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Není se čeho bát, zvládneme to
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
čas běží neúprosným tempem a my Vám přinášíme první
letošní číslo našeho obecního zpravodaje. V úvodu bych ráda
všem v této nelehké době popřála hodně zdraví, dostatek
energie ale také pohody a optimistické myšlení. Nouzový
stav, vyvolaný šířením koronaviru, dopadá na nás všechny.
I když jste zřejmě všichni dostatečně informováni, ráda
bych shrnula pár opatření, která přijala Obec Bítovany
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu:

•

Pokud některý ze seniorů má zájem o roušky, pár jich
máme k dispozici na OÚ.

Vážení občané, žádám Vás touto cestou o dodržování všech
současných i budoucích nařízení, doporučení a opatření.
Důležité kontakty:
Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.
V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení
života volejte linky 155 a 112. Infolinka Státního zdravotního
ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti
s koronavirem, je k dispozici nonstop, 24 hodin denně
a 7 dní v týdnu na číslech 724 810 106, 725 191 367 a 725
191 370. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se
sídlem v Pardubicích (denně 7 – 19): 602 730 251.

•

OÚ Bítovany je otevřen pro veřejnost pouze v pondělí od
14.00 do 17.00 hodin a ve středu v čase od 8.00 do 11.00
hodin (do kanceláře vstupujte jednotlivě a s rouškou).

•

Pro úhradu poplatků používejte přednostně bezhotovostní platbu (bankovním převodem).

•

Záležitosti na OÚ řešte přednostně telefonicky nebo
e-mailem.

•

Knihovna a pronajímané prostory (kadeřnictví, pedikúra) jsou do odvolání uzavřeny.

•

Jsou zrušeny všechny plánové kulturní a sportovní
akce na území obce Bítovany (pokud nám to jen trochu
situace dovolí, včas budete o konání jakékoliv akce
v časovém předstihu informování prostřednictvím
webových stránek a místního rozhlasu).

Doufám, že toto číslo zpravodaje Vám zpříjemní tyto nelehké dny. Na závěr ještě jednou všem popřeji pevné zdraví,
ohleduplnosti, slušnosti, optimismu a hodně slunečných
dnů.

Služba pro seniory žijící osamoceně - obstarání a dovoz základních potravin, léků a drogerie po tel. domluvě
na 469 665 170 kancelář OÚ, 724 549 327 starostka.

Příjemné čtení,
Pavla Peřinová,
starostka Bítovan

•

Pokud bych se ohlédla zpět za uplynulým pololetím,
ráda bych poděkovala všem pořadatelům i zúčastněným,
za přípravu a účast na akcích, které se konaly v průběhu roku 2019 a v prvním čtvrtletí roku 2020, kterými byly:
posezení seniorů a rozsvícení vánočního stromečku, vítání
občánků a dětský karneval. Věřím, že se Vám tyto akce líbily
a zpestřily Vám pošmourné zimní dny.

Poplatky za odpady a psy
v roce 2020
Poplatky za odpady v r. 2020
Sazba:
•

dospělá osoba: 500 Kč

•

důchodce nad 70 let: 420 Kč

•

poplatník do 19 let věku: 320 Kč

•

poplatník – studující, který je ubytován mimo území obce, do 26 let: 320 Kč
(doložit potvrzením)

•

domy k rekreaci, chalupy v obci: 500 Kč

•

zahrádkářské objekty v části „U hřbitova“: 500 Kč

•

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.

Jak se vyvíjí výstavba
splaškové kanalizace?

•

Poplatník přihlášený k TP na ohlašovně.

Autorka: Pavla Peřinová

•

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 v r. 2020:
•

120,- Kč za jednoho psa

•

180,- Kč za každého dalšího psa

Splatnost obou poplatků je do: 31. 5. 2020
Zaplatit je možné
•

v hotovosti, na Oú Bítovany

•

bezhotovostně, převodem na účet obce
2020531/0100, jako variabilní symbol
zapsat číslo popisné. Po dobu vyhlášení
nouzového stavu, prosíme o bezhotovostní úhradu.

Je nutné, kvůli identifikaci, platit zvlášť
za odpady, zvlášť za psa.

Hasiči odpálili
novoroční ohňostroj
Rok 2020 jsme opět přivítali slavnostně,
novoročním ohňostrojem. O světelnou show
se postaral místní spolek dobrovolných
hasičů. Pro zahřátí byl připraven novoroční
punč.
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Také v tomto čísle zpravodaje bych Vás ráda informovala o situaci kolem
plánované splaškové kanalizace v naší obci.
Do konce roku 2019 byly uzavřeny smlouvy s majiteli pozemků, kterých se
dotkne umístění hlavního kanalizačního řadu do jejich pozemků. Ihned po
novém roce proběhlo několik jednání, ať už s majiteli soukromých pozemků,
tak i s panem starostou obce Zaječice, panem starostou z Orle,
zástupci Vodárenské společnosti Chrudim a VaKu Chrudim, a to ohledně napojení budoucí splaškové kanalizace z naší obce na nyní budovanou kanalizaci v obci Zaječice. Většinou již všechny souhlasy máme,
jediný, na který čekáme je souhlas společnosti VaK Chrudim a VS
Chrudim. Musím podotknout, že jednání to nebyla jednoduchá,
ale věřím, že snad již v průběhu měsíce dubna bude projektová dokumentace
a všechny potřebné smlouvy a další dokumenty podány na Odbor výstavby
a životního prostředí Městského úřadu Chrast, s žádostí o vydání rozhodnutí
o umístění stavby.
V lednu letošního roku proběhlo výběrové řízení na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení, nejvýhodnější nabídku podala stejná
firma, která nám již zpracovávala projektovou dokumentaci k územnímu
řízení (Recprojekt s.r.o. Pardubice).
Až to nynější situace umožní, budou projektanti navštěvovat osobně majitelé
domů a domlouvat s nimi napojení jejich nemovitostí na hlavní kanalizační
řad. Touto cestou bych chtěla apelovat na majitelé nemovitostí, kteří ještě
nedodali na OÚ vyplněný „Evidenční list“, aby tak učinili v co možná nejkratší lhůtě. Evidenční list byl přiložen v posledním vydaném čísle zpravodaje
a zároveň jej naleznete na webových stránkách obce v aktualitách pod názvem: kanalizace – evidenční list. Evidenční list slouží jak pro projektanty
(kontakty na majitele, zákresy vyústění odpadů), tak pro obec, jelikož dle zákona
o vypouštění odpadních vod je obec povinna evidovat tyto údaje a mít
uzavřené smlouvy s majiteli nemovitostí, kteří vypouštějí odpadní vody
do stávající obecní kanalizace.

Zažádali jsme o dotace na
opravy obecního majetku
Autorka: Ing. Kateřina Vohradníková
Aby obec co nejvíce „šetřila“ své finanční prostředky, které budou v blízké budoucnosti třeba na
odkanalizování Bítovan, snaží se vedení obce
využít co nejvíce dotačních titulů především
na opravy obecního majetku. V letošním roce jsme
již zaslali žádosti o dotaci na:
1) projektovou dokumentaci „Splašková kanalizace
Bítovany“ – dokumentace pro stavební povolení,
žádost podána na Pardubický kraj, zde je možnost
získat příspěvek až 250.000 Kč,

Investiční a neinvestiční
akce obce pro letošní rok
Autorka: Ing. Kateřina Vohradníková
Zastupitelé obce Bítovany na konci loňského roku schválili vyrovnaný
rozpočet pro rok 2020, v němž si mimo jiné vyčlenili finanční prostředky
na větší stavební akce a služby, kterými budou např.:
- oprava střechy na kabinách na fotbalovém hřišti – opravu nelze odkládat z důvodu zatékání do interiéru objektu (pozn. již proběhla)

2) opravu střechy na kabinách na fotbalovém hřišti
- žádost podána na Pardubický kraj, zde je možnost
získání dotace ve výši 50% uznatelných nákladů,
požádali jsme o 98.200,50 Kč,
3) opravu střechy Mateřské školy Bítovany –
žádost odeslána na Ministerstvo financí, je možno
získat až 90 % uznatelných stavebních nákladů,
požádali jsme o 1.240.005 Kč
4) rekonstrukci sociálního zázemí v 1. NP Mateřské školy Bítovany – lze získat dotaci z Programu
obnovy venkova Pardubického kraje,
5) zalesnění lesa V Dolích – dotace od Pardubického kraje za oplocenku a sadební materiál (vysázeno bylo 1 300 ks dubu letního). Pokácení kůrovcem
napadeného lesa a výsadbu nových stromků
provedli ve svém volném čase členové místního
SDH, za což jim ještě jednou velmi děkujeme.
Pokud bude v průběhu tohoto roku vypsán vhodný
dotační titul, rádi bychom ještě požádali o finanční
podporu na:

- rekonstrukce sociálního zázemí v 1. nadzemním podlaží mateřské
školy,

1) vysázení nových stromů Na kopci,

- oprava horního mostu u mlýna – nutnost opravy vyplynula z hlavní
prohlídky mostu dne 7. 8. 2019,

2) realizaci nového veřejného osvětlení v obci,
3) a nový hasičský automobil.

- dláždění plochy před hasičskou zbrojnicí – použita bude betonová
zámková dlažba, brigádnicky provedou členové místního SDH,

O tom, zda jsme byli v žádostech o dotace úspěšní či nikoliv, vás budeme informovat v některém
z dalších čísel zpravodaje.

- dláždění odstavné plochy a plochy pro kontejnery u mateřské školy –
taktéž bude použita betonová zámková dlažba,

Plánujeme umístění sloupů
veřejného osvětlení

- zhotovení 2. stupně projektové dokumentace na odkanalizování obce
(vysoutěžena již byla společnost RECPROJEKT s.r.o. z Pardubic),

K druhé etapě veřejného osvětlení v obci sděluji,
že již dolaďujeme s projektanty finální umístění stožárů po obci. Zároveň vše projednáváme se společností ČEZ, která taktéž dokončuje projekt přeložení
nadzemní sítě nízkého napětí do země. Předpokládáme, že samotná realizace stavby proběhne v příštím roce, ale o tom budete v dostatečném předstihu
informováni.

- zhotovení zástěn kolem kontejnerů na tříděný odpad (začneme u MŠ
a rybníčku),

- zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení – zbývající, dosud nevyměněné stožáry a svítidla v obci – realizace
akce se pravděpodobně uskuteční v roce 2021, závisí na realizaci akce
společnosti ČEZ (rekonstrukce vedení NN),
- zhotovení nové brány k objektu márnice na hřbitově – bude ve stejném
designu jako nová vstupní brána a zadní branka na hřbitově,
- zhotovení kovové brány k obecnímu úřadu z ulice,
- výsadba stromů Na kopci.
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Nejdůležitější je dobrá nálada a pěkný úsměv
Autor: Pavel Binko
Dostal jsem příležitost o sobě a mé práci napsat pár slov.
Pocházím z Hrochova Týnce a celé své dětství jsem prožil
v železářství mého dědy Jaroslava Špačka. Děda pocházel
z Lukavice, do Bítovan chodil do školy. Tady, v Bítovanech,
bydlíme osmý rok.
V současné době pracuji ve společnosti Medicco, která se
zabývá distribucí invalidních vozíčků a pomůcek pro postižené
lidičky. Ve volných chvílích se věnuji energetickému působení
na bolavá místa lidského těla. Tuto schopnost u mě objevil před
5ti lety Pavel Kobza, odborník přes kyvadla. Řekl mi, že žádné kyvadlo nepotřebuji, sílu mám ve svých rukou. Přiložením
rukou na bolavé místo rozhýbu energetický blok buněk –
biontů. Začal jsem se více zajímat o tuto oblast. Nejprve
anatomii, diagnostiku zad a svalů, pak psychologii a nakonec
čínskou medicínu.

V jarním období se čistí organismus po zimě, aby se připravil
na letní období. Omezíme tučná a smažená jídla, mléčné
výrobky. Zvýšit příjem zeleniny, klidně si dát i půst, pít
bylinkové čaje – hlavně bršlici kozí nohu, kopřivu a pampelišku. Dělat si odvar ze slzovky obecné, abychom nastartovali organismus po zimě.
Teď prožíváme období, kdy se na nás ze všech stran valí
negativní zprávy o novém viru. Jak se na tento problém dívá
čínská medicína, která je stará 5000 let? Jistě máte dostupný
zázvor, skořici a slzovku obecnou. Je to nejstarší obilovina na
světě, vaří se odvar, do kterého si přidáte skořici a zázvor.
Nejdůležitější je dobrá nálada, pěkný úsměv a každý den velké
obejmutí někoho blízkého.
Opatrujte se ve zdraví. Váš soused Pavel Binko z Bišovky.

Naše knihovna nabízí 1 446 knih k přečtení
Autorka: Lucie Švadlenková
V minulém roce jsme v knihovně trochu zredukovali staré
knihy, které se nacházeli v regálech ve vedlejší místnosti
(kadeřnictví). Zhruba polovinu knih jsme si nechali, známější
autory, jako např. Neruda, Vančura, Němcová apod. a přemístili
rovnou do knihovny, ta druhá polovina byla vyřazena. Jednalo se
o knihy od méně známých autorů, poškozené či špinavé.
Z toho důvodu je v minulém roce více odpisů.
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K 31.12. 2019 evidujeme v knihovně celkem 1446 knih, úbytek
571, z toho cca 200 knih navráceno Chrudimi a obratem jsme
si od nich zapůjčili 206 kusů knih.
Registrovaní čtenáři 54, celkem jich knihovnu navštívilo
v minulém roce 68.

Přivítejte mezi námi nové spoluobčánky
Michaelku a Petříka
Letošní vítání občánků proběhlo 22. 2. 2020. Přivítali jsme Michaelku Součkovou a Petříka Kroupu.

Tříkrálová sbírka vybrala 16 972 korun
V sobotu 4. ledna 2020 opět po roce procházela naší obcí
skupinka koledníků. V Bítovánkách jste mohli zahlédnout skupinku druhou. Současní koledníci jsou součástí
dobročinné akce Tříkrálová sbírka, kterou od roku 2001 pořádá
Charita Česká republika. Obě skupinky koledníků vybraly
celkem krásných 16.972 Kč.

· Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů
pečovatelské služby, podle možností případné rozšíření
možností terénní pečovatelské služby (75 000 Kč)

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá.
Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou
pomoc v zahraničí.

· Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů
osobní asistence (50 000 Kč)

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto:
65 % vybraných prostředků se vrací charitám,
které je vykoledovaly,

· Dofinancování provozních nákladů občanské poradny
(75 000 Kč)

· Podpora rozvoje dobrovolnického centra (100 000 Kč)
· Kofinancování nových automobilu určených pro poskytování
sociálních služeb a dalších potřeb Farní charity Chrudim
(150 000 Kč)
· Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
(25 000 Kč)

15 % je určeno na velké diecézní projekty,
10 % na rozvojové projekty v zahraničí,
5 % na projekty Charity Česká republika,

· Finanční jednorázová pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se
ocitli v situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život (10 000 Kč)
· Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní,
požárů apod. (15 000 Kč)

5 % jsou zákonné režie sbírky.
Konkrétní využití získaných prostředků Farní charity Chrudim:

Velké poděkování patří všem dětem i vedoucím skupinek,
kteří i přes chladné počasí usilovně koledovali a zasloužili
se o vynikající výsledek sbírky.
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Jak strávili bítovanští hasiči rok 2019?
Autor: Radek Dostál, velitel SDH Bítovany
Činnost sboru dobrovolných hasičů v Bítovanech v roce
2019 jsme zahájili odpalem a dozorem nad novoročním
ohňostrojem. První víkend v lednu proběhla brigáda v kácení
obecního lesu zasaženém kůrovcovou kalamitou. Další víkend
pracujeme opět v lese a koná se výroční valná hromada sboru.

ské zbrojnice podíleli poděkovat. V tento měsíc se také účastníme oslav životního jubilea br. Josefa Zelinky ve Švihově,
okrskové schůze v Lukavici, pietní akce v Ležákách a memoriálu
br. Strnada v Lukavici.

na

Začínají prázdniny a čas dovolených. V srpnu jsme na soutěži
v Miřeticích a ve Svidnici a konec prázdnin pomáháme obci při
pořádání sportovního dne pro děti.

V březnu pomáháme obci s uspořádáním dětského karnevalu
a obecního plesu – roznášením pozvánek.

V září se účastníme soutěže ve vaření kotlíkového guláše
v Zaječicích.

V měsíci dubnu čistíme požární nádrž, koná se okrsková schůze v Bošově, dále pak sběr elektroodpadu a nácviky v požárním
sportu.

V říjnu vyráží naše zásahové auto na nejdelší cestu v roce
a to na STK do Pardubic - vše OK, probíhá sběr elektroodpadu.

V únoru pak je výroční valná hromadu okrsku
Skalce, probíhají dokončovací práce na hasičské zbojnici.

V květnu probíhá okrsková soutěž v Loučkách.
Červen je očekávaným měsícem roku - kolaudace hasičské
zbrojnice a následné předání k užívání členům SDH Bítovany.
Tímto bych chtěl všem lidem, kteří se na rekonstrukci hasič-

V listopadu okrsková schůze v Miřeticích, brigáda v lese
na oplocení pozemku a následné vysázení nových stromků,
porada starostů v Luži, kontrola zazimování techniky a asistence při rozsvěcování vánočního stromu u obecního úřadu.
V prosinci už nasáváme vánoční atmosféru.

Uspořádali jsme zájezd do vinného sklípku
do Mutěnic a na Mohylu míru u Slavkova
Ve dnech 26.-27.10.2019 jsme, jako již tradičně, navštívili vinařskou obec, tentokrát v oblasti jihovýchodní Moravy, a to obec
Mutěnice. Ještě předtím, než jsem dorazili do cílové stanice,
sklípku pana Jocha, navštívili jsme památník Mohylu míru,
který byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy
u Slavkova, podle záměru kněze A. Slováka, jako naplnění jeho
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myšlenky učinit z centra někdejšího bojiště pietní místo. Další
naše kroky vedly do zahrad Slavkovského zámku, kde se konal
XII. ročník Zámecké Hubertovy jízdy. I přesto, že jsme zájezd
naplánovali až na konec října, nám po celý víkend počasí dopřálo slunečnou oblohu a teploty nad 20 °C.

Fotbalové soutěže byly pozastaveny, pouze nyní
probíhá údržba sportovišť
Autor: Ing. Tomáš Novotný
Letošní jaro bylo poznamenáno karanténou a veškeré soutěže byly pozastaveny. Před karanténou jsme se
připravovali jako každý rok, mužstvo mužů stihlo
odehrát 2 zápasy na umělé trávě v Chrudimi. První zápas
jsme odehráli 23.2. proti celku Litětin, hrající pardubickou
IV. třídu. Zápas jsme vyhráli 4:1. V druhém zápase 7. 3. nás
čekal soupeř hrající chrudimský okresní přebor Chrast.
Zápas skončil nerozhodně 1:1. Oddíly dětí trénovaly přes zimu každý pátek v hale v Chrasti. Pod
vedením trenéra Miroslava Bohuňka se zúčastnily několika turnajů. 23. 11. 2019 odehrála mladší
přípravka turnaj v Chrasti, kde byla na skvělém prvním
místě. Starší přípravka odehrála svůj turnaj 30.11.2019
v Chrasti a přivezla pohár za 2. místo. V novém roce
se mladší přípravka zúčastnila prestižního turnaje

Golisimo cupu v Pardubicích ročníků 2011. Mezi celky
hrajícími krajskou soutěž se neztratili a získali pohár za
druhé místo.
Lukáš Bohuněk byl vyhlášen nejlepším
střelcem turnaje. V únoru ještě mladší přípravka odehrála
turnaj v Chrasti, kde skončila druhá.
V současné době byla opravena střecha kabin. Doufáme,
že už nám tam nebude zatékat. Probíhá údržba trávníku - provzdušnili a zapískovali jsme trávník. Chtěl bych
poděkovat všem hráčům, jak těm nejmenším, tak i dospělým za poctivou práci. Trenérům za obětovaný čas, který do
hráčů vkládají a rodičům za důvěru. Také obci Bítovany
za finanční pomoc a pracovníkovi obce Radku Dostálovi za
pomoc s údržbou areálu.

Potravinářský olej nevylévejte do odpadů,
přineste jej do separační nádoby
Od 1. ledna 2020 mají všechny obce v České republice
povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování
jedlých olejů a tuků.
Specializovanou firmou byla obci Bítovany dodána separační nádoba, do které lze tento odpad soustřeďovat. Černá
plastová nádoba o objemu 240 litrů je umístěna vedle
kontejnerů na tříděný odpad u Mateřské školy a vhazovat do
ní můžete použité potravinářské oleje a tuky v uzavřených
nerozbitných obalech (např. v PET lahvích či menších
kanystrech). Nádoba je opatřena zabezpečením proti plnému
otevření víka a speciálně upraveným vhozem.
Do sběrné nádoby patří: použitý rostlinný olej a tuk v pevně

uzavřených a neporušených nerozbitných nádobách.
Do sběrné nádoby nepatří: motorový a převodový olej,
živočišné tuky (sádlo, lůj), plast (krom lahví s olejem), sklo, papír,
nápojové kartony (europack), baterie, elektroodpad, textil, obuv,
zdravotnický odpad, směsný (komunální) odpad.
Nevylévejte proto starý potravinářský olej do WC, výlevek,
dřezů nebo do volné přírody. Raději jej vhoďte v uzavřených
plastových obalech do této separační nádoby a my jej necháme
ekologicky zlikvidovat.
Chraňme přírodu. Pomoci může každý.
Děkujeme. Zastupitelé obce Bítovany.

Společenská
kronika

Seznam
plánovaných akcí

Naši jubilanti

Josefovský bál - zrušen

Zaťková Marie

21. 3. 2020

Šeps Karel

Beseda seniorů

Hanč Milan

19. 4. 2020

Čechlovská Jana

Turnaj v nohejbalu

Kaplan Otto

2. 5. 2020

Chaloupková Božena

Den dětí - zábavná stezka

Šepsová Jana

30. 5. 2020

Capoušková Jarmila

Letní kino (promítání na fotbalovém hřišti)

Hubáček Bohumil

27. 6. 2020

Bláhová Anežka

Rozloučení s prázdninami

Sýkorová Ludmila

Srpen 2020

Koudelková Růžena

Letní kino (promítání na fotbalovém hřišti)
5. 9. 2020

Beseda seniorů

Volejbalový turnaj
5. 9. 2020

Den před první adventní nedělí, v sobotu 30. listopadu
2019 jsem uspořádali na sále OÚ posezení našich dříve
narozených spoluobčanů. Po příjemně strávených dvou
hodinách povídání si a poslechu nejen vánočních písní
v podání paní Šárky Vavřinkové, jsem již za účasti širší
veřejnosti, rozsvítili vánoční strom a pod taktovkou hudebního seskupení kolem pana Karla Habala, se naladili
na nadcházející adventní čas.

Informace k webu
Opětovně vás musíme upozornit, že pokud od nás chcete
dostávat důležité zprávy z obecních webových stránek,
musíte udělit souhlas s odběrem aktualit. Pro odběr aktualit musíte zvolit následující postup:
Na stránkách www.bitovany.cz přejít do oddílu aktuality,
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.
V této nelehké situaci bychom byli rádi, kdyby se k odběru
aktualit přihlásil alespoň jeden člen rodinných příslušníků, který by informoval svého rodiče, žijícího v naší obci.

Výlet (vodní elektrárna Dlouhé stráně)
Září 2020

Ochotnické divadlo Hlinsko v restauraci U Nováků
Říjen 2020

Adventní rozsvěcení vánočního stromu
+ beseda seniorů
29. 11. 2020

Termíny zábav na hřišti
(provozovatel pan Vladimír Šindelář)
9. 5. 2020
16. 5. 2020 - pouťová zábava

Děkujeme za váš zájem o dění v obci.

25. 7. 2020

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

29. 8.2020
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Upozorňujeme, že dle situace zřejmě budou některé akce
zrušeny, případně posunuty na jiný termín, o čemž budete v předstihu informováni.

Bítovany schválily vyrovnaný rozpočet
Autorka: Ing. Eva Jonášová
Největším výdajem bylo dokončení rekonstrukce hasičské
zbrojnice, podrobně o ní bylo psáno v minulém čísle. Výdaj v
r. 2019 činil 2 563 481 Kč. Kolaudace proběhla v červnu 2019. Na
dodatečných nákladech na zařízení tělocvičny v 1. patře zbrojnice jsme zaplatili 28 400 Kč. Další investiční akcí bylo veřejné osvětlení na Bišovce, zaplaceno bylo 320 999,70 Kč. Na akci
obdržela obec dotaci z Pardubického kraje, z Programu obnovy
venkova a to 110 000 Kč. Jednotka SDH byla vybavena 6 ks zásahových obleků v hodnotě 39 857 Kč, na toto vybavení obec
obdržela dotaci z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 27 000
Kč. Byla zaplacena projektová dokumentace na úpravu cesty na
fotbalové hřiště a na parkovací stání, celkem 52 030 Kč. Bohužel, projektant nám stále ještě nedodal definitivní verzi PD.
Odpadové hospodářství nás stálo 390 000 Kč, na poplatcích od
lidí bylo vybráno 201 542 Kč, za sběr druhotných surovin (plast,
sklo, papír) obec obdržela od EKO-KOMU 73 452 Kč.
Z majetkových věcí byly řešeny hl. odkupy zaplocených pozemků od obce. (Další nesrovnalosti budou průběžně řešeny).
Vzhledem k intenzivní výstavbě RD na Hadovce bude nutné

rozšířit MK, proto obec přistoupila k odkupu či směně pozemků
v těchto místech. Díky jednání minulého starosty, Ing. Bc. Jaromíra Pražana, z r. 2018, jsme mohli dokončit převod vlastnictví
hřbitova z Biskupství HK, Římskokatolické farnosti Žumberk
na obec Bítovany, a to formou darovací smlouvy. Vklad do KN
byl zapsán k datu 21.3.2019.
ZO dne 9. 12. 2019 schválilo rozpočet obce na rok 2020.
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 7 260 000 Kč.
V r. 2019 hospodařila obec následovně:
Rozpočet
schválený
v Kč

Rozpočet upravený v Kč

Skutečnost
k 31. 12. 2019
v Kč

Příjmy po
konsolidaci

6 961 000

7 630 000

7 556 559,14

Výdaje po
konsolidaci

7 511 000

7 630 000

6 794 310,65

Na účtech obce bylo k 31.12.2019 celkem 5 279 192,87 Kč.

Pomozme přírodě se suchem
Již v minulém čísle Bítováku jsme oslovili potencionální
zájemce (spoluobčany), kteří by měli zájem sekat louku
v lokalitě „Na Sadu“ a trávu případně usušené seno si odvést.
Zastupitelé obce se takto rozhodli, jelikož nás v poslední době
trápí problémy spojené se suchem a touto cestou bychom
alespoň z části mohli pomoci přírodě zvládnout tyto nároč-

nější podmínky. Seč by probíhala dvakrát do roka. Jelikož se
zatím nikdo na obecním úřadu nepřihlásil, opět oslovujeme
naše spoluobčany, zda by přeci jen někdo neměl zájem se
tohoto úkolu zhostit.
Děkujeme. Zastupitelé obce
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Máj

Autor: Karel Hynek Mácha | I. část

Byl pozdní večer - první máj večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.
I světy jich v oblohu skvoucí
co ve chrám věčné lásky vzešly;
až se - milostí k sobě vroucí
změnivše se v jiskry hasnoucí bloudící co milenci sešly.
Ouplné lůny krásná tvář tak bledě jasná, jasně bledá,
jak milence milenka hledá ve růžovou vzplanula zář;
na vodách obrazy své zřela
a sama k sobě láskou mřela.
Dál blyštil bledý dvorů stín,
jenž k sobě šly vzdy blíž a blíž,
jak v objetí by níž a níž
se vinuly v soumraku klín,
až posléz šerem v jedno splynou.
S nimi se stromy k stromům vinou. Nejzáze stíní šero hor,
tam bříza k boru, k bříze bor
se kloní. Vlna za vlnou
potokem spěchá. Vře plnou v čas lásky - láskou každý tvor.

Za růžového večera
pod dubem sličná děva sedí,
se skály v břehu jezera
daleko přes jezero hledí.
To se jí modro k nohoum vine,
dále zeleně zakvítá,
vzdy zeleněji prosvítá,
až v dálce v bledé jasno splyne.
Po šírošíré hladině
umdlelý dívka zrak upírá;
po šírošíré hladině
nic mimo promyk hvězd nezírá;
Dívčina krásná, anjel padlý,
co amarant na jaro svadlý,

v ubledlých lících krásy spějí.
Hodina jenž jí všecko vzala,
ta v usta, zraky, čelo její
půvabný žal i smutek psala.

Tak zašel dnes dvacátý den,
v krajinu tichou kráčí sen.
Poslední požár kvapně hasne,
i nebe, jenž se růžojasné
nad modrými horami míhá.
„On nejde - již se nevrátí! Svedenou žel tu zachvátí!“
Hluboký vzdech jí ňádra zdvíhá,
bolestný srdcem bije cit,
a u tajemné vod stonání
mísí se dívky pláč a lkání.
V slzích se zhlíží hvězdný svit,
jenž po lících co jiskry plynou.
Vřelé ty jiskry tváře chladné
co padající hvězdy hynou;
kam zapadnou, tam květ uvadne.

Viz, mihla se u skály kraje;
daleko přes ní nahnuté
větýrek bílým šatem vlaje.
Oko má v dálku napnuté. Teď slzy rychle utírá,
rukou si zraky zastírá
upírajíc je v dálné kraje,
kde jezero se v hory kloní,
po vlnách jiskra jiskru honí,
po vodě hvězda s hvězdou hraje.

Jak holoubátko sněhobílé
pod černým mračnem přelétá,
lílie vodní zakvétá
nad temné modro; tak se číle kde jezero se v hory níží po temných vlnách cosi blíží,
rychle se blíží. Malá chvíle,
a již co čápa vážný let,
ne již holoubě či lílie květ,
bílá se plachta větrem houpá.
Štíhlé se veslo v modru koupá,
a dlouhé pruhy kolem tvoří.
Těm zlaté růže, jenž při doubí
tam na horách po nebi hoří,
růžovým zlatem čela broubí.

„Rychlý to člůnek! blíž a blíže!
To on, to on! Ty péra, kvítí,
klobouk, oko, jenž pod ním svítí,
ten plášť!“ Již člůn pod skalou víže.
Vzhůru po skále lehký krok
uzounkou stezkou plavce vede.
Dívce se zardí tváře bledé
za dub je skryta. - Vstříc mu běží,
zaplesá - běží - dlouhý skok již plavci, již na prsou leží „Ha! Běda mi!“ Vtom lůny zář
jí známou osvítila tvář;
hrůzou se krev jí v žilách staví.
„Kde Vilém můj?“

„Viz,“ plavec k ní
tichými slovy šepce praví:
„Tam při jezeru vížka ční
nad stromů noc; její bílý stín
hlubokoť stopen v jezera klín;
však hlouběji ještě u vodu vryt
je z mala okénka lampy svit;
tam Vilém myšlenkou se baví,
že příští den jej žití zbaví.
On hanu svou, on tvoji vinu
se dozvěděl; on svůdce tvého
vraždě zavraždil otce svého.

Msta v patách kráčí jeho činu. Hanebně zemře. - Poklid mu dán,
až tváře, jenž co růže květou,
zbledlé nad kolem obdrží stán,
až štíhlé oudy v kolo vpletou.
Tak skoná strašný lesů pán! Za hanu jeho, za vinu svou
měj hanu světa, měj kletbu mou!“

Obrátí se. - Utichl hlas Po skále slezl za krátký čas,
při skále člůn svůj najde.
Ten rychle letí, co čápa let,
menší a menší, až co lílie květ
mezi horami po vodě zajde.
Tiché jsou vlny, temný vod klín,
vše lazurným se pláštěm krylo;
nad vodou se bílých skví šatů stín,
a krajina kolem šepce: „Jarmilo!“

V hlubinách vody: „Jarmilo! Jarmilo!!“
Je pozdní večer první máj večerní máj - je lásky čas.
Zve k lásky hrám hrdliččin hlas:
„Jarmilo! Jarmilo!! Jarmilo!!!

Malý princ - Planeta
Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Zdálo se,
jako by malý princ, který se mě stále na něco vyptával, moje
otázky nikdy neslyšel. Všechno mi poznenáhlu objasnila jen
slova náhodně pronesená. Tak když jsem poprvé spatřil mé
letadlo (nebudu kreslit letadlo, je to pro mne příliš složité),
zeptal se mě:

Potom vyndal mého beránka z kapsy a zabral se do pozorování
svého pokladu.

„Co to je za věc?“
„To není věc. To létá. Je to letadlo … Moje letadlo.“
A byl jsem hrdý, že mohu říci, že létám. A tu zvolal:
„Jejda. Ty jsi spadl z nebe!“
„Ano,“ odpověděl jsem skromně.
„Jé, to je divné…“

„Odkud přicházíš, človíčku? Kde je to tvé doma? Kam chceš
odvést svého beránka?“
Na chvíli se zamyslil a pak odpověděl:
„Dobře, že jsi mi dal tu bedýnku, v noci to bude jeho domeček…“
„Ovšem. A budeš-li hodný, dám ti také provázek, abys ho mohl
ve dne přivázat. A kolík.“

A malý princ se roztomile zasmál. To mě hrozně pohněvalo.
Chci, aby se mé nehody braly vážně. Potom dodal:

Zdálo se, že tento návrh malého prince zarazil.
„Přivázat? To je ale podivný nápad!“
„Víš, když ho neuvážeš, půjde, kam mu napadne, a ztratí se.“

Dovedete si představit, jakou zvědavost ve mně probudila jeho
zmínka o jiných planetách. Pokusil jsem se proto dovědět se o
tom více.

„Tak ty taky přicházíš z nebe! Z které planety?“
Hned mi svitlo trochu světla do záhady jeho příchodu a rychle
jsem se otázal: „Ty tedy přicházíš z jiné planety?“
Neodpověděl mi. Zavrtěl mírně hlavou a stále se díval na mé
letadlo:
„Pravda, na tomhle jsi nemohl přijít z moc velké dálky…“
A nadlouho se ponořil do snění.

Můj přítel se znovu zasmál:
„A kampak by šel?“
„Kamkoli. Stále rovně…“
Tu malý princ vážně poznamenal: „To nevadí, u mne je to
velice malé!“ A tak trochu smutně dodal: „Když jde člověk stále
rovně, daleko nedojde…“
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Ještě nekončíme .… jedeme dál,
aneb okénko do MŠ Sluníčko
Autorka: Renata Blažková DiS., zástupkyně ředitelky MŠ

Rok 2020 začal v naší školce, v pondělí 6.ledna. Po Vánočních
prázdninách jsme se těšili, jak to „rozjedeme“ v novém roce
s magickým číslem 20. Začali jsme opravdu královsky.
Představili jsme si Tři králové: Kašpara, Melichara, Baltazara,
řekli jsme si proč na Tři krále chodí převlečené děti po domech
a koledují. S vyrobenými korunami jsme cestovali, kralovali,
tančili a zpívali. Z královského zámku, šup do vody. I v tomto roce pokračují naše „plavecké hrátky v bazénu DSS Slatiňany, kroužky – Taneční Besta Chrudim, Logopedické hrátky,
Flétnička s paní učitelkou Eliškou Řezáčovou.
Parta z GASTROAZ Možděnice, pod vedením pana Bačkovského, nám zmodernizovala vaření výkonnějším odsávačem
par a novým konvektomatem, který jsme vyměnili za starý
elektrický sporák. S odvozem těžkého sporáku nám pomohl
tatínek Ondry, pan Novák, patří mu za to velké díky.
Na přání rodičů jsme přešli na bezhotovostní placení stravného
a školného, děkujeme za včasné úhrady.
Zalyžovali jsme si v Hlinsku s agenturou Ski Fanatic ze Ždírce
nad Doubravou. Měli jsme v plánu vyjet si zabobovat do Trhové
Kamenice, vzhledem k nedostatku sněhových vloček se nám
toto nepoštěstilo, tak snad příští zimu… Mobilní planetárium
nás seznámilo s podmořským životem. Shlédli jsme pohádku
O ledním medvídkovi, která nám přiblížila zase život
v Antarktidě a Arktidě. Jestlipak víte, kde žijí tučňáci?
My už ano! Navštívil nás také kouzelník Valdíni, děti si
vyzkoušely některá kouzla. 1.března jsme ve spolupráci
s Obecním úřadem v Bítovanech pořádali KARNEVAL S KLAUNEM CUCÍNEM v Restauraci U Nováků. Užili jsme si tance,
kouzel, bublin. Sladkou tečkou za karnevalovým řáděním byli
modelovací balónky a cukrová vata.
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Společně s Malou technickou univerzitou z Hradce Králové
se starší děti seznamují s povoláními jako je: stavitel města,
architekt, inženýr, stavitel věží a mostů. Je to velice vydařený projekt zaměřený na polytechnickou výchovu. Děti velmi
baví, moc si ho užívají. V plánu toho máme ještě mnoho např.
divadlo v Chrudimi, plavecký kurz pro předškoláky, výlet za
zvířátky do Vilémova, kurzy IN – LINE bruslení, vystoupení dětí
v kulturním domě v Zaječicích ke dni matek, výlet ke Dni
dětí do hracího centra Tongo v Hradci Králové, slavnost se
šerpováním školáčků. Aktuální dění můžete sledovat na našich
webových stránkách www.msbitovany.cz.
V dubnu 21. a 23. by se měly konat v naší školce DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
12. května proběhne ZÁPIS DĚTÍ do MŠ Bítovany.
Od 19.března až do odvolání je však naše školka zavřená!
Donutila nás k tomu současná situace, související s Koronavirovou epidemií v naší zemi. Zaměstnanci školky však
nezahálejí, probíhá úklid. Dojde i na vymalování některých
prostor v přízemí budovy. Moc si přeji, aby se vše brzy vrátilo
k normálu a mohly jsme společně s dětmi pokračovat
ve „školkovém“ dění.
Zaměstnancům MŠ Bitovany děkuji, že svou prací přispívají
k fungování školky, rodičům za spolupráci a trpělivost.
Obecnímu úřadu za finanční a organizační podporu.
Paní Jonášové za to, že dlouhodobě a vzorně vedla účetnictví
MŠ Sluníčko.
Přeji pohodové, klidné a zdravé dny plné sluníčka!

