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Nebojme se a mysleme pozitivně
Vážení spoluobčané,
je před námi snad krásná zima, věřím, že její začátek vám zpříjemní náš zpravodaj. Stačí si vzít deku,
šálek dobrého horkého čaje a začíst se do našich textů.

Třeba článek od paní ředitelky naší mateřské školky, co vše
děti prožily a ještě stihnou zažít jak do konce letošního
roku tak v nastávajícím roce. Jaké společenské a sportovní
akce se uskutečnily a jaké mohly v roce 2021 proběhnout.
Ve zpravodaji nalistujete také článek o zdejší restauraci
a penzionu U Nováků, který si pro vás připravil jeho provozovatel,
pan René Salaquarda. Dočtete se o dalších drobných projektech,
které již byly zrealizovány, ale také o těch větších, které bychom
rádi uskutečnili nebo se alespoň o to pokusili v roce příštím.
Pokud bych měla do pár vět shrnout rok 2021, myslím si, že i tento
rok byl pro většinu z nás dosti náročný jak po stránce pracovní,
tak také po stránce osobní. Opět jsme museli bojovat a bojujeme

s „covid restrikcemi“, které ovlivnily naše životy. Domnívám se,
že právě v takto těžkých momentech člověk začne hledat ještě
hlubší radosti, poznání. Důležité pro mě je dělat věci, jak nejlépe
to jen jde, ale nevázat se na výsledek, protože jinak se ta prvotní
velká radost může stát závažím, koulí u nohy.
Dovolte mi, abych nám všem do nadcházejícího roku popřála
hodně zdraví, radosti a úsměvů na našich tvářích, hodně
setkání s fajn lidmi, hodně krásných zážitků s našimi blízkými,
s naší rodinou, protože právě ti jsou pro naše životy naprosto
nejdůležitější. Užívejme se ty všechny malé radosti každý den.
Vaše starostka Pavla Peřinová

Posezení seniorů o bylinkách a budoucnosti
“Člověk se obejde bez mnohého, ale ne bez druhého člověka.”
Jules Gabriel Verne
Lidský život by bylo možno definovat jako časově omezený
prostor, určený pro mnohá setkání nejrůznějšího druhu.
Jedno takové setkání našich dříve narozených spoluobčanů
proběhlo na sále obecního úřadu v sobotu 16.10.2021. Setkání
se zúčastnila i naše místní bylinkářka, paní Hanička Binková,

se svou tématickou přednáškou o bylinkách, aneb “jak přírodní
cestou utužit své zdraví”. Paní starostka Pavla Peřinová
seznámila přítomné s akcemi, které v naší obci probíhají, nebo
v blízké době probíhat budou a vše se neslo v duchu příjemné
sousedské atmosféry. Za poučné vyprávění i cenné informace
děkujeme a věříme, že se v plném zdraví opět setkáme i v roce
2022.
Olga Dvořáková

Centrum setkávání v naší obci
Hezký den z Bítovan ! Tak na facebukovém profilu oslovujeme naše zákazníky. A je tomu tak.
Hezký den z krásné obce Bítovany je skutečně pravdou. Možná
se ostatním zdá tvrzení přehnané, ale vězte, že je to jen tím,
jak tu dlouho žijete, zkrátka zdomácní vše.
Někteří si vzpomenou na naše první setkání v Restauraci
a penzionu U Nováků. Bylo to v roce 2006. Na rok a půl jsem
se zde objevil při rozběhu nově zrekonstruované hospůdky.
Díky rodině Novákových, je ze staré, i když třeba dobré pivnice,
restaurace, která určitě dělá dobré jméno celé obci až za
hranicemi okresů.
Hospody odjakživa na vsi sloužily jako centrum setkávání,
domlouvání, oslav či plesů. Byla u všech emotivních rodinných
událostí – narození, křtin, oslav výročí, svatby, ale i těch
smutnějších. Tmelila sousedy a vedla je k dobré náladě. Časy se
mění, ale to důležité přetrvalo. Každý takový podnik drží jakousi
občanskou vybavenost a je dobré ho mít po ruce.
Ale teď zpět.

Do hospůdky jsme se vrátil s manželkou a dcerou v roce 2016
(ty šestky jsou souzeny) a přebudoval celou restauraci na
„rodinnou“. Vaříme z farmářských surovin z blízkého okolí, což
naši hosté už vědí. Podporujeme udržitelnost venkova, pro nás
přirozenou součást našeho života. Však mnozí z Vás jsou našimi
pravidelnými hosty a věříme, že spokojenými.
Z čeho mám opravdu radost je náš sklípek. Prostory bývalého
pivního sklepa jsou dnes vinotékou a stylovým prostředím pro
nejrůznější oslavy a svatby. Další prostory restaurace není třeba
zmiňovat, ale sál patří k nejhezčím v okolí. Zkrátka objekt byl
vybudován Vašimi předky s rozmyslem.
I když zrovna nejsou dobré roky pro hostinskou činnost,
pokusíme se vydržet, ale neskrývám obavy, že je to velmi
náročné. Pokud obec přijde o hospodu, všichni víme, že vyhasne
společenský život a nějak vše utichne. Samozřejmě, s tím se dá
žít, vždyť jsou přece obce bez hospody, ale také bez života.
Žijeme tu s Vámi - René, Hana a Klára Salaquardovi

Tornádo na jižní Moravě
Ve čtvrtek 24. června 2021 okolo 19:20 hodin večer se jižní Moravou na Břeclavsku a Hodonínsku
přehnala nejsilnější bouře v novodobých dějinách České republiky. Kroupy velikosti tenisáků, blesky
a silný vítr napáchaly obrovské materiální škody. Vše završilo tornádo.
Tornádo, které dosáhlo délky 27,1 kilometrů a šířky od 0,25
do 2,1 kilometru. Jednalo se o silné tornádo dosahující síly F4
na Fujitově stupnici, což odpovídá rychlosti větru zhruba 380
kilometrů v hodině. Kriticky zasaženo bylo sedm obcí, nejvíce
postiženy byly Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky a Lužice.

Loučení s prázdninami:
Sportovní odpoledne pro děti
Letošní loučení s prázdninami, které připadlo na 29.sprna si děti
užily opravdu sportovně. Na fotbalovém hřišti bylo připraveno
celkem 10 stanovišť, které prověřily jejich obratnost, zručnost,
ale i logické myšlení.

Na konci odpoledne bylo uspořádáno klání mezi rodiči
a dětmi v tzv. Kanjamu, kdy se házelo létajícím talířem na cíl.
Za uspořádání těchto soutěží děkujeme Mgr. Martinu Dostálovi
a jeho týmu ze SKIFANATICU.

Děti si mohly vyzkoušet jízdu na koloběžkách „Kostka“,
lukostřelbu, překážkovou dráhu a skákání na pogo
tyči. Nejzábavnější bylo pro děti přeplutí vodní nádrže
na paddle boardu a souboj v summo bubbles. Své hlavičky si
potrápily u skládání hanojských věží, sestavení dráhy z lega
kostek a řešení dřevěného pexesa. Každý kdo navštívil stanoviště,
získal cenné body na kartičku a tu pak směnil za odměnu,
kterou si sám vybral.

Tradičně nechyběla lanovka, která jako vždy byla největším
adrenalinovým zážitkem. Velice za ni děkujeme panu Ing. Karlu
Krbálkovi a spolku Zálesák Zaječice.
Doufám, že si děti a rodiče toto odpoledne užili a příští rok se
zase jako vždy všichni uvidíme poslední víkend prázdnin na
dalším sportovním odpoledni.
Tereza Novotná Svatoňová

Zraněno bylo přes 100 lidí a přineslo bohužel šest obětí na
životech. Tornádo bořilo domy, převracelo auta, pustošilo
krajinu. V dotčených obcích bylo poničeno asi 1 200 staveb
včetně veřejných, zemědělských a průmyslových budov. Škody
na soukromém i veřejném majetku byly podle odhadů vyčísleny
na 15 miliard korun. K demolici bylo určeno asi 200 domů,
silně poškozeno dokonce až 1 600 domů. Jedná se o historicky
nejsilnější tornádo evidované na českém území. Jediný doklad
o podobě ničivého tornáda je z Kosmovy kroniky české pro území
Prahy na den 30. července 1119.
Bezprostředně po ničivém tornádu se zvedla velká vlna
solidarity, do postižených obcí přijelo pomáhat odstraňovat

následky tornáda tisíce dobrovolníků, založily se hromadné
sbírky jak materiální, tak finanční. Kolem července 2021 se
vybralo na finančních darech více jak 1,1 miliardy korun, další
peníze věnovali lidé přímo poškozeným rodinám.
Také naše obec Bítovany se rozhodla těmto postiženým
oblastem pomoci. Nejvíce postižené obce jsme kontaktovali
s nabídkou veřejné sbírky a materiální pomoci. Ta byla však
nakonec odmítnuta s tím, že materiálu již ze sbírek a darů
mají dostatek a oslovili nás s prosbou peněžního daru. Obec
Bítovany darovala každé ze čtyř nejvíce zasažených obcí
Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky a Lužice na jejich
transparentní účet částku 5 000 korun, tedy celkem 20 000 korun.
Všem lidem postiženým touto přírodní katastrofou přejeme
hodně sil zvládnout tuto nelehkou životní situaci a přejme si do
budoucna, aby se již něco takového znovu nikdy neopakovalo.
Lucie Švadlenková

Obecní knihovna informuje
Pro příští rok 2022 dojde v obecní knihovně ke změnám. Ke konci
tohoto roku se rozloučíme s knihovníkem panem Viktorem
Jonášem.
Knihovna bude nadále fungovat na obecním úřadu, a to v úřední
dny.

Otevírací doba:
•
•

pondělí a středa od 8:00h do 12:00h a od 13:00h do 17:00h
knihy bude zapůjčovat pracovnice OÚ

Tímto děkujeme panu Viktoru Jonášovi za čas, který knihovně
věnoval.

Nohejbalový turnaj

Co se letos podařilo

V září proběhl na našem multifunkčním hřišti nohejbalový
turnaj, kterého se zúčastnilo pět družstev. Většina členů týmů
byla složena z místních a jedno družstvo bylo z Hlinska. Turnaj
se hrál způsobem, že každý s každým odehrál dvě utkání na dva
vítězné sety. Po odehrání zápasů ve skupině se probojovaly do
boje o umístění čtyři z pěti družstev. První semifinále vyhráli
„Náplavy“ nad „Hasiči“, druhý souboj „TJ Bítovany“ nad
„Kardiaky“ a následné finále patřilo vítěznému týmu z Hlinska.
Děkujeme všem účastníkům za účast a těšíme na další ročník
turnaje.

Jak už jsme zmínili v jarním vydání našeho místního zpravodaje,
hned na začátku letošního roku byla zhotovena a osazena nová
vrata na márnici na hřbitově. Následovala výsadba 27 stromů
původních odrůd v pěti lokalitách po obci. Finanční podpora ve
výši 185 500 Kč, o kterou jsme si požádali, byla obci proplacena
Státním fondem životního prostředí ČR v plné výši. Při této
příležitosti jsme zároveň objednali u realizační firmy Chameleos
s.r.o. odborné ošetření všech lip na hřbitově, kolem kostela
a u pomníku padlým a vzrostlého dubu v zahradě mateřské školy.

Složení týmů :
1. „Náplavy“ - P. Kavalír, V. Zahálka, M. Král
2. „TJ Bítovany“ - T. Novotný, J. Šedivý, T. Felkl
3. „Hasiči“ - F. Dušek, P. Vohradník, M. Bláha
4. „Květinky“ - P. Peřinová, T. Novotná Svatoňová, D. Ževcová
Autor: Ing. Tomáš Novotný

Informace z obce
Vítání občánků
Naše obec se stává oblíbeným místem pro spoustu mladých
lidí, kteří zde zakládají rodiny a rozšiřují tak počty našich
spoluobčanů. V sobotu 19. září 2021 jsme na sále obecního úřadu
slavnostně přivítali tři nové občánky, Františka Holase, Václava
Seiferta a Adélku Ptáčkovou. O zpestření příjemné atmosféry se
svým vystoupením postaraly členky místního sboru Bartoloměj.
Dětem i jejich rodičům přejeme pevné zdraví a spoustu společně
prožitých let, naplněných pohodou a štěstím.

Na jaře se také podařilo zadláždit odstavnou plochu u mateřské
školy. Díky pomoci členů Sboru dobrovolných hasičů Bítovany
ušetřila obec značné finanční prostředky. Dále pak byla
objednána projektová dokumentace na odstavnou plochu
u hřbitova včetně přístupové komunikace (kopečku) k hlavnímu
vstupu na hřbitov a na prostor pro umístění velkoobjemových
kontejnerů na bioodpad. V dokumentaci se samozřejmě počítá
i s vybudováním schodů a zábradlí, a to od silnice k hlavní bráně
na hřbitov.
Také jsme uzavřeli smlouvu se společností SAMMIS s.r.o. na
opravu horního mostu u mlýna v rozsahu zjištěných závad po
provedení hlavní mostní prohlídky z roku 2019 a požádali jsme
Pardubický kraj o individuální dotaci. Naší žádosti bylo vyhověno
a obdrželi jsme finanční podporu ve výši 150 000 Kč. Obec se na
opravě mostu podílela částkou 102 947, 35 Kč.
Během letních měsíců se podařilo vzájemně si s Pardubickým
krajem směnit pozemky v katastrálním území obce, kdy pozemky
pod chodníky vlastnil Pardubický kraj a naopak některé pozemky

pod krajskými silnicemi naše obec.
Jistě jste si nemohli nepovšimnout busty Jana Amose
Komenského v zahradě Mateřské školy. Dlouhá léta byla busta
nedůstojně „odložena“ v prostorách obecního úřadu. Pískovcový
podstavec zhotovil a bustu během září instaloval pan Jehlička
z firmy Diorit z Častkova.
V říjnu nám projekční kancelář DI Projekt s.r.o. předala
dokončenou projektovou dokumentaci na odstavnou plochu
u hřbitova, kterou jsme se žádostí o vydání stavebního povolení
podali na stavební úřad, abychom mohli stavbu v příštím roce
zrealizovat.
Dne 26. října se konalo zasedání zastupitelstva obce, kdy členové
jednohlasně schválili nový Program obnovy venkova na roky
2022 – 2025. Hlavním důvodem dřívější aktualizace tohoto
dokumentu bylo především to, že velké množství plánovaných
akcí již bylo zrealizováno a bylo nutné z důvodu možnosti
čerpání dalších dotačních titulů doplnit nové akce, které zajistí
další rozvoj obce.
V říjnu bylo předáno stavební společnosti VČE – montáže,
a.s. staveniště a byla zahájena stavební akce pod názvem
„Rekonstrukce veřejného osvětlení – Bítovany“, která se
protáhne i do roku následujícího. S touto akcí zároveň probíhá
i stavební akce společnosti ČEZ Distribuce, a.s., kdy je nadzemní
kabelové vedení pokládáno „do země“.
Ing. Kateřina Vohradníková

Plánujeme na příští rok
Rádi bychom uskutečnili tyto stavební akce a odborné práce:

Také plánujeme objednat:

•

dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení,

•

zpracování pasportu komunikací a dopravního značení,

•

realizace odstavné plochy u hřbitova včetně úpravy kopečku
a plochy pro kontejnery,

•

•

zadláždění povrchu chodníku proti obecnímu úřadu,

zpracování projektu splaškové kanalizace ve stupni
dokumentace pro provádění stavby a zpracování projektů
domovních přípojek,

•

rekonstrukce jídelního výtahu v mateřské škole,

•

•

oprava schodiště v budově mateřské školy,

zpracování podkladů pro dotaci na realizaci splaškové
kanalizace a podání žádosti o finanční podporu.

•

přesun kontejnerů na tříděný odpad od MŠ z druhé strany
mostu,

•

odborné ošetření veřejné zeleně.

Přehled dotací za rok 2021
Předmět dotace

Poskytovatel dotace

Požadovaná výše dotace

Poskytnutá výše dotace

Výsadba 27 stromů

Státní fond životního prostředí ČR

185 500 Kč

185 500 Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Pardubický kraj

110 000 Kč

110 000 Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Nadace ČEZ

2 000 000 Kč

0 Kč

Oprava horního mostu

Pardubický kraj

200 000 Kč

150 000 Kč

Celkem

445 500 Kč

Odpadové hospodářství
se v naší obci bude postupně měnit

Oprava horního
mostu u mlýna

Jak již jste byli informování v předešlém čísle zpravodaje, dne
1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který
obsahuje několik významných změn, které se dotknou nejen
běžného občana, ale především všech obcí. Do konce tohoto roku
pozbydou platnosti stávající obecně závazné vyhlášky týkající se
poplatku za komunální odpad a obce musí nejpozději k 1.1.2022
přijmout obecně závazné vyhlášky nové, které budou v souladu
s tímto novým zákonem o odpadech.

V průběhu měsíce září 2021 proběhla v naší obci oprava
horního mostu u mlýna. Provedení opravy se zhostila stavební
společnost SAMMIS s.r.o. z Pardubic. Součástí zakázky byla
především oprava opěrné zdi z lomového kamene včetně nového
spárování, očištění betonové konstrukce tlakovou vodou,
reprofilace podhledů sanační maltou, nátěr betonové konstrukce
(vodorovných ploch říms), řezání asfaltového krytu vozovky,
těsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou a osazení tabulek
s evidenčním číslem mostu.

Úpravou zákona se nás také bohužel dotkne zdražování
odpadů. Největší podíl na celkových nákladech obce tvoří svoz
směsného komunálního odpadu (popelnice). Základní poplatek
za uložení na skládku se bude každý rok pravidelně navyšovat.
Pro příklad: v letošním roce obec hradila dílčí základ poplatku
za uložení 800 Kč za 1 tunu, v roce 2030 už to bude částka 1850
Kč za 1 tunu.
Zároveň se bude snižovat množství odpadu za jednoho občana,
za které bude obci poskytována na skládce třídící sleva.
V letošním roce se jednalo o 200 kg za 1 občana, v roce 2029
to bude jen 120 kg. Snížená sazba činila 500 Kč za 1 tunu.
Po „vyčerpání“ hmotnosti obec hradila za každou další tunu
odpadu 800 Kč. Této váhy jsme dosáhli již na přelomu srpna a září.
Od té chvíle platíme vyšší částku a to až do konce kalendářního
roku. Pro přehled uvádíme tabulky s poplatky a množstvím pro
třídící slevu:
Dílčí základ poplatku za ukládání využitelných odpadů v Kč
za 1 tunu na skládce:

Pro přehlednost, jak roste cena za svoz komunálního odpadu
a kolik doplácí obec z rozpočtu, přikládáme tabulku:

Přehledná tabulka pro občany kolik se v naší obci zaplatí za vývoz
a uskladnění jednotlivého odpadu k 31.10.2021
Náklady za odpady - obec

Částka k 31.10.2021 v Kč

TKO - komunální odpad (popelnice)

199 569

Separovaný odpad (papír, sklo, plast)

134 838

Nebezpečný odpad (2xročně)

30 692

Kontejner dvůr

31 758

Hřbitovní odpad

55 992

Celkem

452 849

Celková cena zakázky činila 252 947, 35 Kč včetně DPH.
Na realizaci akce poskytl Pardubický kraj ze svého rozpočtu
dotaci ve výši 150 000 Kč. Obec Bítovany tedy na opravu mostu
vynaložila částku 102 947,35 Kč.
Ing. Kateřina Vohradníková

Informace o akci ČEZ
„Bítovany, rekonstrukce
vedení NN, 2. etapa“
a veřejného osvětlení
Na přelomu měsíce října a listopadu byly zahájeny stavební
akce společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (jak jste si již mohli
všimnout, tyto práce započaly umístěním nové trafo stanice
na obecním pozemku u řeky pod splavem) ohledně pokládky
kabelového vedení do pozemku, které je v současnosti
vedeno vrchní sítí. 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. Zároveň bude do
země položeno kabelové vedení veřejného osvětlení.
Pracovníky zhotovitelské firmy byly písemnou výzvou
poskytnuty informace ohledně vybudování domovních
přívodů (přípojek) od plotu k patě domu. Tyto zemní práce by
měly probíhat od konce října 2021 přes zimu, pokud to počasí
dovolí. Následně, opět dle počasí, koncem měsíce února 2022
by se měly zemní práce přesunout na obecní komunikace.
Poslední fáze, nejdříve od 1.4.2022, proběhnou zemní práce
v silnici III. třídy, která je ve vlastnictví Pardubického kraje.

Díky tomu, že se v obci třídí dostává obec od spol. EKOKOM zaplaceno!
Příjem od spol. EKOKOM : leden - září

-75 307

Od občanů vybráno na poplatcích za rok 2021

-207 543

Pokud budeme mít další informace k průběhu obou staveb,
budete včas informováni.

Částka, kterou dotuje obec k 31.10.2021

169 999

Děkujeme za Vaši trpělivost.

Rok 2019 dotováno obcí částkou 63 830,- Kč a v roce 2020 částkou 51 810,- Kč.

Poplatkové období (roky)
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Třídící sleva za 1 obyvatele obce v tunách, kterou můžeme
uplatnit u svozové firmy:
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Dle výše uvedených informací dojde k postupnému navyšování
cen. Již nyní nás svozová firma AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., která pro naši obec zajišťuje svoz odpadů, informovala,
že od nového roku z její strany dojde k navýšení cen minimálně
o 10 % z důvodů inflace, navyšování cen energií, cen pohonných
hmot, atd…. Tudíž ani nám nezbývá nic jiného, než navýšit cenu
za svoz odpadu v naší obci, a to minimálně o 100,- Kč na osobu:
(dospělá osoba 600 Kč; důchodce nad 70 let 500 Kč; poplatník
do 19 let věku 450 Kč; poplatník – studující, který je ubytován
mimo území obce, do 26 let 450 Kč (doložit potvrzením);
domy k rekreaci, chalupy v obci 600 Kč; zahrádkářské
objekty v části „U hřbitova„ 600 Kč a chaty v Dolích 540 Kč.
Přesné částky za poplatky budou s předstihem zveřejněny
na webových stránkách obce.

Tímto apelujeme a zároveň prosíme naše občany, aby řádně
třídili veškeré odpady, které jim vznikají v domácnosti
a využívali prostředky, které jím obec nabízí (kontejnery
na papír, plast, sklo, jedlý olej a tuk, textil, 2 x ročně mobilní
svoz železného odpadu, sběr papíru a hliníku v MŠ), aby se
podařilo snižovat produkci odpadů a tím se vyhnout skokovému
navyšování poplatků za odpady.
Další inforamce k odpadovému hospodářství obce:
V červenci nám zapůjčila společnost EKO-KOM, a.s. 7 kontejnerů
na tříděný odpad. Jeden modrý kontejner na papír byl přidán na
stávající stanoviště u rybníčku, jeden žlutý kontejner na plast
byl dočasně přidán na stanoviště u kostela, zelený kontejner na
sklo do Cihelny a další modrý na papír proti zahradnictví. Nové
stanoviště kontejnerů vzniklo u hřbitova, zatím nezadlážděné.
Jeho trvalé umístění bude řešeno až po dostavbě všech osmi
rodinných domů, vybudování veřejného osvětlení, splaškové
kanalizace a finální úpravě nově vzniklé přístupové komunikace
s ohledem na vybudované vjezdy k rodinným domům.
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Splašková kanalizace

Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali spoluobčanům, kterým
nebyl lhostejný život odložených 4 koťátek, nalezených v srpnu
na parkovišti místní ZOO a ochotně se jich ujali a dali jim nový
domov. Děkujeme.
Také bychom chtěli poděkovat spolku místních dobrovolných
hasičů za zajištění sběru železa po celé obci včetně místní části
Bítovánky. Děkujeme.

Vzpomínáme
Dne 5. 8. 2021 zemřela Kristýnka Chvojková, nedožitých 16 let.
Pan Bedřich Štursa nás opustil ve věku 94 let dne 2. 12. 2021.
Upřímnou soustrast pozůstalým.

V každém čísle vydávaného zpravodaje vás informuji
o situaci kolem plánované splaškové kanalizace v naší obci.
Ani v tomto čísle tomu nebude jinak.
V závěru léta nám projekční kancelář RECPROJEKT s.r.o.
předala kompletní projektovou dokumentaci ve stupni pro
vydání stavebního povolení pro akci pod názvem „Splašková
kanalizace Bítovany“. Obec následně podala na Odbor
životního prostředí Městského úřadu Chrudim žádost
o vydání stavebního povolení. Dokud však nebudeme mít
vydáno pravomocné stavební povolení, nemůžeme požádat
o národní či evropskou dotaci na její vybudování. Následně
již proběhlo výběrové řízení na poslední nezbytnou
část dokumentace - dokumentaci pro provádění stavby
a dokumentaci pro umístění domovních přípojek. Návazně
na to provedeme poptávkové řízení na administrátora žádosti
o dotaci z evropských či národních fondů a výběrové řízení na
zhotovitele stavby.
S realizací splaškové kanalizace také souvisí rekonstrukce
komunikace z Lukavice do Zaječic. Správa a údržba silnic
Pardubického kraje, která tuto silnici spravuje, přislíbila po
vybudování kanalizace v naší obci její rekonstrukci v rozsahu
od křižovatky u hospody v obci Lukavice až po první rodinný
dům v Zaječicích.
O informacích ohledně splaškové kanalizace vás budeme
informovat na webových stránkách obce.

Jak se máme ve školce, aneb hop a skok je
tu další školní rok!
Školní rok 2021/2022 jsme začali zvesela a to doslova! Ze třídy našich nejmenších byl občas slyšet
pláč, vzhledem k tomu, že nám nastoupilo 18 nových Broučků.
Z naší zahrady byl slyšet i smích. Přijel nás totiž, na začátku
školního roku rozveselit Honza Krejčík. Nejen svými veselými
písničkami, ale i svým humorem, nám přiblížil Abecedu
slušného chování. S novými rodiči jsme se měli možnost
seznámit na schůzce rodičů. Byli seznámeni se změnami, které
s novým školním rokem přišli do naší školky. Jsou to změny –
personální. Dlouholetá ředitelka, nyní učitelka Hana Sehnalová,
odešla v červenci do zaslouženého odpočinku. Patří ji velké
díky za všechen čas, který věnovala Mateřské škole Bítovany.
DĚKUJEME! Na její místo nastoupila paní učitelka Mgr. Martina
Nováková, která se společně s paní učitelkou Eliškou Řezáčovou
věnují našim mladším dětem (třída Broučků). Pedagogy ve třídě
Včeliček posílila paní asistentka Olga Gabrielová. Paní ředitelka
Zlata Hromková se stala dvojnásobnou maminkou a těší se
ze zdravé holčičky. Došlo i ke změnám v platbách stravného
a zvýšení tzv. školného. Podrobnosti můžete najít na našich
webových stránkách: skolka-bitovany.webnode.cz.
Mimo obyčejných „školkových“ dní plných pohybu, zpívání,
tvoření, jsme si užili „Dřevíčkovou dílničku.“ Děti ji mají
rády, protože je voňavá, ve společnosti sympatických lektorů.
Každý si z ní odnese malý výrobek ze dřeva, který si obrousil,
vyvrtal a složil skoro úplně sám. Letos jsme vyráběli autíčka
– červené, žluté, zelené i pruhované. Opět jsme se rozjeli
do krytého bazénu v Chrudimi na předplavecký kurz pro
předškoláky. Vzhledem k časté nemocnosti dětí si ho ale ne
všechny děti mohou užít. Jezdíme také do relaxačního bazénu
DSS Slatiňany, kde se i ty nejmenší děti mohou vyřádit ve vodě.
Navštívilo nás Divadlo víly Srdíčkové s pohádkou O Kouzelné
hrušce. Prožili jsme Kabaret v Popletově, plný legrace,
popletených pohádek, dětského smíchu. Co nám letos nevyšlo byl
výlet na Kočičí Hrádek a lanový park Podhůra, kde měly Včeličky
domluvené lezení pod dozorem instruktora. Buď nám nepřálo
počasí, nebo nebyl autobus. Už to vypadalo, že nepojedeme ani
do Licibořic do Dědečkovi obůrky. Počasí se nakonec umoudřilo
a my pozorovali rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy,
trefovali se šiškou do kmene velké borovice, krmili daňky, koníky
a prasátka chlebem a senem. Stříleli jsme jako myslivci z luku do
balíku slámy a prohlédli si hájovnu.
Pan Drahotský s námi ve společnosti hudebních nástrojů,
procestoval celý svět. Seznámil nás s naším hlavním městem,
naší nej… řekou a českou státní hymnou. Poslechli jsme
si vážnou hudbu, zazpívali známé lidové písničky. Upekli jsme
si štrůdl, brambory, cuketu, červenou řepu. Ochutnávali ovoce
a zeleninu. Se zavřenýma očima, jsme hádali „Co je to?“ Taková
cibule, nebo česnek, mňam.

A zas tu máme ten náš vir, tak dlouho chodil kolem naší školky,
až nás zase omezil, v provozu, tentokrát jen na půl, zavřel nám
třídu Včeliček a to díky mě. Překazil nám výlet za pohádkou na
Čertovinu, naše „Broučkování.“ Nedá se nic dělat, zkrátka si to
umí vybrat. Lampionový průvod si s dětmi užijeme jindy, slibuji!
Šikovné paní učitelky určitě vymyslí nějakou příležitost jak
něco vyrobit s dětmi a rodiči, projít se s lampiony. Něco, nebo
někoho uspat. Co se týče čertů a čertic tak… možná některý
z nich přijde v prosinci, za námi do školky společně s Mikulášem
a andělem.
Chystáme se napsat Ježíškovi. Plánujeme vyjet do velkého
divadla v Chrudimi za pohádkou O Líném Honzovi, přijede
k nám agentura Pernštejni s pohádkou „Jak se vaří vtipná kaše.“
Pokračujeme ve spolupráci s paní logopedkou Mgr. Petrou
Malíkovou. Učíme se v tomto bláznivém čase najít společně
s dětmi, to dobré – kamarádství, vážit si jeden druhého i s jeho
chybami, aby nám v naší mateřské školce bylo dobře všem –
malým i velkým lidem.
Děti mohou navštěvovat kroužek Flétničky pod vedením
paní učitelky Elišky, kroužek Hravá angličtina – spolupráce
s agenturou Kroužky.cz. Co nám letos chybí je Taneční Besta.
Tak tančíme sami, ve třidě i venku na vycházkách.
Ráda bych Vám všem, jménem Mateřské školy Bítovany popřála,
v první řadě hodně zdraví, optimismu. Krásné rodinné Vánoce.
Klidnější a pomalejší rok 2022. Mějte se fajn!
Renata Blažková DiS., zaměstnankyně školky
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