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Děkujeme za vaši ohleduplnost
a ať je příští rok příjemnější
Vážení spoluobčané,
když jsem naposledy psala úvodník, vrcholila právě
první vlna koronavirové pandemie. Nyní, když svůj příspěvek
připravuji, opět nevím, co nás v nejbližších dnech čeká
a nemine. Je totiž půlka měsíce listopadu a nouzový stav
v republice je prodloužen do 20. 11.2020.
Tato nelehká doba dopadá na nás všechny. Zavírají se restaurace, ruší se kulturní a společenské akce, sportovní utkání,
děti se vzdělávají distančním způsobem.
Krize nekrize, nic se pro nás nemění. Chod obce i úřadu se
nemůže zastavit. Dál se snažíme plnit všechny naše úkoly spočívající jak v pokračování rozpracovaných projektů
a investic, tak přizpůsobování našeho rozpočtu na aktuální
daňové příjmy. Nikdo dnes nedokáže předvídat, jak moc se
stávající krize dotkne ekonomické sféry a jak se promítne
také do našeho obecního rozpočtu.
My jako lidé máme rádi jistotu, máme rádi, když věci šlapou tak, jak jsme zvyklí. Pro vlastní klid je ale důležité si
uvědomit, že podstatou života je neustálá změna. Je jasné,
že člověk by se bez změny v podobě šíření viru obešel,
ale copak to můžeme ovlivnit? Nemůžeme. Co ale ovlivnit
můžeme, je to, jak se každý z nás ke všemu postaví. Jsem

přesvědčena o tom, že jednou z možností je přijímat správná pozitivní rozhodnutí, která budou směřovat správným
směrem. Já osobně nechci nic podceňovat, v tuto chvíli jde
o jednu z mnoha nemocí, akorát v tomto případě s šílenou
mediální masáží.
Vážení přátelé, spolehněme se v tom všem chaosu především sami na sebe, na zdraví rozum, ale přitom nebuďme
lhostejní ke svému okolí. Proto jsme vám všem, ale především
seniorům, žijícím osamoceně, k dispozici. Rádi vám po
telefonické domluvě (469 665 170 kancelář OÚ a 724 549
327 starostka) zajistíme dovoz základních potravin, léků
a drogerie.
Tato těžká doba bude zkouškou pro nás samotné, zkouškou
naší obce i celé naší společnosti. Věřím, že v této zkoušce
všichni obstojíme.
Na závěr vám všem přeji především zdraví, klidné pohodové
vánoční svátky se svými blízkými a pokud možno návrat do
„obyčejného“ života. Obyčejné posezení s přáteli, obyčejné
chození do školy, do práce, obyčejný pohled do usmívajícího
se obličeje ….. Ať se nám to „obyčejno“ co nejdříve vrátí.
Pavla Peřinová,
starostka obce

Do konce roku bychom rádi
zvelebili plochu u MŠ

Celou opravu střechy na
kabinách zaplatila obec
Na začátku letošního roku jsme odeslali na
Pardubický kraj žádost o dotaci na opravu
střechy na kabinách na fotbalovém hřišti. Byla zde možnost získat příspěvek až
50 % uznatelných nákladů. Provedli jsme
poptávku na zhotovitelskou firmu a během
jara byla střecha opravena. V létě jsme však
z Pardubického kraje obdrželi dopis s tím,
že se některé dotace z důvodu nutnosti
přesunu finančních prostředků na covid-19
ruší. Mezi nimi byl právě i tento dotační
titul. Opravu střechy už nešlo odkládat,
neboť do objektu dlouhodobě zatékalo.
Celou opravu tedy financovala obec ze svého
rozpočtu. Náklady na opravu činily 216 000
korun.

Projektová dokumentace
a realizace veřejného
osvětlení
Odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu v Chrasti byla předložena zpracovaná projektová dokumentace
na realizaci zbylé části veřejného osvětlení v naší obci. Pevně věříme, že v nejbližší
době obdržíme pravomocné stavební povolení, budeme moci požádat o dotaci a akci
v příštím roce zrealizovat v souběhu
s pokládkou kabelů nízkého napětí,
kterou plánuje realizovat společnost ČEZ
Distribuce, a.s.

Projektová dokumentace
na splaškovou kanalizaci
Další odeslanou žádostí na Pardubický kraj
byla žádost o příspěvek na další stupeň projektové dokumentace pod názvem „Splašková kanalizace Bítovany“ – dokumentace
pro stavební povolení. Zde se nám podařilo
získat maximálně možný příspěvek ve výši
250 000 Kč. Celkové náklady na tuto dokumentaci činí 519 090 Kč, obec bude hradit
269 090 Kč. Dle smlouvy o dílo má projekční kancelář předat dokončenou projektovou
dokumentaci v červenci příštího roku.
Nyní již máme pravomocný územní souhlas,
který nám byl vydán Odborem výstavby
a životního prostředí Městského úřadu
v Chrasti a jak je psáno výše, přesouváme
se k dalšímu kroku a to k dokumentaci ke
stavebnímu povolení. Opět jsme oslovili
pana Jiřího Abrahama, který nám je nápomocen k získání dotace pro následující třetí krok, kterým je pořízení dokumentace
k provedení stavby.
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Do konce roku bychom ještě rádi stihli zadláždit odstavnou plochu
a plochu pro kontejnery u mateřské školy betonovou zámkovou
dlažbou a celkově celý prostor zvelebit. Tato stavební akce je samozřejmě závislá na příznivých povětrnostních podmínkách. Pokud nám
počasí nebude přát, akci přesuneme do příštího kalendářního roku.

Zasadíme 27 nových stromů
na jaře příštího roku
V letošním roce vypsal SFŽP dotační titul na výsadbu původních druhů
stromů v zastavěném a zastavitelném území obce. Projektový záměr pro nás
zpracovala firma Chameleos a obec podala žádost o dotaci ve výši 185 500 Kč.
Jedná se o příspěvek jak na samotnou sadbu, tak na závlahu a odborný dozor.
Dotace nám byla schválena v plné výši. Na jaře příštího roku bychom měli po
obci vysadit celkem 27 stromů (Na kopci, u rybníčku, podél mateřské školy,
na sadu a u hřbitova). Kdo z občanů bude mít zájem, může si přijít zasadit
některý z nich. Termín v dostatečném předstihu zveřejníme.

Střecha na mateřské škole je
hotová, čekáme na peníze
Na základě výzvy vypsané Ministerstvem financí jsme na jaře letošního roku požádali o dotaci
na opravu střechy mateřské školy. Z celkových
nákladů 1 469 955 Kč nám Ministerstvo financí poskytne částku 1 204 204 Kč. V tuto chvíli
je střecha dokončená, vyúčtování dotace je
odeslané a čekáme pouze na obdržení finančního
příspěvku od MF na účet obce.

Dalším mimořádným příjmem byly dotace na výsadbu nového lesa provedenou v roce 2019 v Dolích, ve výši 16 900 Kč. Poskytovatelem finančního
příspěvku byl Pardubický kraj, dotační titul se nazýval „ Obnova, zajištění
a výchova lesních porostů do 40 let věku.“

Nová plocha před hasičskou
zbrojnicí díky dobrovolníkům

Připravujeme opravu plochy
pro parkování před hřbitovem

Zadláždili jsme plochu před hasičskou zbrojnicí
betonovou zámkovou dlažbou, kterou brigádnicky
o víkendu provedli členové místního sboru dobrovolných hasičů, a za to bychom jim chtěli velmi
poděkovat.

Stav povrchu odstavné plochy pro vozidla návštěvníků hřbitova není stále
ideální. Je to způsobeno tím, že se dlouhé roky tato plocha využívala jako
místo pro dočasné ukládání různého stavebního a jiného odpadu. Naposledy
sem bylo v roce 2017 vyvozeno asi 20 nákladních automobilů bahna a hlíny
z rekonstrukce rybníčku. Nyní je již velká část odvezena. Stále však zbývá
odvozit několik aut sutiny.
Dosud není tato plocha vedena jako oficiální parkoviště, neboť byla až do
loňského roku zemědělským pozemkem. Aby na této ploše bylo možné
vůbec vybudovat parkoviště, musela obec uhradit poplatek za vyjmutí
pozemku ze zemědělského půdního fondu ve výši 47 000 Kč.
Co by mělo následovat?
V příštím roce bychom rádi vyvozili zbývající odpad, na část plochy umístili
dva kontejnery na bioodpad a vybudovali kolem kontejnerů oplocení. Poté by
následovala úprava povrchu pro parkování vozidel.

V příštím roce plánujeme
Do rozpočtu obce pro rok 2021 jsme vyčlenili finanční prostředky:
•

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

•

úpravu plochy před
zhotovení zábradlí),

•

úpravu plochy u hřbitova pro umístění kontejnerů na bioodpad,

•

zpracování projektové dokumentace na opravu obou našich mostů.
Nutnost jejich opravy vyplynula z prohlídek mostů odbornou osobou v roce 2019,

•

realizaci stavby veřejného osvětlení v lokalitách, kde dosud veřejné
osvětlení není nebo kde jsou dnes svítidla umístěna na betonových
sloupech ve vlastnictví ČEZ.

Nová brána k obecnímu úřadu
Novinkou je také kovová brána k obecnímu úřadu
z ulice. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu
nepovoleného navážení odpadu do kontejneru
ve dvoře a to především ve večerních hodinách
a o víkendech a to nejen místními občany.
Do kontejneru nebyl odkládán pouze objemný
odpad, na který je kontejner určen, ale především
plasty, stavební odpad a také vyřazené elektrospotřebiče.

hřbitovem

(úprava

povrchu

kopečku,

Prosba od úřadu
Prosíme spoluobčany o dodržování nedělního klidu, pokud to nebude
nezbytně nutné, aby v tento den nesekali, nepálili, neřezali apod.
Dále opakovaně žádáme občany, aby neparkovali svá osobní vozidla na
obecním pozemku.
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Zrekonstruovali
jsme sociální zázemí
v mateřské škole

Hospodaření obce
Za období 1-10 2020 hospodařila obec následovně:

Během
letních
prázdnin
se
nám
podařilo
zrekonstruovat již nevyhovující sociální zázemí
jak pro děti, tak pro personál v 2. nadzemním
podlaží
naší
mateřské
školy.
Zhotovitelem
byla firma Stavební společnost s.r.o., Chrudim.
Práce spočívaly především ve vyzdívce příček
z
tvárnic,
montáži
sádrokartonového
podhledu včetně tepelné izolace stropů a parozábrany,
nových
rozvodech
vodovodu
a
kanalizace,
demontáži
a
montáži
zařizovacích
předmětů
(klozety,
umyvadla,
pisoáry,
sprchový
kout,
výlevka,
baterie),
montáži
nové
větve
topení,
montáži
otopných
těles,
montáži
keramické
dlažby a obkladů stěn, výmalbě stěn. Vše se stavělo tak, aby odpovídalo platným hygienickým normám. Nově tak vznikla i původně chybějící úklidová
místnost. Celkové náklady akce činily 626 429 Kč.
Z Pardubického kraje jsme na základě podané
žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje obdrželi příspěvek ve výši
80 000 Kč.

Rozpočet
schválený
v Kč

Rozpočet
upravený
v Kč

Skutečnost
k 31. 10. 2020
v Kč

Příjmy

7 260 000

9 910 800

6 823 462,59

Výdaje

7 260 000

9 105 400

5 837 289,95

Na účtech obce bylo k 31. 10. 2020 celkem 6 276 473,51 Kč.
Daňové příjmy se na jaře, díky krizovým opatřením, propadly min. o 10 %. Obce i kraje musely přehodnotit rozpočty a rušily investiční akce. Díky intenzivnímu jednání
vládních stran i zástupců krajů a obcí byl přijat tzv. protikrizový balíček, v němž obce dodatečně obdržely, jako
částečnou kompenzaci, částku 1.200 Kč na obyvatele.
V našem případě se jednalo o dotaci ve výši 538.750,- Kč.
Rádi bychom apelovali na naše spoluobčany trvale
žijící v naší obci, kteří zde nejsou přihlášeni k trvalému
pobytu, aby zvážili tento krok, který by byl přínosem
do rozpočtu naší obce.

Oprava propustků
Sběr podnětů pro
zpracování změny č. 3
Zastupitelstvo obce Bítovany schválilo na svém zasedání dne
5. října 2020 přípravu změny č. 3 územního plánu obce
Bítovany.

Rádi bychom upozornili naše spoluobčany, že kvůli
celkové opravě propustku pod komunikací v místě
mezi zahradnictvím a pozemkem Maryškových dojde
k úplné uzavírce silnice vedoucí z Lukavice na Zaječice.
Akci financuje i provádí SÚS Pardubického kraje.

Poděkování

Podnět musí být doručen v písemné formě Obecnímu úřadu
Bítovany.

Rádi bychom chtěli poděkovat panu Milanu Polívkovi za dar
v podobě sazenic levandulí, které byly vysázeny u objektu
hasičské zbrojnice, a zároveň nám věnoval muškáty, které
celé léto zdobily okna obecního úřadu.

Bližší informace poskytne zájemcům Pavla Peřinová, starostka.
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Mlynářová Růžena,
Stará Marie,
Maryška Jiří,
Floriánová Marie,
Čechlovský Boleslav,
Pejcha Jan,
Maryšková Božena,
Štursa Bedřich,
Novotný Josef,
Lesná Věruška,
Machač Josef,
Lukášová Marie,
Štursová Zdeňka,
Kadlečková Vlasta,
Dvořák František,
Machačová Marie,
Habal Karel,
Herzán Jan,
Foltýnová Stanislava,
Lichtenbergová Marie,
Kaplanová Zdeňka,
Koudelka Bohuslav

Upřímnou soustrast
rodinám zesnulých
Novotná Zdeňka, datum úmrtí 7.5.2020 (věk 85)

Sobotka Václav, datum úmrtí 26.8.2020 (věk 72)
Sýkorová Ludmila, datum úmrtí 2.10.2020 (věk 81)
Pražanová Marie, datum úmrtí 30.10.2020 (věk 98)
František Dušek, datum úmrtí 13.11.2020 (věk 76)
Jarmila Capoušková, datum úmrtí 17.11.2020 (90let)

Lhůta pro podání podnětů je stanovena do 31. 12. 2020.

Zájemci, jejichž žádosti bude vyhověno, se budou podílet
na nákladech za zpracování změny č. 3 ÚP. Tento závazek
bude stvrzen uzavřením smlouvy o úhradě nákladů mezi
obcí Bítovany a daným žadatelem.

Naši jubilanti

Štursová Vlasta, datum úmrtí 2.7.2020 (věk 84)
A dále pak dojde s největší pravděpodobností na jaře
příštího roku k úplné uzavírce silnice vedoucí na
Žumberk a to v místě u odbočky Ke Spálenci, jelikož
i v těchto místech bude také SÚS opravovat poničený
propustek. O plánovaných uzavírkách vás budeme
v časovém předstihu informovat.

Tímto
vyzýváme
vlastníky
nemovitostí
–
pozemků
v katastrálním území Bítovany, kteří by měli zájem či vědí,
že by chtěli na svém pozemku postavit rodinný dům, aby
podávali své podněty pro zpracování změny č. 3 územního plánu
obce Bítovany.

Po této lhůtě zpracovatel změny č. 3 ÚP všechny obdržené
podněty prověří a dle jejich vhodnosti do územního plánu
zařadí či nezařadí.

Společenská
kronika

Kontakty
na úřad
+420 469 665 170

Dalším spoluobčanem, kterému děkujeme, je pan Karol
Hambálek. Děkujeme za jeho trpělivost a ochotu stále
opravovat herní prvky na dětském hřišti. Touto cestou
bychom rádi apelovali na rodiče, aby si své děti hlídali
a vysvětlili jim, že ničit cizí majetek není správné.

bitovanyobec@seznam.cz

Díky patří také panu Vladimíru Blažkovi, který poskytl dar
obci v podobě motorové pily pro SDH Bítovany a přívěsu
za osobní automobil, který jistě využijeme jak pro údržbu
obce, tak k převozu věcí při pořádání sportovních či
kulturních akcí.

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

Úřední hodiny
Pondělí:

7:30 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:

7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
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Poznej svého souseda:
Rodina Maryškova

Poděkování za
podporu pro Davídka
Autor: Markéta Pištorová s rodinou

Život na vesnici byl vždy jiný než život ve městě. Lidé se
setkávali na návsích, při společenských akcích, dobře se
znali, vytvářeli spolupracující a přátelskou komunitu, která
i přes drobné sousedské neshody, fungovala jako celek.
S příchodem novodobého způsobu života se vzájemná
pospolitost vytrácí a rozdíl mezi životem ve městě a na vsi je
už převážně jen ten, že místo malého balkonku v rušném
panelovém domě, mají obyvatele venkova krásné zahrádky
na poklidném prostranství svých domků. Když se dřív
„pocestný cizinec“ zeptal „ tetky na návsi“, kde se dobře nají,
kdo mu podrazí prošoupané boty, u kterého sedláka vydělá

krejcar a z jakého stavení je ta krásná modrooká panenka,
okamžitě dostal odpověď. Dnes známe souseda v těsné
blízkosti našeho opevnění a dál už často nedohlédneme.
A přitom je kolem nás tolik inspirativních a šikovných lidí,
o jejichž umu se mnohdy dozvídáme náhodou a s velkým
překvapením. Abychom si udrželi to, co dělá vesnici
vesnicí, vytvořili jsem tuto rubriku, ve které požádáme
někoho z NÁS BÍTOVAKŮ, aby se nám v krátkém medailonku
představil. V minulých dvou číslech jsem oslovili manžele
Haničku a Pavla Binkovi. V tomto čísle o sobě něco málo
prozradí rodina Maryšků.

Milí spoluobčané,
chtěla bych Vám touto cestou všem poděkovat.
Jak už všichni víte, Davídek měl před více než 3 lety nehodu. Dne 30.6.2017 jel na kole a srazila ho dodávka, lékaři nám
nedávali téměř žádnou naději. Podstoupil operaci hlavy,
protože díky velké ráně o auto a následně o zem, měl krvácení do mozku. Více jak 6 týdnů byl v kómatu. Po probuzení,
které bylo velmi pomalé, začali v nemocnici s rehabilitacemi.
Díky velké ráně a krvácení došlo k přerušení nervových cest.
Davídek se musel naučit znovu dýchat, jíst, pít – to už se mu
celkem daří. Dále musí navázat znovu nervové spojení do
všech svalů a pak je rozcvičit. Po 3 měsících strávených
v nemocnici jsme nastoupili do lázní. Od té doby neustále
střídáme pobyty „chvilku doma a chvilku v lázních.“ Dnes už
máme za sebou, jen díky Vám, 12 takových lázeňských pobytů.
Mezi tím musíme chodit do školy.

Nevinně o víně
Autoři: Rodina Maryškova

Většině z Vás asi neuniklo, že na naší adrese nejen bydlíme,
ale i podnikáme. Od roku 2011 provozuje Roman Maryška se
synem Michalem autoservis. Tím však naše aktivity nekončí,
neboť jsme si od roku 2015 začali plnit další „sen“, který
spočíval v založení vlastního Vinařství Bítovany.

Zdravotní stav Davídka se stále zlepšuje, ale bohužel ne tak
rychle jak bychom si všichni přáli. Davídek sice ještě sám
bez opory nesedí a ani nechodí, ale postavit se již dokáže.
I když je to sním někdy dost těžké, tak ale pořád neztrácí smysl
pro humor.

Morava je neodmyslitelně spjata s nádhernými vinohrady,
prostředím sklepů a úžasnými přátelskými vinaři. Po jednom
krásně stráveném večeru jsme chtěli kousek Moravy přenést
i k nám na Chrudimsko. Vždyť některé dodnes dochované
názvy v okolí, jako například „Pod vinicí“, nebo „Na vinici“,
svědčí o tom, že se v tomto regionu víno vcelku hojně pěstovalo. Rovněž současné klimatické i geologické podmínky v okolí
Bítovan naznačovaly, že by úspěšnému pěstování vinné révy
nemělo v zásadě nic bránit.

Ze srdce bych Vám všem, kteří nám pomáhají finančně,
materiálně, ale i psychicky chtěla opravdu moc
a moc poděkovat a popřát všem hodně sil, štěstí
a zdraví nejenom v tomto roce, v této nynější těžké situaci,
ale i v dalších následujících letech.

První vinici jsme založili na jaře roku 2015 vysázením prvních
250 hlav odrůd Solaris a Hibernal. Nyní hospodaříme s necelým
hektarem vinic. Na jedné, nově vzniklé, směrem na Zaječice,
máme vysazeno dalších 1000 hlav. Na jejich hrozny si však
budeme muset ještě dva roky počkat.
Vína vyrábíme ve sklepě, zkušenosti získáváme nejen na
Moravě, ale například i od známých ze Zahradnické fakulty
v Lednici. Rozhodli jsme se jít cestou přirozených vín, která se
obejdou bez přidávání chemických látek a dodatečného
přikrášlování. Nenajdete tak u nás žádná vína „komerčního“
charakteru. Vínům dáváme čas a prostor tak, aby sama ukázala,
co v nich je. Jsou v zásadě přírodní a veganská. Stejně tak i na
vinici přistupujeme k pěstování révy ekologicky a s respektem
k přírodě a okolní krajině.
Vlastní produkce hroznů aktuálně nedokáže pokrýt všechny
naše potřeby pro samotnou výrobu vína, proto dovážíme
hrozny od známých z Moravy, převážně z okolí Čejkovic.
Na skutečnost, že vinice nad Čejkovicemi, ze které hrozny
sbíráme, leží ve stejné nadmořské výšce jako Bítovany, odkazuje název našeho zatím jediného červeného cuvé 284 m n. m.
6

Úspěšně se nám daří získávat si nové odběratele a díky tomu
se jméno Vinařství Bítovany pomalu dostává do podvědomí
širšího okolí.
Každý milovník tohoto ušlechtilého nápoje, bude u nás
vítán. Pokud máte zájem, můžete se u nás osobně zastavit,
případně si vybrat z aktuální nabídky, kterou zanedlouho
naleznete na našich nových webových stránkách:
www.vinarstvibitovany.cz. Věříme, že budete mile překvapeni
a že Vás naše vína zaujmou. Neváhejte také navštívit naše
profily na Facebooku, či Instagramu, na které vkládáme
novinky a zachycujeme činnost Vinařství Bítovany v průběhu
celého roku. I zde nás lze kontaktovat.
Dejte našim vínům a vlastně i nám šanci. Budeme rádi
za případnou zpětnou vazbu, tedy za hodnocení ať už bude
jakékoliv.
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Kultura
a společenské dění
v naší obci
V prvním čísle letošního zpravodaje jsme Vás seznámili
s plánovanými akcemi do konce roku 2020.
Převážnou většinu z nich, jsem ale museli přesunout nebo
úplně zrušit, neboť bychom nedokázali splnit podmínky
nařízené vládou, v souvislosti s šířením rizika
nákazy. Pár aktivit se přesto v mezidobí uvolnění restrikcí
podařilo uskutečnit a tady si je dovolujeme v krátkosti
připomenout.

Výprava na hrad Sunenberg

Dva české filmy, to bylo
bítovanské letní kino

V letošním roce jsme si připravili pro děti dobrodružnou
výpravu na blízký hrad Sunenberg (Žumberk), která se
konala 14.června. Sraz malých dobrodruhů byl v 9 hodin
ráno na dětském hřišti. Poté, co byly děti předány do našich
rukou, následovalo rozřazení do dvou týmů a malé sportovní
zahřátí na hřišti. Oba dva týmy se pak konečně vypravily na hrad. Během cesty je čekalo dvojí překročení řeky,
samozřejmě s vhodnou obuví. Dále plnění hádanek
z rostlinné říše, prozkoumávání terénu a zručnosti
jednotlivých členů týmů. Oba týmy si vedly velice vyrovnaně
a každý hráč se snažil pro tým získat co nejvíce bodů.

V sobotu 27. 6. 2020 se fotbalové hřiště proměnilo v letní
kino. Pod širým nebem se vždy lépe dýchá a pokud se přidá
i trocha toho smíchu, jsem hned blíže dobrému zdraví,
o které musíme nejen v této neobvyklé situaci pečovat.
Prvním, ze dvou plánovaných snímků, byla komedie režiséra
Jiřího Vejdělka „Poslední aristokratka.“ Druhým snímkem,
který jsme mohli promítat podle plánu a tematicky jsem
pro něj vybrali datum 5.9.2020, byla komedie scénáristy
Petra Kolečka „Přes prsty.“
Promítání plynule navázalo
na velmi vydařenou akci, jakou byl volejbalový turnaj na
multifunkčním hřišti.

Bohužel, když jsme konečně náročným terénem vystoupali
na hrad, zastihla nás bouřka, z bezpečnostních důvodů jsme
zůstali jen na nádvoří hradu, kde jsme si přečetli historii hradu
a vyhlásili konečné skóre pro oba dva týmy.
Oba týmy měly stejný počet bodů, závěrečná hostina
na hradu se bohužel nekonala, protože jsme byli nuceni opustit
hrad kvůli silné bouřce a dešti.
Doufáme, že si i tak děti výpravu užily a vypravily se s námi
na hrad Žumberk jinak než po silnici.

Volejbalový turnaj zná své vítěze
Letošní turnaj se konal 5. 9. 2020 od 14 hodin, zúčastnilo se
ho celkem 5 družstev. Složení týmů bylo převážně z Bítovan,
ale dorazili i hráči z okolních vesnic (Studená Voda, Svídnice
a Lukavice). Každý s každým hrál dva sety. Podle získaných
bodů z výsledné tabulky bylo určeno pořadí týmů. Vítězem
se stal tým „Dream Team“, druhé místo obsadilo družstvo

„Bítovany 2“, třetí místo tým „Lukavice“, čtvrtý skončil tým
ze „Svídnice“ a na krásném pátém místě se umístil tým
„Bítovany 1“. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří
pomohli s realizací turnaje, jmenovitě Radku Dostálovi
a Františku Duškovi.

2.

1.

3.

4.

5.

Sportovní odpoledne s dětmi
Konec prázdnin jsme oslavili s dětmi až 6. září na velkém
fotbalovém hřišti, pro děti byly připraveny sportovní
a vědomostní soutěže. Každý si mohl vyzkoušet střílení z luku
a ze vzduchovky, hod nožem. Pro nejodvážnější jako každým
rokem byla připravená lanovka a pro plavce připravená jízda
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ve člunu. Na závěr, kdo chtěl mohl si na památku pomalovat
kamínek barvami. Bylo to hezké slunečné odpoledne
a doufáme, že si ho všichni účastníci užili. Velice děkujeme
Mateřské škole Bítovany a Zálesáku Zaječice za pomoc
při organizaci.
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Naši noví spoluobčánci:
Štěpánka, Honzík a Tobiášek
V sobotu 26. 9. 2020 jsme do naší obce přivítali nové občánky: Štěpánku Srbovou, Honzíka Pilaře a Tobiáška Novotného.
Dětem i rodičům přejeme pevné zdraví a krásně prožitý společný život.

V knihovně nastanou změny
Autorka: Lucie Švadlenková, knihovnice

Obecní knihovna je dočasně kvůli nařízení vlády zavřená.
Jakmile to bude možné, bude opět do konce tohoto roku
otevřená ve stávajícím čase, a to každý čtvrtek od 15:00 do 16:30.

autorů jako Vančura, Neruda, Němcová a další. Registrováno
je 56 čtenářů, v tomto roce knihovnu doposud navštívilo
38 čtenářů, mnozí opakovaně, vypůjčeno bylo celkem 285 knih.

Od Nového roku však dojde ke změnám. Novým knihovníkem
se stane pan Viktor Jonáš a změní se také otevírací den, a to
každou středu ve stávajícím čase od 15:00 do 16:30 hodin.

Zapůjčení knih není časově omezené, je bezplatné, neplatí se
ani žádné členství. Spolupracujeme s Městskou knihovnou
Chrudim, od nichž máme zapůjčeno a k dispozici spoustu
pěkných knih.

V knihovně se aktuálně nachází 1027 knih různých žánrů od
románů, přes historické knihy, detektivky, životopisné,
cestopisné, válečné, fantasy knihy až po dětské pohádky.
V knihovně se nachází také starší odborná literatura od

Děkuji všem stávajícím i budoucím čtenářům za návštěvu naší
knihovny a přeji všem v dnešní těžké době hlavně hodně zdraví
a pohody.

Vánoce se blíží, zazpívejte a zahrajte si koledu

Nesem Vám noviny
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K němužto andělé z nebe přišli
i také pastýři jsou se sešli.
|: Jeho vítali, Jeho chválili :| dary nesli.

Z nebe jsi sstoupil k nám z pouhé lásky,
krásné Jezulátko, kvítku rajský.
|: jaký spanilý a ušlechtilý :| celý krásný.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují.
|: Že jest narozen, v jeslích položen :| ohlašují.

Žádáme srdečnou zkroušeností,
by jsi nás uvedl do radosti
|: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :| na věčnosti.
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Jak se máme ve školce…
aneb okénko do MŠ Sluníčko
Autorka: Renata Blažková DiS., zástupkyně ředitelky MŠ

Prázdniny a léto skončily a naše školka se zase otevřela,
tentokrát po delší době a tak trochu „nově.“ Během
prázdnin
proběhla
rekonstrukce
sociálního
zařízení
v 1. patře (třída mladších dětí), došlo k nátěrům a opravám
obložení, topení a vymalování prostor mateřské školy.
Na konci měsíce srpna se rozběhla oprava střechy na
budově školky. Za finanční podporu při rekonstrukci
umýváren a opravě střechy děkujeme Obecnímu úřadu
Bítovany, Kateřině Vohradníkové a Pavle Peřinové,
které dohlížely na probíhající opravy.
Vedle nových umýváren a nové střechy, máme pro Vás
ještě jednu změnu, od září 2020, mají třídy ve školce svá jména
I. třída „Broučci“ (mladší děti), II.třída „Včeličky“ (starší děti).
Plní síly a optimismu jsme 1.září otevřeli naši školku
a očekávali „normální“ školní rok 2020/2021. Do poloviny
října to i tak vypadalo – začali jsme jezdit na předplavecký
kurz do krytého bazénu v Chrudimi. Přijelo i Divadélko pro
školy s pohádkou „O Hastrmanovi.“ Tvořili jsme v Dřevíčkové dílničce. Vyjeli jsme si na slavnost skřítka Tappiho
do Chrudimského DDM. Dozvěděli jsme se „Jak roste
chleba,“ stali se mlynářem i pekařem. Byli jsme na podzimním
výletě na Kočičím hrádku, prošli se novým zámeckým
parkem ve Slatiňanech. Vše bylo fajn, jenže pak to zase přišlo…
od zavření základních škol po přerušení všech sportovních
a kulturních akcí…

Bítovák

Tak jsme si s dětmi začali užívat obyčejné dny v naší školce,
vyrážíme do přírody kolem Bítovan, brouzdáme se lesem,
malujeme, tvoříme, tančíme, cvičíme… Uložili jsme broučky
s Ferdou a Beruškou do připravené postýlky z listí na
školní zahradě. Mrzí nás, že si nemůžeme užít „školkové“
akce s rodiči našich dětí. Doufáme, že se vše vrátí do normálu
a my si to budeme moci užít i společně s rodiči.
Co nás ještě možná čeká? Pohádky v podání divadélka
Šeherezáda a Srdíčko, „Mikulášská nadílka aneb možná
přijde i anděl,“ plavání v Chrudimi, projektový den“ Létající
barvy“ a „Možná přijde i Mimoň,“ v podání Popleteného
divadla pana Petráše. Před Vánocemi, by jsme si rádi zazpívali
s kytarou a s rodiči na zahradě naší školky a načerpali trochu
té Vánoční atmosféry. Co vše se nám povede uskutečnit je
ve hvězdách, jediné co si přejeme je, aby se všichni vrátili
k normálním životům plných radosti a pohody.
Závěrem bych ještě ráda poděkovala panu Radkovi
Dostálovi, který nám ochotně pomáhá s opravami v mateřské
škole a údržbou zahrady.
Za všechny zaměstnance mateřské školy Vám přejeme,
pokud to jen trochu jde, klidné předvánoční období, krásné
rodinné Vánoce, hodně zdraví, normálních aktivit, věcí a dnů
v roce 2021.
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