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Přichází jaro a s ním
příjemnější rok
Zima skončila, přivítali jsme jaro a vstoupili
do dalšího roku, který plyne jako voda. Hned
z kraje roku bylo potřeba uzavřít rok minulý,
vyúčtovat všechny dotace, které jsme obdrželi
a zároveň rychle plánovat rok stávající.
To, co se nám podařilo v loňském roce, bylo již popsáno
v minulém čísle. A plány na letošní rok jsou opět velké. Jednou
z největších letošních akcí by mělo být dokončení veřejného
osvětlení v obci. Současně s touto akcí proběhne společností
ČEZ, a.s. vložení kabelů nadzemního vedení do země. Pokud se
vše povede, mohl by se opravit most u „horního mlýna“.
Zajisté jste si již všimli, že byly osázeny nové stromy po obci,
zadlážděn prostor na parkování vozidel u Mateřské školy a nyní
probíhá oprava propustku „u Maryšků.“ Až budete zpravodaj
procházet, podrobně se o těchto akcích dočtete.
Zároveň prosím občany o ohleduplnost a trpělivost při
rekonstrukcích a opravách v katastru obce. Vím, že se na nějaký
čas sníží komfort bydlení, ale ve výsledku budeme mít v obci
modernější technickou infrastrukturu.
Pořád se něco děje a tak je tomu i v kanceláři OÚ. Po 27 letech
si odchází užívat důchodu paní Ing. Eva Jonášová, která zde
zastávala funkci účetní a administrativní pracovnice. „Paní
Jonášová, jménem mým a jménem zastupitelů, Vám chci
poděkovat za veškerou práci, kterou jste pro naši obec a občany
vykonávala. Vždy jste pracovala svědomitě s plným nasazením.
Nyní nastává nová kapitola Vašeho života, ve které se budete
moci konečně věnovat tolika věcem, na které doteď nebyl čas.
Přejeme Vám klidné prožití následujících let a nechť Vám zdraví
dlouho slouží.“
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála krásnou, poklidnou
dovolenou a dětem prázdniny podle jejich představ.
Vaše starostka Pavla Peřinová

Moc děkujeme všem, kteří pomáhají
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem členům SDH
Bítovany, kteří se během dubnové soboty podíleli na dláždění
odstavné plochy u mateřské školy.

v nové obci a pevné zdraví.Nesmí chybět ani poděkování paní
Janě Čechlovské, která několik let psala naší obecní kroniku,
děkujeme.

Děkujeme také naší již bývalé zastupitelce Vladimíře Fouskové
za práci, kterou pro obec vykonala. Přejeme jí pohodové bydlení

A v neposlední řadě patří ještě jednou poděkování paní Ing. Evě
Jonášové.

Exotika na ranči začala jednou kočkou
Záměr chovu zvířat přišel nenápadně, vlastně to začalo jednou kočkou…
Tak by se dalo říct, že to začalo u nás doma a aby kočce nebylo
smutno, přibyla k ní druhá. V ten samý rok povídá soused vedle
naší chaty, že sekání trávy v kopcovitém svahu už je nad jeho síly.
Tak přišel nápad a pořídili jsme si ovce, k nim kozy a nakonec
i lamy. Každodenní dojíždění na chatu bylo trochu nepraktické,
proto se majitel Vladimír Blažek rozhodl přikoupit pozemek
vedle své firmy v Zaječicích a zvířata byla přemístěna tam. Díky
tomu, že o zvířata byl zájem z řad mateřských školek a děti se
na ně dívaly přes plot, se majitel začal zajímat o to, jak dětem
zvířata co nejvíce přiblížit.
A to už je rok 2017, kdy se objevil inzerát prodeje domu
v Bítovanech č.p. 6. Místo jsme si s manželem zamilovali na
první pohled pro svoji velikost a prostoru pro zvířata. Práce bylo
víc než dost, ale jak se říká, když se chce, všechno jde. Exotika na
ranči byla veřejnosti poprvé otevřena v květnu 2019. Pozorování
exotických zvířat si užívají hlavně děti v doprovodu rodičů
a prarodičů. Míří k nám také kolektivy z mateřských a základních
škol, ústavů sociální péče ale i domovů důchodců. K dispozici
jsou dvě hřiště, kde mají děti houpačky, skluzavky, kolotoče

a domečky. To vše na dohled svých rodičů, kteří mohou v klidu
vychutnat kávu, ledovou tříšť nebo párek v rohlíku z našeho
občerstvení.
Ve voliérách a ohradách jsou k vidění poníci, lamy, ovce nebo
kozy, které si děti mohou pohladit a dokonce i nakrmit. Mezi
exotickými druhy živočichů nechybí ani šelmy, například pumy,
servalové, karakalové nebo rysové. Dále dětmi oblíbené surikaty,
lemuři, opice a klokani. K vidění jsou také ptáci, andulky, korely,
papoušci, bažanti. Nesmím zapomenout také na dikobrazy
a nyaly. Všech 37 druhů našich svěřenců vypisovat nebudu,
přijďte se na vlastní oči podívat, jaká zvířata žijí v Bítovanech.
Otevírací doba je 10 – 17 hodin a to v pátek, sobota a neděle. Přes
prázdniny úterý až neděle v ten samý čas.
Místním občanům, kteří nám přinesli například suché pečivo,
přebytky ovocné úrody, čerstvě nasekanou trávu a nebo ořez
větví, děkujeme za podporu.
Jana a Vladimír Blažkovi

Co je to za kameny u rybníku Farář?
V redakci zpravodaje Bítovák mám určitý prostor, který obvykle plním událostmi z oblasti kultury
a sportu. Jelikož je poslední rok tato oblast v důsledku celosvětové pandemie výrazně omezena
a prostor mě vymezený, by tak zel prázdnotou, rozhodla jsem se, využít ho k odpovědi na častou
otázku posledního roku. Co je to za kameny u rybníku Farář?

Když se v roce 2019 v naší obci prováděla kompletní rekonstrukce
mostu přes řeku Holetínku, zůstalo po jeho demolici množství
kamenů, které se vedení obce rozhodlo ponechat, pro případné
další využití. Myšlenka vytvořit z nich kromlech přišla okamžitě,
když nás na poradě paní starostka požádala, ať přemýšlíme,
co s nimi. Tyhle stavby mě fascinují už dlouho a kdykoliv mám
možnost je navštívit, tak neodolám. Kameny jsou věčné, a proto
zprostředkovávají obraz reality, která přetrvává bez ohledu na
probíhající čas. Skrývají v sobě obrovskou moudrost a například
jihoameričtí indiáni tvrdí, že kámen vám řekne víc, než mobil.
Kámen je symbolem esence bytí. Jsou součástí přírody, u které
nedochází k rozkladu a zániku, ale naopak přetrvá za všech
okolností. Právě skutečnost, že kameny jsou nedotknutelné
zubem času, je důležitým prvkem posvátnosti, kterou jim lidé
odedávna přisuzují. Menhiry a další kamenné megalitické stavby
představovaly velmi silná energetická místa, postavená za účelem
příjmu čisté kosmické energie a také posílení a ochrany celého
území. Některé kamenné stavby staré tisíce let se dochovaly
dodnes. Tato zvláštní uspořádání zesilovala energetickou
a léčivou moc posvátného místa a obrovsky zvyšovala vibrace
celé okolní krajiny.
Naši předkové investovali značné množství času a obrovské úsilí
do vztyčení menhirů, protože věděli jak důležitou energetickou
zásobárnu a ochranu tím získají. Menhiry vztyčovali v blízkosti
svých domů, zahrad, polí, stájí, chlívů a také v krajině. Pokud
se podařilo umístit je u řek, studánek a dalších vodních zdrojů,
docházelo tak navíc k jejich propojení s posvátnou vodou.
Skrze tyto stavby k nám může přicházet velké množství
energie a vitální síly. Fungují v podstatě jako takové nabíječky.
Nejvhodnějšími kameny jsou ty křemičité, jako je pískovec

nebo žula, neboť mají schopnost absorbovat velké množství té
nejsilnější energie. Megalitické stavby činily obyvatele daného
území nezávislými, soběstačnými a svobodnými. Ale jelikož se
vždy našly síly, kterým toto nevyhovovalo a raději viděly lidstvo
nesoběstačné, nesvobodné a závislé, menhiry a celá megalitická
síť byla systematicky ničena.
Kromlech, neboli kamenný kruh, je na našem území odkazem
keltských předků Bójů. Oblast Čech, Moravy a Slezka, jež byla
v dávných dobách pojmenovaná Boiohaemum, nám známější
Bohemia, vždy byla a je energeticky velmi silná a je právem
označována za srdce celé Evropy. V současné době, kdy se Evropa
a celý svět nachází v období velkých změn, je obnova těchto
zářičů potřebná více než kdy dříve, a proto jsem velmi vděčná
svým kolegům zastupitelům i těm, kteří svou účastí ke stavbě
přispěli, za neodmítavý postoj a podporu myšlenky, využít
kameny, které ve své paměti nesou události obce již do roku
1910. Když stavba loni na jaře vznikala, byla celá tato neobvyklá
situace teprve v plenkách. Nyní, po více než roce od přijetí
prvních mimořádných opatření, která někomu více, někomu
méně, ale všem nám nějakým způsobem ovlivnila životy, věřím,
že se pomalu začínáme vzpamatovávat, bohatší o zkušenost, že
ať se děje cokoliv, a teď si dovolím použit slova Vlasty Buriana,
“tak se ještě nestalo, aby to nějak nedopadlo”.
Přeji nám všem hodně sil brát život tak, jak přichází, se všemi
radostmi i strastmi, protože každá zkušenost nás činí silnějšími
a jak říká jedno moudré přísloví:” Tam, kde věčně svítí slunce, je
jen vyprahlá poušt.” Pevné zdraví, krásný zbytek jara, příjemné
léto a brzy na viděnou u snad již povolených společných aktivit.
Olga Dvořáková

Informace
z obce

Podařilo se

Nová odstavná
plocha u školky
Jak jsme již zmínili v minulém čísle zpravodaje, obec měla
v plánu do konce loňského roku zadláždit parkovací plochu
u mateřské školy. Z důvodu velmi nepříznivých klimatických
podmínek jsme museli tuto akci odložit až na jaro letošního
roku. Se zadlážděním plochy betonovou zámkovou dlažbou nám
pomohli členové místního sboru dobrovolných hasičů, za což
jím patří velké poděkování. Nový prostor bude sloužit nejen ke
krátkodobému zaparkování vozidel, ale také zde budou umístěny
nádoby na separovaný odpad, kolem kterých ještě plánujeme
zhotovit dřevěnou zástěnu a tím místo zvelebit.

Výsadba stromů
v zastavěném
území obce
Také jsme v minulém vydání „Bítováka“ zmínili informaci
o možnosti získání dotace na výsadbu stromů v naší obci.
Konkrétně se jedná o finanční podporu ze Státního fondu
životního prostředí ČR na výsadbu 27 kusů vzrostlých dřevin
původně listnatých a stanovištně vhodných druhů v zastavěném
a zastavitelném území Bítovan. Z důvodu aktuálně platných
protiepidemiologických opatření nebylo možné provést výsadbu
dřevin za účastí místních občanů, kdy by si například každá
rodina zasadila „svůj“ strom. Proto jsme tuto práci objednali
u odborné firmy, která zajistila nejen zpracování odborného
posudku a dodání samotných sazenic, ale také nezbytný materiál
související s výsadbou jako např. substrát, kotvení, ochranu
kmene, drenáž, mulč, hnojivo, půdní kondicionér. Dále nám
dodala technologii na závlahu a zajistila odborný dozor.
Sázelo se celkem v pěti lokalitách. Podél hřbitovní zdi byly
vysazeny 2 lípy srdčité, u rybníčku 1 vrba bílá, podél plotu
mateřské školy 5 kusů javoru babyka, nedaleko multifunkčního
hřiště 2 kusy třešně ptačí a nejvíce stromů bylo vysázeno Na
Kopci, a to konkrétně 4 břízy bělokoré, 4 hlohy jednosemenné,
2 javory klen, 3 jeřáby ptačí, 3 hrušně polnička a 1 třešeň ptačí.
V tuto chvíli jsme požádali Fond o uvolnění finančních
prostředků ve výši 185.500 Kč. Způsobilé výdaje by měly být
veškeré výše uvedené práce a služby.

•

bezúplatně získat od obce Zaječice pozemky pod komunikací
do Bítovánek (dosud nebyly ve vlastnictví obce Bítovany),

•

bezúplatně získat od Římskokatolické farnosti Žumberk
pozemek kolem kostela, následně jsme zajistili odborné
ošetření stromů kolem kostela,

•

vykoupit část pozemku v křižovatce u horního mlýna
pro vybudování nového povrchu komunikace vedoucí na
fotbalové hřiště,

Rádi bychom
letos stihli
•

vzájemně s Pardubickým krajem směnit pozemky
v katastrálním území obce, kdy pozemky pod chodníky
vlastní Pardubický kraj a naopak pozemky pod krajskými
silnicemi naše obec. V tuto chvíli jsou v řešení pozemky
kolem nového mostu u MŠ a chodník proti kostelu,

•

bezúplatně
získat
od
Státního
pozemkového
úřadu zemědělské pozemky u požární nádrže
a u multifunkčního hřiště do svého vlastnictví.

•

zhotovit novou bránu na objektu márnice na hřbitově,

•

provést opravu zdí v kanceláři OÚ (sanační práce, výmalba,
pokládka zátěžového koberce),

•

vytěžit uschlé stromy nad rybníkem Farář pod dohledem
pracovníků Odboru životního prostředí Pardubického kraje,
neboť tyto lesní pozemky jsou v ochranném pásmu přírodní
památky,

Plánujeme

•

objednat zpracování projektové dokumentace na odstavnou
plochu u hřbitova včetně přístupové komunikace (kopeček)
a prostoru pro umístění kontejnerů na bioodpad,

•

•

objednat stavební firmu na provedení opravy mostu
u horního mlýna v rozsahu zjištěných závad z hlavní mostní
prohlídky z roku 2019.

nejpozději v červenci tohoto roku by nám měla firma
RECPROJEKT s.r.o. odevzdat dokumentaci pro vydání
stavebního povolení na akci pod názvem „Splašková
kanalizace Bítovany“. Poté provedeme výběrové řízení
na poslední nezbytnou část dokumentace - dokumentaci
pro provedení stavby a dokumentaci pro umístění
domovních přípojek. Návazně na to provedeme
poptávkové řízení na administrátora žádosti o dotaci
z Evropských fondů a výběrové řízení na zhotovitele
stavby,

•

rozšířit síť separovaného odpadu – vzniknou 2 nová
místa s kontejnery na papír, sklo a plast (Na Bišovce,
u hřbitova). Nádoby nám zapůjčí společnost EKO-KOM,
a.s.

•

s odbornou firmou pracujeme na úpravě nového vzhledu
webových stránek obce.

Realizace pokládky
kabelů NN a VO do
pozemku
Na přelomu letošního léta a podzimu by měla být v naší obci
zahájena velká stavební akce. Jedná se o pokládku kabelového
vedení nízkého napětí do pozemku, které je v současnosti vedeno
vrchní sítí. Investorem akce je ČEZ Distribuce, a.s.. Demontáží
vrchního vedení kabelů NN dojde i k likvidaci stávajících
dřevěných a betonových sloupů, na kterých má obec umístěna
svítidla veřejného osvětlení a ampliony veřejného rozhlasu.
Proto se obec k akci přidá a do výkopu umístí „příloží“ kabelové
vedení veřejného osvětlení. Celkem by mělo být osazeno 52 ks
LED svítidel. Dle aktuálních informací zástupce ČEZ Distribuce,
a.s. se tato akce protáhne do poloviny příštího roku.
Na rekonstrukci veřejného osvětlení jsme zaslali žádost na
Pardubický kraj v rámci Programu obnovy venkova. Dne 21. 4.
2021 nám byla schválena dotace ve výši 110.000 Kč. Spoluúčast
obce musí činit minimálně 50% ceny díla. Schválený finanční
příspěvek není vysoký, proto podáme další žádosti o dotaci na
Ministerstvo financí ČR a Nadaci ČEZ.

Změny
•

jak už jste se dočetli v úvodním článku zpravodaje, došlo
ke změně na pozici účetní a administrativní pracovnice,
kdy paní Ing. Evu Jonášovou vystřídala Tereza Novotná
Svatoňová,

•

dále skončil mandát naší zastupitelce Vladimíře
Fouskové, která se přestěhovala, paní Fousková zastávala
post předsedkyně Kontrolního výboru – nový předseda
KV byl zvolen náš zastupitel Ing. Tomáš Novotný,

•

pokud jste navštívili naši knihovnu, přivítal vás náš
nový knihovník pan Ing. Viktor Jonáš, otevírací doba
knihovny bude nově od května každé pondělí mezi 15.00
a 17.00 hodinou

•

došlo ke změně také v osobě kronikářky: za Janu
Čechlovskou bude nyní do kroniky zaznamenávat dění
v naší obci ale také ve světě zastupitelka Olinka
Dvořáková.

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

Trvalý pobyt a nový
zákon o odpadech

Rozpočet na rok
2021

Mateřská škola
pod novou střechou

Přestože se institut trvalého pobytu na první pohled jeví jako
nepříliš problematická součást českého právního řádu, s počtem
občanů, kteří mají v obci trvalý pobyt, pracují i některé zvláštní
právní předpisy, díky čemuž může docházet k nelogickým
a nespravedlivým dopadům. Především finančním. Naposledy
se tak stalo v případě uplatnění tzv. „recyklační slevy“, kdy
svozové společnosti pracují pouze s počtem trvale hlášených
osob, do kterého se nezapočítávají chataři a chalupáři, bohužel
ani osoby s místem bydliště, nicméně odpad je svážen z obce i od
nich. Právní úprava nepočítá s tím, že v nemovité věci může mít
faktické bydliště po celý rok hned několik lidí a produkovat zde
komunální odpad, ačkoliv zde není ani jeden z nich přihlášen.
I v takovém případě platí vlastník za nemovitost poplatek ve výši
za jednu fyzickou osobu.

Zastupitelstvo dne 7.12.2020 schválilo rozpočet obce na rok
2021.

Na podzim loňského roku byla dokončena stavební akce, jejímž
předmětem byla výměna střešní krytiny včetně souvisejících
klempířských prvků na budově mateřské školy. Součástí zakázky
byla i dodávka a montáž paropropustné podstřešní izolační fólie,
osazeny byly výlezy na střechu (světlíky), nově namontovány
byly protisněhové zábrany a budky pro rorýse.

Od nového roku nabyl účinnosti nový zákon o odpadech. Jak už
jsem zmínila výše, ten pracuje s počtem občanů přihlášených
k trvalému pobytu v obci ve své příloze č. 12, která stanoví limit
pro uplatnění slevy na poplatku za uložení odpadu na skládku,
a to v množství odpadu na obyvatele. Pro přehled přikládám
tabulku, jak se hmotnost každý rok bude na obyvatele snižovat
a budou tudíž narůstat náklady za svoz odpadu.

Rok
Množství
odpadu na
obyvatele
v tunách

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

Dalším nejznámějším příkladem problematických důsledků
využití kritéria trvalého pobytu je zákon o rozpočtovém určení
daní. Počet obyvatel obce je zde naprosto dominantním faktorem
pro výpočet podílu obce na sdílených daních (přerozdělování
peněz do obecních rozpočtů).
Pokud jste si pečlivě přečetli tento celý článek, tak jste právě
teď zjistili, že i Vy, kteří zde zatím nemáte hlášený trvalý pobyt,
můžete pomoci obci a svým spoluobčanům, že si jej přihlásíte.
Tímto svým krokem můžete přispět do obecní kasy právě při
rozdělování daní a zároveň pomoci při udržení příhodné ceny
za svoz komunálního odpadu.
Děkuji.
Pavla Peřinová

Rozpočet je deficitní, příjmy jsou plánovány ve výši 7 473 000
Kč před konsolidací, výdaje činí 8 030 00 Kč před konsolidací, tj.
schodek 557 000 Kč. Vyšší výdaje jsou rozpočtovány z důvodu
plánované rekonstrukce veřejného osvětlení. Schodek bude kryt
ze zlepšeného výsledku hospodaření loňského roku.

Zhodnocení
hospodaření roku
2020

V průběhu stavby se nám nevyhnuly vícenáklady v podobě
dodávky střešních latí. Celková cena díla činila 1.469.955, 32 Kč,
Ministerstvo financí ČR nám poskytlo finanční příspěvek ve výši
1.204. 204 Kč, tj. 82 % celkových nákladů stavby. Naše spoluúčast
činila 265.751,32 Kč.

Hospodaření obce v roce 2020
Rozpočet
schválený v Kč

Rozpočet
upravený v Kč

7 015 000

9 308 300

8 886 538,20

Výdaje
po konsolidaci

7 015 000

8 502 900

6 375 792,42

Investor (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) využil
situace a spojil dvě stavební akce. Druhou je oprava opěrné
zdi ve vedlejší obci Žumberk. Zde je úplná uzavírka silnice
od 6. 4. do 27. 6. 2021.

Žádáme
o ohleduplnost

K 31.12.2020 měla obec na účtech celkem 7 797 257,65 Kč.
Příjmy byly z 63 % tvořeny daňovými příjmy, na dotacích jsme
obdrželi 3 466 575 Kč, tj 34 % všech příjmů.
Nejvýraznější položky rozpočtu
Výdaje v Kč
Mateřská škola:
a)oprava sociál.
zázemí
b) oprava střechy

2 571 699 celkem
626 429
1 469 955

-

80 000 Par. kraj
1 240 204 MF ČR

Není třeba řešit, čí vinou je rozježděn obecní pozemek,
potažmo udržovaný trávník (viz. foto), je třeba to změnit.
Není to jen otázka parkování v obci, ale bohužel také
neodstraněné exkrementy po psích mazlíčcích, i když se
domníváme, že sáčků na úklid těchto výkalů je po obci
rozmístěno v dostatečném množství.
Nevěříme, že by se tento pohled líbil jedinému z nás.
Proto prosíme ty spoluobčany, kteří přispívají k těmto
nehezkým zátiším naší obce, aby své chování změnili.

Příjmy vlastní
v Kč

Dotace v Kč

Kanalizace

67 764

-

250 000 Par. kraj
pro roky 2020
a 2021

Komunální
služby

581 943

-

-

437 798

303 037
z toho 209 354
popelnice
93 683 EKO-KOM, za tříděný
odpad

-

Odpadové hospodářství

Určitě jste si nemohli nevšimnout, že je od 1. května uzavřena
komunikace vedoucí od Lukavice směrem do Zaječic. Je to
z důvodu opravy poškozeného propustku v místě
u zahradnictví, který slouží k odvodnění této komunikace.
Celková uzávěra by měla trvat až do 27. června 2021. Pro
linkové autobusy a místní řidiče byla Odborem dopravy
Městského úřadu Chrudim stanovena objízdná trasa po
místní silnici na Hadovce, kolem multifunkčního hřiště,
mateřské školy a rybníčku obousměrně. Provoz je řízen
světelným signalizačním zařízením. V tomto úseku je
umístěno dopravní značení „ Zákaz zastavení“. Prosíme, aby
vlastníci vozidel toto značení po celou dobu provádění opravy
respektovali a parkovali svými vozidly na svých pozemcích a
zajistili tak projíždějícím vozidlům, především autobusům,
bezproblémový průjezd. Žádáme řidiče, aby neparkovali
svá vozidla na travnatých obecních pozemcích podél řeky
a neničili tak vzhled veřejné zeleně a nekomplikovali
především její údržbu. Děkujeme.
Pro ostatní dopravu je stanovena objízdná trasa přes
Miřetice, Smrček a Studenou Vodu.

Skutečnost
k 31. 12. 2020
v Kč

Příjmy
po konsolidaci

Oprava propustku
a uzávěra komunikace v průtahu obcí

Dne 4.2.2021 provedl Pardubický kraj přezkum hospodaření
obce , včetně mateřské školky, za rok 2020. Byly kontrolovány
nejen finanční záležitosti, ale i jednání zastupitelstva, činnost
výborů, uzavírané smlouvy a další a další záležitosti. Při přezkumu nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva, jako součást závěrečného účtu obce, je vyvěšena na elektronické úřední desce.

Nezapomeneme
V letošním roce nás opustili tito spoluobčané,
upřímnou soustrast rodinám.
Dne 14. 1. 2021 paní Holubová Eva, nedožitých 69 let.
Dne 4. 3. 2021 pan Machač Josef (nedožitých 88 let),
pan Čermák Stanislav (nedožitých 40 let)
a paní Lucie Součková (nedožitých 43 let).
Dne 13. 4. 2021 paní Lukášová Marie, nedožitých 92 let.
Dne 29. 4. 2021 paní Božena Maryšková, nedožitých 94 let.

I toto jsou obrázky naší obce, bohužel...

Jak se máme ve školce,
aneb okénko do MŠ Sluníčko
Vzhledem ke stále trvajícím opatřením, zákazům, příkazům, jsme téměř všechny akce, které
jsme měli v plánu do konce roku 2020, byli nuceni zrušit. Vánoční čas jsme si ale užili se vším,
co k tomu patří.
Na začátku prosince jsme se společně s rodiči vánočně naladili.
Zazpívali jsme si s kytarou v podání Lucie Švadlenkové
a houslemi, na které nám hrál Jakub Chreno. Úsměv na tváři nám
vykouzlilo malé vystoupení dětí o tom, jak se slaví Vánoce ve
světě. Smrk na školní zahradě jsme ozdobili svými přáníčky pro
Ježíška a trochu vánočního kouzla si odnesli domů. Štědrý den
nám pomohly připravit naše hodné a šikovné maminky. Upekly
cukroví, vánočku i něco slaného k zakousnutí, připravily ovoce
na bohatou štědrodopolední tabuli. Mimo toho, že jsme jedli,
pili, jsme si zkoušeli posílat lodičky z oříšků, rozkrojit jablíčko
pro zdraví. Zpívali jsme koledy, a nakonec zazvonil zvoneček…
jéééé, Ježíšek na nás nezapomněl! To bylo radosti! Děkujeme
všem našim maminkám ale také ostatním za krásné „školkové“
Vánoce.
Nový rok 2021 jsme zahájili v pondělí 4.ledna. Veškeré akce byly
zrušeny, protože situace kolem „Koroňáku,“ jak mu říkají naše
děti, se zhoršila. Nám ve školce bylo fajn, vzpomínali jsme na
Vánoce s rodinou, malovali jsme, hráli si na bacily a viry, povídali
jsme si o tom, co děláme pro zdraví – hygiena, bezpečnost, pohyb
a správné stravování. Letos jsme měli štěstí, protože napadl sníh,
tak jsme si ho užívali plnými doušky. Vydali jsme se na boby,
stavěli sněhuláky, hledali stopy ve sněhu. Na louce jsme do sněhu
svými těly vytvořili andělské spřežení, koulovali se, vyhazovali
sníh do výšky, běhali jsme mezi sněhovými vločkami. Ve školce
jsme zimu malovali, stavěli, hráli si na mrazíky, pořádali zimní
olympiádu. Bohužel lyžařský kurz, který pro zájemce z řad dětí
pořádá agentura Ski-fanatic ze Ždírce nad Doubravou, se i přes
to, že zimní počasí vyšlo na jedničku, nekonal.
V únoru nás „koroňák“ navštívil osobně a hygienická stanice
Pardubického kraje nás zavřela! Děti i zaměstnanci museli
podstoupit PCR test. Všichni jsme se pochválili za statečnost
a zajásali, že vše je OK! Radovali jsme se, že nám dovolili otevřít.
Chtěli si spolu užívat obyčejných „školkových“ dní. Bohužel,
nebo bohu dík jsme stihli jen Karnevalové řádění v MŠ. Maminky,
možná i tatínci přichystali dětem super masky, školka ožila
princeznami, piráty, zvířátky, supermany. Soutěžili jsme, zpívali,
dováděli. Dokonce jsme si upekli i karnevalové koláče.
Byl tu zase konec našich dní. Od 1.března nás opět zavřeli.
Tentokrát z nařízení vlády, celostátní lockdown. Byly jsme
uzamčeni ve svých domovech. Naše předškolní děti byly na
distanční výuce. Děkujeme maminkám, babičkám, tatínkům,
dědečkům, zkrátka všem, kteří se místo nás věnovali našim
budoucím školáčkům. Abychom se navzájem neztratili,
natáčeli jsme pro děti videa a oni nám na oplátku posílali
pozdravy v podobě fotek. Máme v plánu založit z nich galerii
v MŠ. Od 12.dubna fungujeme v omezeném režimu, pro
předškoláky, děti zdravotníků, vojáků, některých profesí
státních zaměstnanců-maximální počet na jednu skupinu je
15 dětí. Povídáme si o naší Zeměkouli, jak se nám žije na naší

Bítovák

planetě. Na oslavu svátku Země, jsme zasadili na zahradě
stromek – vrbu. Až nám to počasí dovolí, máme v plánu jarní
výpravu na zříceninu hradu Žumberk spojenou s čarodějnickou
stezkou a opékáním buřtů. Vyrobíme dárečky maminkám
k jejich svátku.
Pokud to půjde chtěli bychom dojezdit plavecký kurz
pro předškoláky. Přijede k nám divadélko s pohádkou
O cestování po světě, Mobilní zvěřinec s pejsky (canisterapie).
Ski fanatic má pro nás nabídku sportovního zábavného dne
plného pohybu s diskotékou. Chtěli bychom vyjet k Ratibořicím
do soukromého včelína a za strašidly, do pohádkové vesničky
Podlesíčko. Oslavit s tatínky jejich svátek společně s bubeníkem
Andršem…a hlavně „Rozloučení s našimi předškoláky,“ slavnost
máme naplánovanou na 17.června. Pokračujeme ve spolupráci
s klinickou logopedkou s paní Mgr. Malíkovou, která dojíždí
do naší školky jednou za měsíc. Uvidíme, co ještě bude možné
podniknout, uspořádat, vymyslet. Teď ale napjatě sledujeme
informace kolem nemoci Covid-19 a těšíme se na to až se školka
otevře pro všechny děti naší Mateřské školy Sluníčko Bítovany!
Děkujeme všem našim rodičům za spolupráci a trpělivost se
všemi opatřeními, nařízeními, podmínkami! Těšíme se na to,
až se zase budeme moci potkávat, na živo, nejen on-line.
Přejeme Vám hodně zdraví, spoustu sluníčka a pohodových
jarních dní!
Informace editora: od 10.5.2021 provoz MŠ bez omezení.

Renata Blažková DiS. za zaměstnankyně školky
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