Bítovanech vybrala
významná částka
Na začátku ledna proběhl Tříkrálový koncert v kostele sv.
Bartoloměje našeho místního sboru. Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 8 012 korun byl věnován Římskokatolické farnosti Žumberk na opravu kostela.
Ve stejný den proběhla Tříkrálová sbírka v obci Bítovany
a v místní části Bítovánky. Celkem bylo vybráno 12 223
korun (z toho v Bítovanech 11 016 a v Bítovánkách 1 207
korun). Vybrána částka byla předána Oblastní charitě Pardubice.

Smutná událost
Dne 3. dubna 2019 ve věku 74 let nás opustil náš spoluobčan pan Jaroslav Petrus.
Upřímnou soustrast celé jeho rodině.

Informace k webu
V květnu 2018 vstoupil v platnost zákon o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Pokud od nás chcete dostávat zprávy o dění v obci, musíte udělit souhlas s odběrem aktualit. Navíc během srpna 2018 došlo k inovaci našich www
stránek a souhlasy z minulého období nefungují.
Pro odběr kulturních aktualit musíte zvolit následující
postup:
Na stránkách www.bitovany.cz přejít do oddílu kultura,
vpravo rozkliknout kolonku: přihlásit se k odběru novinek a zadat svoji mailovou adresu. Následně do mailu obdržíte poděkování za registraci a pokyn k dokončení registrace. Tím je proces přihlašování ukončen. Děkujeme
za zájem o dění v obci.

Na konci května
budou eurovolby
Volby do Evropského parlamentu byly vyhlášeny na
termín 24. a 25. května 2019. Volební místnost bude
umístěna v knihovně na obecním úřadě. Otevřena bude
v pátek od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00. Volit
budeme 21 nových europoslanců.
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Plesalo se U Nováků
na Josefovském bálu
Sobotní březnový slunečný den byl v Bítovanech příjemně
zakončen tradičním Josefovským bálem konaným obcí
Bítovany za účasti dobrovolného hasičského sboru Bítovany. Ples hostila Restaurace a penzion U Nováků. K poslechu a hudbě hrála kapela DROPS, byla již tradičně připravená bohatá tombola.

Je libo nový sestřih?
Teplé dny už nám klepou na dveře, a tak je čas popřemýlet
o nějakém tom jarním sestřihu. Od 12. 3. působí v naší obce
kadeřnice paní Hajzlová. V Bítovanech bývá jedno úterý
v měsíci nebo po telefonické domluvě na čísle 776 653 377.

Tiráž - Bítovák, zpravodaj obce Bítovany
Redakční rada: Pavla Peřinová, Ing. Kateřina Vohradníková,
Ing. Tomáš Novotný, Tereza Novotná Svatoňová,
Olga Dvořáková a Lucie Švadleková
Registrační číslo MK ČR E 11105

Přivítali jsme Martínka Pecinu a Ládíka Srbu.
Nové občany Bítovan
V sobotu 16. února 2019 byli do naší obce přivítání dva noví
občánci. Martin Pecina (rodiče Vladimír a Jana Pecinovi)
a Ladislav Srba (rodiče Ladislav Srba a Veronika Žurková).
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví a spoustu
šťastných a spokojených společných chvil.

Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení osady
Ležáky se uskuteční v neděli 23. června
Posláním Památníku Ležáky je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení osady Ležáky a utrpení jejích občanů, kteří
se dne 24. června 1942 stali obětí nacistického násilí za podporu odbojové činnosti, a péče o zachování jména osady Ležáky jako symbolu českého boje proti nacismu a obětí válečných
zločinců.
Prostor vypálené osady Ležáky byl bezprostředně po skončení
války osazován intuitivními pomníky, seskládanými z navršených kamenů, na něž byly položeny desky s označením, která rodina na tom kterém místě žila. Ležáky se záhy proměnily
v poutní místo, jehož fyzicky vyznačeným středobodem se stal
kříž vztyčený na kopci Zárubka. Pietní území v Ležákách bylo v
roce 1978 a opětovně roku 1995 vládou prohlášeno Národní kulturní památkou.

Od roku 2008 přešla rozhodnutím vlády správa území Ležáků
pod Památník Lidice. Mimo některé udržovací práce byl navržen i „zjednodušený projekt zeleně“, který měl provést probírku dřevin a prosvětlit některé pohledové osy. Byl realizován pouze okrajově, především kvůli soukromým majetkovým
právům. Proběhla také spolupráce s Bohumírem Prokůpkem
a ateliérem Pinkas - Žalský, kteří předtím pracovali také v Lidicích. Navržena byla multifunkční budova muzea v prostoru bývalého kamenolomu, stejně jako projekt kaple na úpatí vrcholu Zárubka (obě místa korespondují svým funkčním využitím
s původním Žákovým projektem).
Ani jedna stavba nebyla realizována. Ideový projekt kaple byl
později vzat za základ v podmínkách pro soutěž na dostavbu
ležácké kaple, konané v letech 2011-2012.
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Elektřina, rozhlas, vodovod,
telefon a plyn. Nyní kanalizace
Naši obec čeká velká investiční akce, a to výstavba obecní
kanalizace. Čím a jak byly Bítovany postupně zasíťovány? To
píše v Almanachu do roku 2000 bývalý starosta Jaromír Pražan
a paní Eva Jonášová.

Elektrifikace
V březnu 1925 se konala v hostinci K.Boháče schůze k projednání elektrizace vsi. Obec (obecní zastupitelstvo) však pro to
neměla porozumění. Bylo tedy ustanoveno „Družstvo pro rozvod elektrické energie, zapsané společenstvo s obmezeným ručením.“ První výbor byl zvolen takto: Fr. Pecina, Jos. Tesař, Karel
Drášil, Jos. Pelikán, Čeněk Kopečný a Jan Dalecký - předseda.
Podíly byly stanoveny následovně: na čp. 100 Kč, na hektar pozemku 70 Kč, na jednu žárovku 50 Kč, na 1 HP 100 Kč, na 1 Kč
přímých daní 4 Kč.
Východočeský elektrárenský svaz v Pardubicích stanovil podmínku, že členem se stane i obec a doporučoval, aby obec převzala 2/3 podílů. Tato podmínka zastavila činnost družstva na
celé 2 roky, protože obec za člena nepřistoupila a zaujala zamítavé stanovisko. Povolení ke stavbě el. vedení o napětí 6 000 V
bylo vydáno výnosem veřejných prací 27.4. 1926. Konečně po
2 letech Svaz od podmínky členství obce ustoupil a bylo přistoupeno k přípravným pracím. 1.8.1927 zadal Svaz výstavbu
sekundární sítě a domovních přípojek firmě R. Petr z Velkých
Opatovic na Moravě. Na pozemku školního dvora byla postavena transformační budka. V neděli 8.10. 1927 zazářilo v domácnostech jasné elektrické světlo, instalované veřejné osvětlení
se však ještě po 7 letech nepoužívalo.
Celkový náklad činil 140 621,28 Kč, z toho 47 035 Kč zaplatilo
ministerstvo veřejných prací. Vybrané peníze na úhradu nestačily, proto si družstvo vypůjčilo od Spořitelního a záložního
spolku v Zaječicích 50 000 Kč. Družstvo mělo v r. 1927 34 členů.
Kolaudace byla stanovena na 7.1. 1929, pro velké závěje však komise do Bítovan nedorazila a náhradní kolaudace proběhla 15.
a 16.4. 1929. Zastupitelstvo té doby skutečně elektrifikaci nepodporovalo, do úřadovny si světlo nechali zavést v květnu
1943, a to jim družstvo ještě poskytlo úlevu a žádalo poplatek
jen za čp. a počet světel.
Elektrizace Bítovánek byla složitější. V první fázi se i zde hlásili
za členy družstva, po zamítavém stanovisku obce se však hromadně odhlašovali. Elektřina tam byla zavedena až v roce 1948.
Obec na akci nepřispívala. O náklad ve výši 228 000 Kč se podělil Východočeský el. svaz a samotní občané, ti museli uhradit
celkem 119 250 Kč. Veřejné osvětlení bylo zavedeno v r. 1971. R.
1998 provedla Východočeská energetika rekonstrukci sítě NN
a obec uhradila nové veřejné osvětlení.

Obecní rozhlas
Zprávy, tak jako všude jinde, byly vylepovány na veřejných místech a ještě vybubnovávány obecním strážníkem. Vývěska byla
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mezi čp. 19 a 37, na tomto místě stojí i dnes a ještě letos bude
opravena. Roku 1907 zakoupila obec nový buben. Zprávy se takto vyhlašovaly až do zřízení rozhlasu.
Nápad zřídit rozhlas se objevil v roce 1948. Na jeho zřízení se
v obci pořádala sbírka. Od lidí a spolků bylo vybráno 16 930 korun. Z fondu Čsl. státního filmu byla poskytnuta subvence 30
000 Kč, což však stále nestačilo a práce na čas ustaly. 13.8.1950
byla ještě jednou provedena sbírka, obcházelo se od domu
k domu, vybralo se 15 068 Kčs. Národní fronta věnovala 15 000
Kčs. A hned 24.8.1950 byly objednány reproduktory a ústředna
od f. Elektra Praha. Projekt vedení vypracoval arch. Dalecký, čp.
73. Ústředna byla umístěna v tehdejší úřadovně v čp. 80, ve vsi
bylo instalováno 10 reproduktorů.
Rozhlas do Bítovánek se zaváděl roku 1972. Trasa do Bítovánek
měřila 1 400 m, byly použity 4 reproduktory. Po rekonstrukci
el. sítě NN nám již VČE nedovolila dát reproduktory na sloupy elektrického vedení. Proto byl rozhlas do Bítovánek zrušen
a všechny zprávy jim z úřadu oznamujeme telefonicky. Plánujeme zřídit v některém čp. v Bítovánkách malou ústřednu
a instalovat alespoň jeden reproduktor, zprávy by si vyhlašovali
sami.

Vodovod
Řešení nedostatku vody byla první věc, na kterou se zaměřilo zastupitelstvo po odtržení obce od Zaječic. Původně se obec
měla napojovat na dálkový rozvod vedoucí u Zaječic. Posléze
byla koncepce změněna, společně s obcí Žumberk jsme se připojili na vodovod u Lukavice.
Projekt vypracoval ing. Kusý. Z Lukavice byl vybudován přivaděč a ATS na Jahodnici. Stavbu hradily obce Žumberk a Bítovany rovným dílem, stavební povolení zajišťoval Žumberk.
Výstavbu od Jahodnice do naší obce zajišťovalo již místní obecní zastupitelstvo. Rozhodnutí o umístění stavby získali v roce
1992. Tento rok byl velmi suchý, na Bišovku musela být přistavována cisterna s pitnou vodou, ale pro nedostatek peněz nemohly být práce zahájeny. Stavební povolení na I. etapu, tj. od
Jahodnice k MŠ a Na kopec, dostala obec 11.4.1994 a ihned se
začalo s budováním. Výkopové práce prováděl většinou Českomoravský průmysl kamene a konkrétně sám starosta, Jan
Štursa, obsluhoval těžkou mechanizaci. Pomoc při výkopech
a pokládce zajišťovali důchodci a t.č.nezaměstnaní občané
z obce pod vedením pana Livory. Hlavní část výstavby prováděla firma Ingstav Hradec Králové, později přejmenovaná na Envicon. Stavba byla ukončena 5.12.1994 a zkolaudována 9.1.1995.
Náklady na stavbu činily 1 485 220 Kč, od okresního úřadu jsme
obdrželi, při přerozdělování disponibilních zdrojů v letech 1993
a 94, celkem dotace 1 000 000 Kč.
V říjnu 1996 jsme tuto část vodovodu předali do majetku VAK
Chrudim a od nich jsme obdrželi akcie firmy. Bylo vybudováno
2 285 m vodovodního řádu. II. etapa výstavby vodovodu, kon-

krétně hlavních řádů od MŠ k mostu a do Bítovánek, probíhala
v rámci akce „Vodárenská soustava východních Čech“. Na 60 %
celkových nákladů dostal VaK Chrudim státní dotaci, 1 274 700
Kč měla uhradit obec. Tato částka nebyla požadována ihned, ale
od roku 1998 se každoročně, po dobu 10 let bude splácet 127 470
Kč. Rozvody po obci, tj. na Ostrůvek, hřbitov, hřiště a odbočky
z hlavního řádu, hradila obec za pomoci dotace okresního úřadu. Náklad na rozvody byl 1 033 899 Kč, z toho dotace činila 550
000 Kč. Celou výstavbu II. etapy prováděla firma IMOS vodohospodářské stavby Zlín. Stavba byla ukončena 15.12.1995, zkolaudována 8.2.1996. Délka vodovodu byla 2 046 m, v Bítovánkách 1
219 m.
K 31.5.2000 nemá povolenou domovní přípojku 30 rodinných
domů, z toho 2 v Bítovánkách. Navíc je napojena i zahrádkářská kolonie u hřbitova. Největší zásluhu na výstavbě I. etapy
měli starosta Jan Štursa, Jaroslav Livora a ing. Jaromír Pražan.
O druhou etapu se zasloužili - starosta Ing. Karel Krbálek, Ing.
Viktor Jonáš. Finanční a majetkové vztahy po celou dobu vyřizovala Ing. Jonášová. V roce 1994 jsme platili za m3 vody 7,43
Kč, r. 1996 to bylo 9,96 Kč, r. 1999 již 19,20 Kč.

Telefon
Do roku 1995 bylo v obci 15 účastnických stanic a telefonní budka, v Bítovánkách 2 stanice. Telefony u p. Novákové, čp. 91 a p.
Mutrové, Bítovánky, fungovaly jako veřejné telefonní stanice.
Během roku 1995 byla provedena telefonizace obce i Bítovánek.
Investorem byla firma SPT Telecom. K realizace díla byla vybrána firma Jema Lačnov, okr. Svitavy. Provedení je kabelové,
pouze k čp. 7, 8 a 10 je vrchní vedení z důvodů nedostatku místa.
Ústředna je digitální.
Většina prací se prováděla ručně. U OÚ byly přistaveny 2, později dokonce 3 maringotky, které byly napojeny na elektřinu
z OÚ. V květnu 1999 bylo připojeno 112 účastnických stanic, 2
VTS a telefonní budka byly zachovány a jsou započteny v celkovém množství. Vzhledem k rozvoji sítě mobilních telefonů se
počet pevných stanic již příliš měnit nebude.

Plynofikace
První jednání ohledně plynofikace začala na jaře 1995. Z iniciativy naší obce se sešli zástupci obcí Lukavice, Zaječice, Žumberk,
Bítovany a Svídnice, aby se dohodli na společném postupu. AGS
Projekt Hradec Králové vypracoval generel, podle něhož měly
vysokotlakou regulační stanici mezi obcemi Bítovany a Lukavice vybudovat Východočeské plynárny na své náklady, což se
i stalo. Projektovou dokumentaci na vlastní plynofikaci vypracoval GPS Pardubice. Zaměřování podzemních sítí prováděl GES
PARSEC Pardubice. 27.3.1998 jsme obdrželi stavební povolení.

Výběrové řízení na realizaci stavby vyhrál Plynostav Pardubice - Svítkov. S vlastní výstavbou se začalo 5.5.1998 a 6.10.1998
jsme hotové dílo přebírali do svého majetku a současně jsme ho
předali do správy a provozování Východočeským plynárnám.
13.10.1998 byl do potrubí vpuštěn plyn a mohlo se začít topit.
Městský úřad Chrast nám povolil tříměsíční zkušební provoz,
kolaudace proběhla tedy až 16.2.1999. Navíc byly vybudovány
dvě přípojky , které si hradili a zajišťovali sami uživatelé. Jednalo se o dvůr, čp. 62, jehož majitelem je pan František Pilný
a dále zahradní domky za p. Čechlovským, které se napojovaly
na plynovod Na kopci.
Vybudováno bylo 6 206 m hlavního řádu a 154 přípojek o délce
1 046 m. Celková hodnota díla byla 4 894 983 Kč.
Výstavba proběhla rychle, ale ještě rychleji proběhlo jednání o financování stavby. Na podzim roku 1997 jsme podepsali
smlouvu o úvěru s a.s. Rodinné Reality, ale do března 1998 se
jejich podmínky natolik změnily, že jsme od smlouvy odstoupili
a museli jsme začít hledat znovu. Pomoc nám nabídl zástupce
AR stavební spořitelny ing. Soukup. St. spořitelna by nám poskytla úvěr na stavbu plynových přípojek. Financování hlavního řádu bychom zajistili výběrem určité částky od lidí. Od všech
zájemců o připojení by se vybíralo 7 500 Kč, od podnikatelů 13
000 Kč a od právnických osob 40 000 Kč. Pokud bude mít občan trvalé bydliště v obci po celou dobu splácení úvěru, budou
mu po zaplacení úvěru vráceny 4 000 Kč. Jestliže zde hlášen
nebude, nebude se mu vracet nic. Všechny tyto podmínky byly
projednány na veřejné schůzi zastupitelstva a občané na ně přistoupili. V březnu 1998 jsme podepsali smlouvy s AR st.spořitelnou, která krátce nato přešla pod kapitálově silnější Raiffeisen
stavební spořitelnu, aniž by se změnily podmínky dané klientům. V rekordně krátkém čase byly sepsány smlouvy, naspořen stanovený obnos, sepsány žádosti o překlenovací úvěr a již
v srpnu 1998 platila Raiffeisen st. spořitelna 1. faktury za plynofikaci. Spořitelna poskytla celkem úvěr ve výši 2 520 000 Kč s 10
% úrokem, od r. 2000 se postupně přechází na 6 % úrok. Největší
dík za vyřízení a zdárné dovedení akce do konce patří regionálnímu řediteli z Hradce Králové, Dr. Karlu Šebrlemu.
Již v březnu 1998 jsme požádali Státní fond životního prostředí
o dotaci na ozdravění ovzduší. Dotaci fond prověřil a ministrem
životního prostředí byla schválena v červnu téhož roku. Obdrželi jsme 1 527 000 Kč, na účet nám však peníze přišly až v listopadu 1998. Jednou z podmínek fondu bylo do roka plynofikovat
90 % vesnice. Po splnění této podmínky bychom dostali ještě
170 000 Kč. Bohužel, i přes nabízenou možnost vypůjčit si na
zavedení plynu do RD od obce z Fondu rozvoje bydlení, si plyn
zavedlo do domácnosti jen 102 uživatelů, což je 66 %. Ale i tak je
patrné, jak se ovzduší pročistilo.
Na plynofikaci obce a získání dotace mají největší zásluhu starosta Ing. Karel Krbálek a předseda stavební komise Ing. Viktor
Jonáš, finanční záležitosti zajišťovala Ing. Eva Jonášová.
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Děti v bítovanské mateřské
škole se rozhodně nenudí
Autorka: Bc. Zlata Suchá, ředitelka MŠ
Mám milou povinnost Vás informovat o dění v mateřské škole
za období letošního školního roku.
Každodenní program připravujeme tak, aby si děti díky hrám
a učení vytvářely základy, které se jim budou do budoucna hodit. Prostřednictvím plnění cílů Školního vzdělávacího programu podporujeme u dětí psychomotorický rozvoj, vztah k sobě
a k druhému, a co je neméně důležité i vztah k přírodě, která je
v našem okolí bohatá a krásná. Často vyrážíme do remízku, od
lesa, chatiček a na mnoho dalších míst, kde v praxi pěstujeme
náklonnost ke všemu živému.
Jak už to tak bývá, v září začal školní rok a společně s novými dětmi jsme přivítali i novou kolegyni, paní učitelku Renatu
Blažkovou. I když je toto období pokaždé náročné, díky šikovným paním učitelkám a láskyplnému přístupu se většina dětí
adaptovala do našeho prostředí „levou zadní“. Na konci tohoto
měsíce k nám zavítalo Divadélko Úsměv s pohádkou Kocourek
Mourek, která se nám moc líbila.
Měsíc říjen jsme započali odpolední akcí pro rodiče s dětmi,
které jsme pojmenovali „Podzimní dráčkování“, také k nám
přijelo Divadélko Šeherezáda, pan Petráš se svým „Kabaretem
v Popletově“, se staršími dětmi jsme na Obecním úřadě v Zaječicích přivítali malé občánky a vystoupili v Kulturním domě
pro seniory.
V listopadu k nám přijela paní Dana Chvojková s přednáškou
„Dětská bota“, rodiče měli možnost zkonzultovat vhodnou obuv
pro jejich dítě a vyzkoušet si cviky vedoucí k prevenci poruch
pohybového systému. Protože je zdraví nejdůležitější, zprostředkovali jsme v MŠ díky společnosti Avilo Medioptik screeningové vyšetření zraku. Nezapomněli jsme ani na kulturu,
v Divadle Karla Pippicha jsme shlédli kráskou pohádku „Pojďte
pane, budeme si hrát“.
Do mateřské školy jsme pozvali ošetřovatele ze Záchranné
stanice ve Žlebech, kteří dětem představili zvířata žijící všude kolem nás. Přednáška byla poutavá a díky ní jsme si mohli uvědomit, jak jsou zvířata skvělá a jaké mají zvířata úžasné
schopnosti.

Prosinec proběhl v pohádkovém duchu, navštívil nás Mikuláš,
setkali jsme se s rodiči při vánoční besídce a v závěru měsíce
k nám zavítal i Ježíšek. A opět jsme nezapomněli ani na zvířátka a vyjeli jsme do Záchranné stanice Pasíčka.
Po novém roce jsme opět navštívili Divadlo Karla Pippicha, díky
hudebnímu programu jsme měli možnost poznat mnoho nástrojů a naučit se nové písně nebo objevit kouzlo canisterapie,
při které se děti dozvěděly, jak správně pečovat o pejska. Během
celého školního roku se snažíme volit různorodé pohybové aktivity. Plavání v DSS Slatiňany, předplavecký kurz v Chrudimi
nebo taneční kroužek Besta se staly tradičním programem
v naší mateřské škole. Také již poněkolikáté jsme se zúčastnili
lyžařského kurzu v Hlinsku a letos poprvé nás čeká kurz In-line bruslení. Za zmínku ještě stojí přednáška o první pomoci
pro rodiče, za kterou patří velký dík panu Makešovi a návštěva
pana ředitele Základní školy Zaječice, který rodičům předškoláků přiblížil, co čeká malé prvňáčky.
V průběhu školního roku proběhnou Dny otevřených dveří,
Zápis do MŠ, První pomoc - tentokrát pro děti, dřevíčková dílnička, výlet do Lozic za „Cestou sýra“, oslava svátku maminek,
neošidíme ani tatínky, návštěva hasičů ze Zaječic, tradiční pasování předškoláků a několik dalších akcí.
V závěru bych chtěla poděkovat Obci Bítovany, panu Sýkorovi, zaměstnancům školky a všem, kteří nám dlouhodobě
pomáhají.

Dětský karneval s pohádkovými bytostmi
Na neděli 3. března 2019 připravil kolektiv MŠ Bítovany
dětský karneval. Sál restaurace U Nováků tak na pár hodin patřil nejen pohádkovým bytostem. V hojném zastoupení dorazili i maminky, tatínkové, babičky i dědečkové

a společně s dětmi se zapojili do tanečků i soutěží.
Velké poděkování patří kolektivu MŠ Bítovany za organizaci
akce, panu Renému Salaquardovi za poskytnutí zázemí a panu
Radkovi Dostálovi za obsluhu hudebního pultu.

