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MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE BÍTOVANY _________________________________ 2017
Slovo starosty
Vážení,
dostává se Vám do rukou první letošní číslo Bítováku, občasníku naší
obce, jehož prostřednictvím se Vás snažíme informovat o tom, co se
za poslední čas v naší obci událo, případně jaké úkoly nás v nadcházejícím období čekají. Pravidelným čtenářům občasníku jistě neunikla
skutečnost, že se do jisté míry některé informace pravidelně, rok co rok,
opakují. Se začátkem roku se dočítáte, že jsme nový rok zahájili společně novoročním ohňostrojem, že se v naší obci konal Tříkrálový koncert, proběhla Tříkrálová sbírka, uskutečnil se turnaj ve stolním tenisu,
byl dětský karneval a tak dále. Při komentování dění v obci za uplynulé
období je tomu obdobně jako v životě jednotlivce, nebo rodiny. Některé
události se prostě se železnou pravidelností opakuji, i přes to je potřeba
o nich informovat. Většinou je náš občasník příjemné čtení. Čas od času
je však potřeba, v dobré víře, přinést informace, které se některým z nás
nemusejí číst příjemně. Na takové téma je např. příspěvek o parkování
osobních automobilů. Dlouze se dá psát o volném pobíhání psů, nedodržování silničních předpisů a rychle jízdě v zástavbě rodinných domů,
o problému čištění odpadních vod, rušení nočního klidu apod.
(J.P.)

Tříkrálová sbírka v Bítovanech
Tříkrálová sbírka je největší charitativní akcí v České republice. Naše
obec patří k přibližně pětině obcí v Pardubickém kraji, kde se v prvních
lednových týdnech letošního roku uskutečnil 17. ročník Tříkrálové sbírky. Sbírku organizovala Oblastní charita Pardubice, která v našem kraji působí 25 let. Charita organizuje pečovatelskou službu ve stacionáři
v Mikulovicích a v odlehčovacím centru v Třebosicích, pomáhá i rodinám
pacientů v domácím prostředí a hospicové péči. V Bítovanech se koledovalo v sobotu 7. 1. 2017 a vybráno bylo 9476 Kč. Ve srovnání s výtěžkem sbírky v loňském roce se letos vybralo zase o něco více, konkrétně
o 1110 Kč. V Bítovanech jsme tedy byli k potřebným zase štědřejší. Není
tomu tak ale ve všech místech, kde se letos koledovalo. Jsou i obce,
většinou však města, kde se vybralo letos o něco méně. Uvedená skutečnost dobrovolné dárce z naší obce ctí a svědčí o tom, že Bítovanští
nejsou k lidem v nouzi lhostejní. Všem, kteří na dobrý úmysl do letošní
Tříkrálové sbírky přispěli, patří upřímné poděkování.
(J.P.)

Tříkrálový koncert v kostele sv. Bartoloměje

Na snímku ze soboty 7. 1. 2017 je zachycen Smíšený pěvecký sbor Bartoloměj při konání
Tříkrálového koncertu v kostele sv. Bartoloměje v Bítovanech.

Foto a text J. Pražan

Pravidelně opakující se kulturní akcí na začátku kalendářního roku je
Tříkrálový koncert v místním kostele sv. Bartoloměje. Koncerty konané
kolem svátku Tří králů mají za léta už svoji tradici. Při konání koncertu
dostává pravidelně příležitost domácí Smíšený pěvecký sbor Bartoloměj,
tak tomu bylo i letos. I okruh návštěvníků koncertu je ustálený. Poslechnout si Bartoloměje přicházejí zpravidla přátelé a známí sboru z Bítovan
i okolních obcí, z Lukavice a Zaječic. Nechybí ani fanklub sboru sestavený
z rodinných příslušníků členů sboru. Příležitost ke zpívání dostávají i nejmenší zpěváčkové, malé děti. V příjemné atmosféře tříkrálového hudebního koledování se nechá snést i poněkud chladnější klima promrzlého
kostela. Tak jako při každém koncertu v kostele, tak i při tom posledním,
Tříkrálovém, se vybíralo dobrovolné vstupné, jehož výtěžek je následně
využíván na financování opravy kostela. U příležitosti letošního koncertu,
který se konal 7. 1. 2017, bylo vybráno 12149 Kč. Nezbývá než poděkovat
našemu pěveckému sboru za provedení koncertu. Veliké poděkování patří
všem, kteří se koncertu zúčastnili osobně a podle svých možností přispěli
finančně svým vstupným. Zvláštní poděkování pak patří těm, kteří, ač jim
to jejich pokročilý věk a zdravotní stav být účastni koncertu nedovoluje,
pravidelně na konání koncertů v kostele přispívají.
(J.P.)

Upozornění pro občany

Snímek z 7. 1. 2017 zachycuje (zleva) Veroniku Dubskou, Elišku Habalovou a Kristýnu
Chvojkovou při obchůzce obce Bítovany za dárci do Tříkrálové sbírky.

Foto a text J. Pražan

• Pokud máte zájem o zasílání aktualit z internetových stránek obce
nahlaste si prosím v kanceláři obecního úřadu emailovou adresu, na kterou chcete tyto informace zasílat, nebo elektronicky na emailovou adresu
bitovanyobec@seznam.cz.
• 31. 5. 2017 je poslední termín na zaplacení místních poplatků za popelnice a psy.
• Zabezpečte si své pobíhající psy
V naší obci se opět a opakovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se bez dozoru pohybují na veřejných prostranstvích, ohrožují
a obtěžují ostatní občany, znečišťují a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky. Upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili
a neporušovali obecně závaznou vyhlášku č. 4/2001, která vymezuje některé povinnosti držitele psa. Je třeba si uvědomit, že následky útoku psa
na člověka mohou být velmi závažné, především pokud větší pes zaútočí
na dítě, a to bychom určitě nechtěli…
(zastupitelsto obce)
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Turnaj ve stolním tenisu
Jak už se stalo zvykem předchozích letech tak i letos jsme neudělali vyjímku a přišli jsme vyhnat kila z těla po vánočních svátcích pomocí turnaje
ve stolním tenisu ,,O pohár starosty obce“, který se konal 14. ledna 2017
v sále Restaurace U Nováků. Letošního turnaje se zúčastnilo 8 hráčů
a bez účasti žen. Tím se hrací systém podstatně zjednodušil, a tak hráči
nastoupili v duelech každý s každým na dva vítězné zápasy. Jelikož by si
hráči zahráli málo zápasů, postupovalo všech 8 hráčů do čtvrtfinále, poté
4 hráči do semifinále a finále si zahráli Vladimír Holeček a Lumír Loufek
oba z Orle. Vítězem se stal již potřetí v řadě Lumír Loufek. O třetí místo
se utkali Jiří Čermák z Orle a Petr Souček z Lukavice. Bronzovou medaili

vybojoval náš rodák Petr Souček. Turnaje se zúčastnili i hráči z Bítovan
a Zaječic. Letošní turnaj, i přes malou účast hráčů, byl napínavý..

Divadelní představení opět nezklamalo

Na snímku jsou zachyceni účastníci turnaje (zleva) Jiří Čermák, Petr Jeřábek, Michal Málek,
Vladimír Holeček, Lumír Loufek, Petr Souček, Ondřej Souček, Radek Dostál, Petr Pavelka

Text Radek Dostál, Foto J. Pražan
Snímek zachycuje herce Divadelního spolku J. N. Štěpánka z Chrudimi, kteří vystoupili
ve francouzské komedii „Bez obřadu“ …

Text Renata Maryšková, Foto J. Pražan

Již třetí sezónu se do Bítovan vrátili herci Divadelního spolku J. N. Štěpánka z Chrudimi, kteří si tentokrát pro diváky připravili francouzskou komedii „Bez obřadu“, a to opět v Restauraci U Nováků. Počasí sice v sobotu 25. března více nahrávalo zahrádkářům či cyklistům k tomu, aby využili
první teplejší a slunečné odpoledne k jiným aktivitám, ale i tak se našlo
mnoho těch, kteří zaplnili sál a dali tak přednost kultuře. A že nelitovali, to
bylo večer, po zhlédnutí představení jasné. Bezvadné výkony ochotníků,
humorné téma a nakonec bouřlivý potlesk byl odměnou hercům za jejich
dvouhodinové snažení. O přestávce i po představení bylo možné využít
nabídku restaurace a vlastně to bylo i takové malé rozloučení se současným nájemcem panem Tomášem Pavlíkem, který k poslednímu březnu
v restauraci končí a bude podnikat jinde. I jemu patří dík za spolupráci.
A to byla sobota u Nováků J.
…ale nebojte, restaurace bude i nadále pokračovat, nekončí a ani akce
v ní, a tak jistě někdy v zimním období zase tam „v divadle“ na viděnou.

Josefovský obecní bál
Dne 18. 3. 2017 proběhl v naší obci Josefovský obecní bál. Účast
na bále byla 107 tanečníků, což naplnilo kapacitu sálu. K tanci a poslechu hrála kapela AVT ze Včelákova. Šestice muzikantů podala vynikající výkon a jejich repertoár musel uspokojit každého. Během plesu
vystoupila skupina dětí cvičící aerobic z Chrudimě. K dobré náladě
přispělo také vystoupení místních žen cvičících Zumbu, pod vedením
Haničky Sehnalové se svým krátkým programem – Flamengo. Letošní
bohatá tombola udělala radost každému výherci, zvláště paní z Chrudimi, která vyhrála 1. cenu – Welnes pobyt v Orlických horách. Věříme,
že se bál každému, kdo se zúčastnil, velmi líbil, a budeme se těšit
na příští rok.

VVH SDH Bítovany
Dne 21. ledna 2017 se v Restauraci U Nováků konala Výroční valná hromada SDH Bítovany, při které byla vyhodnocena práce a hospodaření
sboru za uplynulý rok. Mezi hosty byli starosta okrsku Miroslav Holub,
velitel okrsku Pavel Venzara, zástupci SDH Lukavice a Miřetic. Činnost
sboru je pestrá a není to jen o hasičských soutěžích, ale také o práci
na svěřené technice, údržbě vodních zdrojů a hasičského zařízení, odbornosti členů, různých školeních, schůzích a účastí na společenských
a pietních akcích pořádané nejen obcí, ale i ostatními sbory. Tímto bych
chtěl požádat spoluobčany, kteří by se chtěli stát dobrovolnými hasiči,
aby přišli mezi nás.

Snímek z 21. 1. 2017 zachycuje (zleva) Pavla Součka, Davida Dvořáka, Františka Dostála
a Radka Dostála na Výroční valné hromadě SDH Bítovany.

Text Radek Dostál, Foto J. Pražan
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Snímky zachycují děti z T. J. Sokol Chrudim cvičící aerobik, a skvělé vystoupení žen z Bítovan
tančících Flamengo…

Text Pavel Binko, Foto J. Pražan

M Í S T N Í Z P R AV O D A J O B C E B Í TO VA N Y

Informace ZŠ Zaječice
Škola pořádá dvakrát do roka sběr starého papíru, víček od PET
lahví, železa a hliníku.
Sběr můžete vozit do školy průběžně během celého roku. Do doby přistavení kontejneru jej uložíme v uvolněných prostorách školy.
Pro případnou domluvu termínu
a času pro dovezení sběru
uvádíme telefonní číslo:
727 834 417.  Za odevzdaný sběr
předem děkujeme.

Z průzkumu:
Žáci venkovských škol hodnotí klima třídy
jako lepší než žáci škol městských. Venkovské děti jsou ve škole spokojenější,
vykazují nižší míru hádek a soutěživosti,
a drží více pospolu.
Proto nás mrzí, že ne všichni tuto možnost
využijí a nechají své děti zapsat do jiných
vzdálených škol.

Mgr. Jana Páslerová, ředitelka školy

CO NÁS TRÁPÍ?
Rodiče se domnívají, že odpovídající vzdělání může dát jejich potomkům
výhradně velká škola.
Ale…
Největším plusem malé školy je malý kolektiv, kde se všichni dobře znají.
K jednotlivým dětem tak může být ve výchově i ve výuce přistupováno
individuálně s respektováním osobnosti žáka. Žáci vyrůstají v klidnějším,
téměř rodinném prostředí s maximálně efektivní výukou, což umožňuje
právě nižší počet žáků ve třídách.

Základní škola Zaječice se letos zapojila do projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání, a tak jsem v lednu nastoupila
na pracovní pozici jako školní asistent. Žáci i zaměstnanci školy mě přijali
velmi hezky. Věřím, že jim bude moje práce přínosem. I když je to školička malá, tak se mi zde velmi líbí. K dětem je přistupováno úplně jinak,
než je tomu ve velkých školách s větším počtem žáků. Je více prostoru
pro individuální práci s dětmi a prostředí je zde klidnější.

Radana Ždímalová, školní asistent

Co nového v mateřské škole
Tento školní rok máme opět plno, do třídy těch nejmladších, letos byly
také přijaty tři děti mladší tří let, což nám umožňuje novela školského
zákona.
Samozřejmě při počtu 28 dětí ve třídě je práce s těmito dětmi náročnější. Nám se však podařilo získat v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – „Šablony pro MŠ a ZŠ“ dotaci na financování pracovní pozice „chůvy“.
Dalšími podporovanými aktivitami jsou vzdělávání pedagogů v kurzech
zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost, inkluzi, specifika práce s dvouletými dětmi, prevenci logopedických vad a prohloubení
spolupráce s rodiči prostřednictvím odborně zaměřených tematických
setkávání.
V únoru proběhla beseda s p. M. Hubenou (Zdravíčko Chrudim) na téma
„Imunita a jak jí pomoci“ s ochutnávkou výborné čočkové pomazánky
a domácího chleba.
V březnu se uskutečnila přednáška zaměřená na školní zralost dítěte
a těšíme se na další, kdy si budeme povídat o osobnosti dítěte, o jeho
respektování, ale také o dodržování určitých pravidel a respektování dospělých.
Přednášky povede PhDr. Irena Köhlerová vedoucí psycholog Pedagogicko-psychologické poradny v Chrudimi.
Další novinkou školského zákona je povinné předškolní vzdělávání. Pro
děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku 5 let, je od 1. 9. 2017 předškolní
vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do MŠ nedochází, musí ho zákonný
zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení nebo zanedbání péče o povinné předškolní
vzdělávání je považováno za přestupek. Přednostně bude dítě čtyřleté
a starší dítě přijato ve spádové MŠ, školský obvod pro spádovou MŠ
určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce.
Zápis do školy se koná v termínu od 2. 5.–16. 5. 2017.
S sebou vezmete vyplněnou žádost s potvrzením lékaře o pravidelném
očkování a rodný list dítěte.
B Í TO VÁ K 

Budeme se také muset zaměřit na vytváření podmínek pro děti mladší tří
let, které od roku 2020 budou běžně přijímány.
V současné době se těšíme na nový domeček k pískovišti a musíme
zajistit zastínění pískoviště na léto.
Vzhledem k navyšujícím se nákladům na stravování důchodců tuto doplňkovou činnost k 30. 6. 2017 ukončíme. Samozřejmě, že se se seniory rádi uvidíme, třeba na setkání důchodců, a to jak v Bítovanech, tak
i v Zaječicích.
Příjemné jarní dny se sluníčkem
přeje za celou MŠ Hana Sehnalová, ředitelka MŠ Bítovany

Hospodaření obce
Výsledek hospodaření obce za rok 2016
Příjmy: 5 700 411,69 Kč
Výdaje: 4 396 442,49 Kč
Podrobnější informace k uskutečněným výdajům:
MŠ 420 624 Kč, Silnice 370 500 Kč, knihovnická činnost 47 184 Kč,
záležitosti kultury 58 080 Kč, sportoviště 55 779 Kč, veřejné osvětlení
362 603 Kč, pohřebnictví 101 683 Kč, komunální služby 561 075 Kč,
svoz odpadů 307 157 Kč, úpravy veřejných prostranství 35 670 Kč,
SDH 116 395 Kč
Zůstatek na bankovních účtech obce k 31. 12. 2016 činí:
4 761 423,03 Kč
Rozpočet pro rok 2017
Na veřejném zasedání dne 12. 12. 2016 byl schválen vyrovnaný
rozpočet pro rok 2017. Rozpočet vychází ze skutečnosti roku 2016
a jsou v něm zohledněny plánované akce pro rok 2017.
Rozpočtové příjmy: 5 168 000 Kč
Rozpočtové výdaje: 5 168 000 Kč
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Zálesáci sbírali odpadky kolem silnic vedoucích do Bítovan
Příspěvek do letošního Bítováku k Zálesákům, milovníkům a ochráncům
přírody, se dá bez větších úprav opisovat z několika minulých čísel našeho občasníku. Příspěvek může začít větou jako v pohádce: toho a toho
dne, měsíce a roku se sešla skupina mladých mužů z Bítovan a Zaječic,
soustředěných kolem svého náčelníka Ing. Karla Krbálka, a vydala se
sbírat odpadky odhozené kolem silnic vedoucích do naší obce! O pohádku se však nejedná! Jde o holou a pravidelně se rok, co rok, opakující realitu! Scénář a postup sběru je stále stejný! Rozvinout rojnici
po příkopech a vysbírat vše, co se po neukázněných lidech v příkopech
najde. I sortiment toho, co se nachází, se příliš nemění, většinou se jedná o plasty. Výjimkou v sortimentu letošního roku byl nález tří hromad
šablon střešní krytiny, eternitu. Původce nebezpečného, karcinogenního,
odpadu si dal tu práci, že šablony nalámal na drobné kousky a vysypal
do úhledných hromad do příkopů kolem silnice vedoucí od Zaječic do Bítovan a silnice od železničního přejezdu do Bítovan. Každá jedna z hromad měla více než sto kilogramů. Původce černé skládky jistě ušetřil,
vždyť rozpočet na likvidaci eternitové krytiny z průměrně velké střechy je
kolem pětatřiceti tisíc korun. Kdo však neušetřil, byl ten, kdo se ujal dobrovolně odstranění nebezpečného odpadu. Nutno dodat, že neoprávněnou likvidaci nebezpečného odpadu řeší Policie ČR. Výše popisovanou

Na snímku z 25. 3. 2017 je text výzvy nabádající k udržování pořádku kolem silnic.

Foto a text J. Pražan

Snímek z 25. 3. 2017 zachycuje Zálesáky při sběru odpadků kolem silnice vedoucí pod
železničním viaduktem ve směru ze Zaječic do Bítovan.

skutečnost dokreslují snímky Zálesáků pořízené v sobotu 25. 3. 2017
při sběru odpadků kolem silnice vedoucí pod železničním viaduktem
ve směru ze Zaječic do Bítovan. To, že stav nepořádku ve veřejném prostoru není obyvatelům naší obce a jejího nejbližšího okolí zcela lhostejný,
výstižně charakterizuje text anonymní výzvy s názvem „VÁŽENÝ P…E“.
Výzva je umístěna na stromě po pravé straně silnice na začátku výjezdu
z obce směrem k železničnímu viaduktu. Na závěr příspěvku k nepořádku kolem silnic je potřeba poděkovat Zálesákům za opakované praktické
naplnění zájmu v péči o veřejný prostor. Poděkování náleží i firmě IKOV
Trade Slatiňany a.s. za ocenění aktivity Zálesáků sponzorským příspěvkem na jejich činnost.
(J.P.)

Občanské sdružení Diakonie Broumov
Více na www.diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
Na snímku z 25. 3. 2017 jsou Zálesáci, pozorní čtenáři výzvy nabádající k udržování pořádku kolem silnic. Anonymní výzva byla umístěna na stromě při výjezdu z obce směrem
k železničnímu viaduktu.

Parkování na veřejné zeleni
Vážení spoluobčané, s nárůstem počtu dopravních vozidel se v naší obci
v poslední době neustále množí případy parkování vozidel mimo komunikaci a to na veřejné zeleni. Travnaté plochy se podařilo v průběhu let
upravit a udržovat tak, aby působily esteticky. Bohužel parkováním se
pak mění v rozježděné a po dešti často i v rozbahněné plochy. Upozorňujeme řidiče a vlastníky všech vozidel, že vjíždění či parkování vozidel
v zeleni je porušením zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích.
Obracíme se tedy na spoluobčany se žádostí, aby parkovali svá vozidla
pokud možno na vlastních pozemcích, nebo na zpevněných plochách
k tomuto účelu určených. V případě opakovaného porušování zákazu
parkování bude muset obec využít zákonných prostředků.

(zastupitelstvo obce)

• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv • Hračky – nepoškozené a kompletní
PROSÍME, PROHLEDNĚTE KAPSY, KABELKY – CENNOSTI NEDOHLEDÁME
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí, znečištěný
a vlhký textil + nově knihy

Sbírka se uskuteční:

22.–24. 5. 2017

po, st. 8–19 hodin, út. 8–14 hodin

místo: Obecní úřad BÍTOVANY
Děkujeme za Vaši pomoc!

Bližší informace Vám rádi sdělíme: Kovářová Jana
tel.: 491 524 342, 739 999 112
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