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Aby se nám tu žilo pěkně v klidu
Vážení spoluobčané,
ve funkci starostky jsem již čtvrtým rokem a už tu máme opět rok volební, pro obce ten nejdůležitější
a to volby do zastupitelstev obcí. Ani se mi nechce věřit, že to tak rychle uběhlo. Dovolte mi zhodnotit
mé čtyřleté působení ve funkci starostky a zároveň také působení ostatních zastupitelů, kteří se
podíleli a stále ještě podílejí na dění v naší obci.

Když jsem před čtyřmi lety vstoupila do kanceláře obecního
úřadu, bylo pro mne vše nové, připadala jsem si jako „Alenka v říši
divů“. Netušila jsem, k čemu všemu jsem se svým rozhodnutím
zavázala. Především za podpory paní místostarostky Ing.
Kateřiny Vohradníkové jsem postupně nacházela pevnou
půdu pod nohama, seznamovala se s obecní agendou a také
s některými z Vás.
Ve své funkci jsem potkala mnoho zajímavých lidí, naučila se
spoustu nových věcí a zároveň si uvědomila, jak těžké někdy je
se umět správně a spravedlivě rozhodnout a převzít na svá bedra
zodpovědnost. Byla to dlouhá cesta k sebepoznání, poznání naší
obce a mentality lidí. Domnívám se, že i přes všechna úskalí
a některé mé přešlapy se i za podpory ostatních zastupitelů
podařilo dost věcí, které naši obec změnily. Byla dostavěna
budova hasičské zbrojnice, vyměněna střešní krytina na
budově MŠ, proběhla rekonstrukce sociálního zázemí
v 1. NP MŠ, byla opravena střecha na kabinách fotbalového
hřiště, opraven most u horního mlýna, rostlinami
osázen rybníček u křižovatky a protější svah, také
v intravilánu obce byly vysázeny nové stromy, dále pak došlo
k výměně brány na objektu márnice, zadlážděno parkoviště
u MŠ, zároveň se podařilo bezúplatně získat od obce Zaječice
pozemky pod komunikací do Bítovánek, od Římskokatolické
farnosti Žumberk převést hřbitov do vlastnictví naší obce a také
pozemek kolem kostela a další a další věci.
Nyní probíhá investiční akce spočívající v realizaci a výměně
veřejného osvětlení po obci, započaly terénní úpravy
u hřbitova, kde by měla vzniknout nová přístupová komunikace
(kopeček) a odstavná plocha pro vozidla s prostorem pro
umístění kontejnerů na bioodpad a v neposlední řadě se
blíží termín realizace splaškové kanalizace v naší obci
(o těchto tématech se blíže dočtete v článcích, které jsou součástí

tohoto vydávaného čísla zpravodaje). Během letních prázdnin
je v Mateřské škole plánována oprava schodiště a rekonstrukce
jídelního výtahu.
Já osobně jsem si dala závazek, že dotáhnu realizaci splaškové
kanalizace v naší obci až do úplného závěru. Jelikož již nyní
vím, že do konce mého mandátu se mi to nepovede, nezbývá
nic jiného, než kandidovat znovu a věřit, že ač již se současnými
nebo novými zastupiteli se o to pokusit v dalším čtyřletém
období.
Na závěr bych ráda poděkovala všem zastupitelům, za jejich
pracovní nasazení, za jejich čas, který věnují všem nám. Děkuji
„děvčatům“ konkrétně Kateřině Vohradníkové, která je mojí
pravou rukou a je mým důvěrným rádcem, děkuji Tereze Novotné
Svatoňové, která si bez větších problémů dokázala poradit
s účetní agendou obce a za podpory Olinky Dvořákové zvládla
zajistit kulturní dění v naší obci. Děkuji i našemu jedinému muži
zastupiteli, že je nápomocen při řešení stavebních záležitostí
obce. Musím poděkovat také našemu údržbářovi Radku Dostálovi,
že se tak stará o čistotu v naší obci a je také vzorným velitelem
našeho místního Sboru dobrovolných hasičů. V neposlední
řadě děkuji i Vám za Vaši důvěru, ale také za Vaši trpělivost.
A nesmím zapomenout poděkovat svým nejbližším a to své
rodině, především svému manželovi, také za jeho trpělivost
a podporu, kterou mi po celou dobu projevoval a projevuje.
Rozloučím se s Vámi citátem od britského teoretického fyzika
Stephena Hawkinga, který řekl: „Pokud si stále stěžujete a jste
naštvaní, lidé na vás nebudou mít čas.“ Přeji Vám dobrou náladu
a dostatek pozitivní energie. Přeji Vám, aby na Vás měli lidé čas.
Přeji nám všem pevné zdraví a děkuji za podporu.
Pavla Peřinová, starostka

Tradiční Josefský bál se povedl,
děkujeme za vaši účast
Po dvouleté pauze, kdy kvůli covidovým restrikcím, nebylo možné
zorganizovat tradiční Josefovský bál, přinesl rok 2022 odlehčení.
Nejen, že padla povinnost nosit roušky ve většině uzavřených
prostor, ale zároveň se otevřela možnost opět, bez jakýchkoliv
omezení, pořádat společenské akce. Nic už tedy nebránilo tomu,
aby se v sobotu 19.3. uskutečnil tradiční Josefovský bál tak, jak
tomu bylo do doby, než přišla pandemie.

V Restauraci u Nováků se sešlo více než 120 příznivců dobré
zábavy a do ranních hodin si naplno užívali vše, co tak dlouho
nebylo možné. Výborné jídlo, dostatek pití, úžasnou hudební
produkci pod taktovkou plesové kapely Drops i bohatou
tombolu. Nejen všem zúčastněným, ale i těm, co se na celém
večeru podíleli, ať už organizací, štědrými dary do tomboly, nebo
profesionálním servisem, patří velký dík.

Senioři tentokrát vyrazili do Rychnova nad Kněžnou s chrudimskou organizací Hurá na výlet.

Představení
Dokonalá svatba

Hurá na výlet
do Rychnova

V neděli 15.5. navštívil naši obec divadelní spolek z Hlinska,
Divadlo A1. Prostory Restaurace u Nováků proměnil v divadelní
scénu a svým představením zpříjemnil už tak krásný nedělní
den. Úžasná komedie Robina Hawdona „Dokonalá svatba“ byla
vtipnou ukázkou toho, co vše se může stát noc před svatbou a jak
to může ovlivnit věci příští……

Naše obec nezapomíná na naše seniory a uspořádala pro ně
letos malý poznávací výlet do Rychnova nad Kněžnou. Celá akce
byla zajištěna neziskovou organizací Hurá na Výlet z Chrudimi.
Tato organizace vedená panem Tomášem Martínkem pořádá jak
výlety, tak akce pro seniory. Odjezd byl v sobotu 14.5. a účastníky
čekala prohlídka zámku, oběd a procházka městem s průvodcem.
Doufáme, že se výletníkům výlet líbil a měli tak možnost poznat
další okresní město.

Představení nezklamalo očekávání a věříme, že jsme se
s Divadlem A1 neviděli naposledy.

Kdo nepozná minulost, nepochopí co bude
Letos tomu bude 80 let, kdy si připomeneme vypálení osady Ležáky,
které se odehrálo 24. června 1942.
Každým rokem se naše obec účastní tohoto pietního setkání.
Ležáky jsou od nás vzdálené pouhých 13 km. Téměř každý
zná historii vypálení Ležáků, ale málokdo z nás ví, že jeden
13tiletý chlapec, který v osadě žil, se narodil v Bítovanech.
Tím chlapcem je Stanislav Klapka, který se narodil 21. 4. 1929
Marii a Jaroslavu Klapkovým v č.p. 116. Rodina se přestěhovala
do Bítovan kolem roku 1928, s dětmi Jaroslavem a Vlastou.
Děti chodily do Obecní školy v Bítovanech, tatínek pracoval
v nedaleké cihelně. Během krátké doby se rodina několikrát
v Bítovanech stěhovala, přebývala v č.p. 66, 87 a 116.

navštěvoval Obecní školu ve Včelákově.
V osudný den 24. června 1942 je Stanislav Klapka odveden
z vyučování, předán gestapu v Praze a odvezen do Polska,
kde v roce 1943 umírá v sirném dole. Maminka Marie a sestra
Vlasta jsou odvezeny do Pardubic, kde jsou na Zámečku
popraveny jako ostatní ležáčtí obyvatelé. Nejstarší syn Jaroslav
jako jediný z rodiny přežil, díky nucenému nasazení v Německu.
O celé tragédii se dozvídá od dědy, který mu posílá výstřižky
z novin.

V druhé půli roku 1929, kdy Stanislavovi bylo 6 měsíců se rodina
opět rozhodla přestěhovat. Koupila dům v malé osadě jménem
Ležáky. Toto rozhodnutí bude pro rodinu osudné.

Jaroslav se vrací zpět do Československa a rozhodne se zde
zůstat. Během války je několikrát zatčen a 2 roky stráví v táboře
Sachsenhausenu. Pan Jaroslav Klapka válku přežil a celý život se
těžko vyrovnával s rodinou tragédií.

Paní Marie Klapková během života v osadě ovdověla, manžel
v důsledku práce v lomu umírá na otravu krve. Syn Jaroslav
se vyučil strojním zámečníkem a nastoupil na nucené práce
v Německu. Dcera Vlasta měla po škole, pomáhala
s hospodářstvím a vyšíváním. Nejmladší syn Stanislav

Prosíme vzpomeňme na oběti, které zaplatili životem, aby mohl
nastat konec války. Je důležité si připomínat minulost. Nejlépe to
vystihuje výrok nositele Nobelovy ceny za literaturu a bojovníka
proti Hitlerovi Thomase Manna, který pronesl „Kdo nepozná
minulost nepochopí budoucnost“.
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Fotbal na vzestupu

VČELKA sociální služby o.p.s. ve Slatiňanech

Oddíl mužů

Oddíl mladších žáků

V zimní přestávce došlo k několika změnám. Mužstvo jsme
posílili o tři nové hráče, kteří k nám přišli z Hrochova Týnce.
Jedná se o Víta Beneše, Petra Nevečeřala a Michaela Polnického.
Naopak 2 hráči u nás skončili.

Oddíl mladších žáků vstoupil do jarní části sezony skvěle.
V prvním zápase porazil Ronov/Třemošnici B na jejich hřišti
10:0. Dále následovali výhry 6:1 doma s Krounou a 3:2
v Kameničkách. V sobotu 14.5. do Bítovan zavítalo druhé
mužstvo tabulky Rváčov/Horní Bradlo. Po vyrovnaném zápase
bylo šťastnější mužstvo hostů, které naše mužstvo porazilo
4:2. Po odehraných 13 kolech sezóny se nacházíme na krásném
5. místě s 24 body.

V jarní části naše družstvo mužů získalo ve čtyřech zápasech
7 bodů. V prvním kole jsme remizovali v sousedních Zaječicích
2:2. V druhém kole jsme vyhráli 2:0 doma nad Trhovou Kamenicí.
Ve třetím jsme jen těsně prohráli ve Stolanech s B týmem
2:1 i přes vynikající výkon našeho brankáře Radka Dostála.
V posledním odehraném kole jsme porazili Prachovice/Míčov
1:3. Po odehraných třinácti kolech jsme na 6. místě se 17 body.
V dalším kole nás čeká derby se sousední obcí Orlí.

Děti, pod vedením Miroslava Bohuňka, trénují dvakrát týdně,
a to ve středu a v pátek. Nejlepším střelcem našeho celku je Jan
Štverák z Lukavice. V této sezóně nastřílel už 18 branek, a proto
byl pozván na trénink okresního výběru, který proběhl toto
pondělí 16.května. Stíhá ho Jonáš Slavíček, taktéž z Lukavice,
s 15 góly.

VČELKA sociální služby o.p.s. působí ve Slatiňanech již
3. rokem a středisko naleznete na adrese: Vrchlického 168,
538 21 Slatiňany. Organizace byla založena v roce 2010. Od roku
2018 se stala součástí sdružení pečujících organizací Včelka,
která působí v sedmi krajích ČR. Za rok 2020 VČELKA celkem
poskytla služby 958 uživatelům v rozsahu 99 406 hod.
Společnost VČELKA sociální služby je registrovaným
poskytovatelem terénních služeb. Jejím hlavním cílem je
poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co
nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a mohli udržovat
sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází
z individuálních potřeb klientů, zaměřuje se na podporu jejich
samostatnosti a neprohlubuje závislost na sociální službě.
VČELKA sociální služby poskytuje: pečovatelskou službu,
osobní asistenci a sociálně aktivizační služby. Aby bylo možno
zajistit v domácím prostředí plný komfort klienta, jsou služby
poskytované v případě osobní asistence nepřetržitě a v případě
pečovatelské služby celoročně včetně sobot, nedělí a svátků
v intervalu od 6:00 do 22:00 hodin. Služby jsou poskytovány
v přilehlých městech a obcí ve vzdálenosti do 20 km od Slatiňan.
Tým VČELKY je složen z terénních pracovníků v sociálních
službách, kteří klientům pomáhají s osobní hygienou,
s oblékáním a svlékáním oblečení, s přípravou a podáním jídla
a pití, se zajištěním chodu jejich domácnosti. Dále nabízíme také
podporu a pomoc při procvičování paměti a dalších kognitivních
funkcí (koncentrace, pozornost, rychlost myšlení, řečové funkce,
schopnost učinit rozhodnutí, schopnost pochopení informací),
nácvik jemné motoriky, procvičování dolních končetin a pomoc
při nácviku chůze.
Rozsah sjednaných služeb vždy vyplývá z individuálních
schopností a možností klienta tak, aby byly zajištěny jeho

potřeby, ale zároveň tak, abychom stále podporovali, popř.
rozvíjeli zachovanou míru soběstačnosti konkrétního klienta.
Cena za poskytnutou hodinu péče je 135,- Kč. Klient hradí pouze
čas, který u něj pečovatelka stráví, nikoli čas, který stráví na
cestě za ním.
V případě zájmu o naše služby kontaktujte sociální pracovnici
na tel. čísle +420 601 151 312 nebo na emailové adrese:
machackova@pecevcelka.cz
Za VČELKA sociální služby, o. p. s.
Bc. Lucie Truncová, vedoucí střediska

Potkali jste tři krále?
Po dvou letech mohli opět do ulic vyjít koledníci. První lednovou
neděli po naší obci chodily dvě skupinky dětí, které celkem
vykoledovaly částku 15.668 Kč (z toho v Bítovanech 12.508 Kč

Dětský karneval

Sportovní odpoledne

Po zimě jsme děti přivítali na dětském karnevalu, který se konal
6. března, akci připravila Mateřská škola Bítovany za pomoci
obce Bítovany. Prostory Restaurace a Penzionu U Nováků
zaplnily jak draci, princezny tak i jiné postavičky z pohádek.
Děti si vysoutěžily sladké odměny a spolu s rodiči si užily krásné
odpoledne.

Rádi bychom Vás a Vaše děti, pozvali na tradiční sportovní
odpoledne, které se bude konat 27. 8. (čas bude upřesněn) na
fotbalovém hřišti. Akci bude pořádat obec Bítovany a společnost
SKIFANATIC. Můžete se těšit na sportovní soutěže a hry, jak pro
malé tak velké děti. Moc se na Vás všechny těšíme a přejeme ať
si nastávající prázdniny co nejvíce užijete. Budeme doufat,
že nám vyjde počasí jako loni.

a v Bítovánkách 3.160 Kč). Vybraná částka byla předána Oblastní
charitě Chrudim. Všem, kteří přispěli na dobrou věc, touto
cestou velice děkujeme.

Informace z obce

Hospodaření obce
v roce 2021

Nakládání s odpady
Dále pak spolek Zálesák a SDH Bítovany každoročně zajišťují
sběr železného odpadu, mateřská škola Bítovany sběr
papíru a hliníku. Dvakrát ročně zajišťujeme svoz objemného
a nebezpečného odpadu. Místní SDH průběžně po celý rok
odebírá veškeré nefunkční elektrozařízení z domácností.

Neboť se tak stále neděje a u brány obecního úřadu často
nacházíme „opuštěné“ igelitové pytle s odpadem, který by mohl
být ještě vytříděn, opět prosíme občany, aby řádně třídili veškeré
odpady, které jim vznikají v domácnosti a využívali k tomu
všechny prostředky, které jím obec nabízí.

Pokud by se nám společně podařilo snížit produkci odpadů,
mohli bychom se vyhnout v příštím roce dalšímu skokovému
navyšování poplatků za odpady.
Letošní svoz objemného a nebezpečného odpadu se
uskuteční v pondělí 26.9.2022.

Rozpočet schválený v Kč

Rozpočet upravený v Kč

Skutečnost k
31.12.2021 v Kč

Příjmy po konsolidaci

7 078 000

7 896 400

8 660 322,86

Výdaje po konsolidaci

7 635 000

8 329 400

5 827 360,13

K 31.12.2021 měla obec na účtech celkem 10 632
436,38 Kč. Příjmy byly z 87 % tvořeny daňovými
příjmy, na dotacích jsme obdrželi 1 269 844 Kč,
tj. 13 % všech příjmů.

Nejvýraznější položky rozpočtu v roce 2021

15 žlutých kontejnerů na plasty (vývoz 1 x za 2 týdny)
12 zelených kontejnerů na sklo (vývoz 1 x za měsíc)
7 modrých kontejnerů na papír (vývoz 1 x za měsíc)
1 nádoba na jedlý olej (u MŠ)
1 nádoba na textil (u MŠ)
1 nádoba na drobný elektroodpad.

Informace k plánované splaškové kanalizaci
Na začátku letošního roku bylo naší obci Odborem životního
prostředí Městského úřadu Chrudim vydáno pravomocné
stavební povolení ke stavbě: „Bítovany – splašková kanalizace“.
Připravovaná projektová dokumentace plánované splaškové
kanalizace vstoupila do poslední fáze, spočívající ve
vyhotovení dokumentace pro provádění stavby a pro umístění
domovních přípojek. Zároveň již proběhlo poptávkové řízení
na administrátora dotace, který nám bude zpracovávat žádost
o dotaci z evropských či národních fondů. Uzavřena byla příkazní
smlouva se společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.,
Jaroměř, která podala nejvýhodnější nabídku. Dále nás také ještě
čeká zajistit si technický dozor investora a koordinátora BOZP.
Pokud vše půjde podle plánu, měli bychom v letních měsících

•

obec se stala spoluvlastníkem pozemku p.č. 535/2
v k.ú. Bítovany (komunikace do Ameriky) se Státním
pozemkovým úřadem, když SPÚ byl požádám
o bezúplatný převod jeho podílu na obec, následně dojde
ke směně pozemků v této lokalitě, aby obec měla ve
vlastnictví celou tamní komunikaci a mohla zde být také
vybudována splašková kanalizace,

•

byl vypracován geometrický plán, kterým došlo
k rozdělení pozemků od OÚ až po č.p. 24 a nyní je před
podpisem darovací smlouvy s majiteli těchto pozemků,
poté ještě bude muset obec požádat Pardubický kraj,
Správu a údržbu silnic o směnu některých pozemků, aby
mohl být následně vybudován v této lokalitě chodník,

•

byl upraven sál OÚ, spočívající v částečné opravě omítek,
výmalbě stěn a byly zde instalovány nové fotoobrazy

•

byla schválena změna č. 3 Územního plánu obce
Bítovany.

Hospodaření obce v roce 2021

V minulém čísle zpravodaje jsme otiskli obsáhlý článek
o systému odpadového hospodářství s vysvětlením, co vedlo
obec k navýšení poplatku na svoz komunálního odpadu pro
letošní rok, a apelovali jsme na občany, aby řádně třídili svůj
vyprodukovaný odpad.

V tuto chvíli máme po obci celkem 11 stanovišť s nádobami
na tříděný odpad. K dispozici je:

Co se povedlo?

zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby a následně s ním
uzavřít smlouvu o dílo a zažádat o dotaci (zřejmě z evropských
fondů). Pak již budeme čekat na rozhodnutí o poskytnutí dotace
a dle výše poskytnuté částky budeme řešit otázku financování
stavby v rámci úvěrové smlouvy s bankou. Pokud se nám toto
vše podaří, domníváme se, že realizace stavby může být započata
v první polovině příštího roku.
Protože se tato velká stavba bude týkat téměř všech občanů
Bítovan, i nadále vás budeme o dalších krocích, které souvisí
s vybudováním splaškové kanalizace v naší obci, informovat a
to jak prostřednictvím tohoto zpravodaje, tak také na webových
stránkách obce.

Výdaje v Kč

Příjmy vlastní
v Kč

Dotace v Kč

Most - oprava

252.947

102.947

150.000 Par. kraj

Kanalizace - PD
pro SP

519.090

269.090

250.000 Par. kraj

Zeleň - výsadba
stromů

186.000

-

186.000 SFŽP

Veřejné osvětlení
- realizace VČE
Montáže

247.320

137.320

110.000 Par. kraj

Komunální služby (např. údržba
budov, zeleně,
opravy, energie,
atd.

618.129

-

-

553.137

308.784 z toho
209.343 poplatek za odpady a
99.441 EKOKOM
za třídění
odpadů

-

Odpadové
hospodářství

Dne 3.2.2022 provedl Pardubický kraj přezkum hospodaření
obce, včetně mateřské školky, za rok 2021. Byly kontrolovány
nejen finanční záležitosti, ale i jednání zastupitelstva, činnost
výborů, uzavřené smlouvy a další záležitosti. Při přezkumu
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Prodejna potravin
Začátkem roku oznámilo zastupitelům obce Zemědělské
družstvo Rosice záměr, ukončit provoz prodejny potravin.
Prodejny potravin v menších obcích nejsou rentabilní a je velmi
obtížné je udržet bez podpory z vnějšku. I naše obec již několik
let vyhovovala žádosti ZD Rosice o odpuštění nájemného. Přesto
došlo k obávanému a v současné chvíli musíme řešit základní
obslužnost pojízdnou prodejnou (viz info níže).

o krajskou podporu z Programu obnovy venkova a pokud se
celá akce podaří tak, jak si přejeme, mohla by se s přispěním
všech zúčastněných, prodejna potravin opět otevřít v průběhu
měsíce července. Držte nám pěsti, ať se podaří v naší krásné
a rozrůstající se obci, tuto základní obslužnost opět zprovoznit.

Aby byl tento stav pouze dočasný, nabídla obec prostory
prodejny k pronájmu. Pár zájemců se ozvalo, ale záhy si svůj
záměr rozmysleli. To vedlo zastupitelku, Olgu Dvořákovou,
k zamyšlení se nad trochu jiným konceptem prodejny potravin
a vytvořila tak projekt, který zaujal nejen ostatní zastupitele,
ale především radního Pardubického kraje. Ten se rozhodl celý
projekt představit na radě kraje jako pilotní a získat tak pro
něj podporu v podobě individuální dotace. Obec taktéž požádá

Z důvodu uzavření prodejny potravin zajíždí od poloviny dubna
letošního roku do naší obce tyto dvě pojízdné prodejny:

Pojízdné prodejny

Pekařství Včelákov – každé úterý a čtvrtek v 8:15 u obecního
úřadu
Prodejna Beruška – základní potraviny, drogerie, mléčné
výrobky, ovoce, zelenina, zákusky, další na objednávku – každý
čtvrtek ve 13:20 u obecního úřadu

Pasport komunikací
a dopravního značení
V závěru loňského roku jsme u pana Zváry ze společnosti
DI PROJEKT s.r.o., Pardubice objednali zpracování Pasportu
komunikací a dopravního značení.
Pasport slouží jako základní evidence místních a účelových
komunikací v obci a musí jej mít dle zákona o pozemních
komunikacích a jeho prováděcích vyhlášek zapracována
každá obec.
Pasport řeší zařazení místních komunikací do jednotlivých
tříd dle jejich charakteru. Obsahuje mapovou a tabulkovou
část, kde jsou uvedeny podrobné informace o každé
komunikaci (např. délka, povrch atd.) a jejím příslušenství
(např. mosty, lávky, odvodnění, apod.).
Dobře zpracovaný a především aktuální pasport je rovněž
pro naši obec důležitý při zpracování a předkládání žádostí o
dotace a příspěvky z různých fondů a operačních programů,
kde je jeho povinnou přílohou. Nás v brzké době čeká
výstavba splaškové kanalizace a bude třeba postupně opravit
povrchy všech touto stavbou dotčených komunikací a nově
vybudovat chodníky v průtahu obcí.

Poděkování

Vzpomínáme

Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Ing. Miroslavu
Novákovi ze společnosti IKOV TRADE, a.s. za zakoupení nového
nábytku pro děti v MŠ, panu Vladimíru Blažkovi za věcný dar
v podobě nové radlice na zimní údržbu, panu Jaroslavu Kašpárkovi
za nové stavby z vrbového proutí na dětském hřišti.

Dne 11.1.2022 nás opustil náš spoluobčan Čechlovský
Boleslav, nedožitých 77 let.

Poděkovat bychom také chtěli všem sponzorům, kteří poskytli
dar do tomboly na obecní ples, který se konal 19. března 2022.

Dne 14.1.2022 zemřel Šporke Jakub, nedožitých 18 let.
Pan Hubáček Bohumil nás opustil dne 3.5.2022 ve věku 82
let.
Dne 10.5.2022 zemřel pan Koudelka Bohuslav ve věku 82 let.
Upřímnou soustrast pozůstalým.

Odstavná plocha u hřbitova je na světě

Vítání občánků

Další investiční akcí obce, která spadá do těch finančně
náročnějších je výstavba nové odstavné plochy u hřbitova, včetně
příjezdové cesty k hlavnímu vstupu na hřbitov (kopeček). Nebude
chybět nové schodiště se zábradlím. Součástí této výstavby je
také příprava oplocené plochy pro umístění velkoobjemových
kontejnerů na bioodpad.

V sobotu 4. června 2022 jsme na sále obecního úřadu slavnostně
přivítali tři nové občánky:

Realizace se ujala firma VIKTORSTAV s.r.o., se kterou byla
v dubnu podepsána smlouva o dílo. Finanční náročnost je
patrná z celkové vysoutěžené ceny, která činí 4.783.320,94
Kč včetně DPH. Současná situace nás dosti znevýhodňuje,
neboť ceny materiálu raketově za několik měsíců vzrostly, je
nedostatek volné kapacity firem, které by měly o zakázku zájem
a v neposlední řadě k tomu přispěla také válka na Ukrajině.

Bohužel na tuto akci v letošním roce nevypsalo žádné
z ministerstev dotační výzvu, kterou bychom mohli využít. Ale
i přes všechna tato úskalí jsme se rozhodli výstavbu zafinancovat
z přebytků rozpočtů z minulých let, neboť se domníváme, že toto
důstojné místo, kterým je náš místní hřbitov, si zaslouží zvelebit
své okolí a zajistit návštěvníkům bezpečný a komfortní přístup
na hřbitov.
Touto cestou proto apelujeme na všechny naše spoluobčany
a návštěvníky hřbitova, aby respektovali dění v této lokalitě
a usnadnili tak práci zaměstnancům zhotovitelské firmy. Stavba
již byla předána a plánovaný termín ukončení prací je stanoven
na 31. 10. 2022.

· Jana Bláhu,
· Anetku Kubátovou,
· Adélku Chabadovou.
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.

Rekonstrukce vedení Knihovna nově
nízkého napětí
i digitálně
Již na podzim loňského roku byly zahájeny stavební akce
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ohledně pokládky kabelového
vedení do pozemků, které je v současnosti vedeno vrchní sítí.
Zároveň je do země pokládáno kabelové vedení veřejného
osvětlení.
Pracovníci zhotovitelské firmy pokračují s výkopovými pracemi i
v roce letošním, když u většiny nemovitostí již došlo k vybudování
domovních přívodů přípojek. Následně dojde k demontáži
vrchního vedení kabelů NN a k likvidaci stávajících dřevěných
a betonových sloupů, na kterých má obec nyní umístěna svítidla
veřejného osvětlení a ampliony veřejného rozhlasu, a opravě
povrchů komunikací.
Obě stavební akce by měly být ukončeny nejpozději do 31. října
2022.
I nadále budeme občany informovat o postupu prací
prostřednictvím webových stránek obce a informačních letáků,
které průběžně umísťujeme do vývěsky u prodejny potravin.

Naše obecní knihovna funguje díky spolupráci s Městskou
knihovnou Chrudim. Zaměstnanci knihovny, nám pomohli
přetřídit obecní knihy a nahrát je do jejich systému. Tak je naše
knihovna zpřístupněna online na našich webových stránkách,
najdete nás v sekci - O obci – knihovna. Samotný odkaz
přikládáme zde https://bitovany-katalog.region-chrudim.cz/.
Na stránkách si čtenáři mohou ověřit jaké knihy nabízíme a zda
jsou k zapůjčení, to vše z pohodlí domova.
Otevírací dobu jsme rozšířili na úřední hodiny, pondělí a středu
v čase od 7:00 do 11:30 a od 13:00 do 17:00 hodin. Po předchozí
domluvě lze i mimo úřední hodiny.
Velice nás těší, že jsme i nadále zachovali chod knihovny a rádi
přivítáme další nové čtenáře.
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Jak se máme ve školce, aneb jak jde čas
Rok 2022 jsme v naší školce zahájili 3. ledna. Děti přišly do školky plní zážitků z Vánočních prázdnin.
Povídali jsme si o tom, co nám Ježíšek přinesl, v čem na nás zapomněl, co nám splnil. Přivítali jsme
návštěvu Tří králů, kteří nám přišli popřát hodně zdraví, štěstí a dlouhá léta…… Přijeli prý z daleka.
Děti, ale poznaly, že si na Baltazara, Melichara a Kašpara zahrály paní učitelky společně s paní
školnicí.

S návštěvami se dveře netrhly, ani další dny. Přijel pan Koula
s pohádkou o Pejskovi a Kočičce, užili jsme si Muziko drama na
téma „Cesta na Severní pól“, s vílou Srdíčkovou jsme se podívali
do světa Bubáků, kteří bydlí na hradě Strašilově. Abychom pořád
jen neseděli doma, v naší školce, vyjeli jsme do Pardubického
zámku. Na program s názvem „Dejte pozor na zubra“, dozvědět
se kdo je to zubr, jakou roli sehrál v historii Pardubic a jak tohle
silné zvíře přemoci. Stačil prý na to pevný lýkový provaz. Jeden
takový jsme si pomocí p. učitelek „upletli“. Na opravdového
zubra by asi nestačil, dřevěného jsme zkoušeli přeprat, aby
neškodil, tam kde nemá.

učitelka z taneční školy. Děkujeme Obecnímu úřadu Bítovany za
zapůjčení zrcadlového sálu v hasičské zbrojnici, kde si můžeme
tanec dostatečně užít. V květnu plánujeme uspořádat hodinu
plné Tance a dobré nálady i pro „naše“ maminky a jejich velké
kamarádky.

V průběhu měsíce ledna a února jsme se zapojili do projektu
„Mami, tati pojďme si číst,“ kterou pořádá Ministerstvo školství, ve
spolupráci s nadačním fondem „Lepší život. Koordinátoři tohoto
projektu jsou manželé Radmila a Josef Vavříkovi, regionální
zástupci nakladatelství Advent – Orion. Rodiče po dobu 5 týdnů,
společně s dětmi četli. Kreslili nebo malovali hlavní zvířecí, či
dětské hrdiny. Přes počáteční nedůvěru se nakonec do projektu
zapojilo 25 rodičů. Knihy se líbily. Myslím si, že rodiče i děti si
tento čas, „spolu,“ užili. Na ukončení projektu přijeli manželé
Vavříkovi k nám do školky. Zazpívali jsme si s harmonikou,
viděli nejmenší i největší knihu v České republice. Dětem, kteří
se projektu společně se svými rodiči zúčastnili, byla odměnou
knižní novinka pro děti z nakladatelství Advent – Orion.

Čeká nás výlet za zvířátky do Licibořic, výlet za pohádkou na
zámek Choltice, návštěva MINIZOO v zahradách zámku a také
rozloučení s předškoláky s pasováním.

V roce 2022 se také hýbeme. S projektem české obce sokolské
„Cvičíme se zvířátky“ rozvíjíme naše pohybové dovednosti,
motoriku, grafomotoriku. Plaveme v relaxačním bazénu DSS
Slatiňany. Některé děti, společně se Ski Fanatikem, absolvovaly
kurzy lyžování v Hlinsku. V květnu se rozběhnou kurzy In-line
bruslení. „Tančíme srdcem aneb tančí celá školka“, je hodina
plná dětské jógy, prvků zumby, dramatického tance, kdy si děti
vyzkoušely např. Tanec robotů. Celkem 4x za námi přijede paní

Bítovák

Opět můžeme pořádat akce, které si užíváme společně s rodiči
našich dětí. Uspořádali jsme „Rej čarodějek a čarodějů.“ Počasí
nám přálo, převlečeným dětem i rodičům to moc slušelo. Bylo
to kouzelné odpoledne plné pohody, čarodějnických úkolů,
zakončené opékáním špekáčků.

Co nového máme ve školce? Díky firmě IKOV TRADE a.s. mají
děti nové botníky, poličky na oblečení. Ve třídě Broučků novou
skříň na pomůcky a učitelský stůl. Celková výše nového nábytku
je 101.773,- Kč. Velké díky patří panu Ing. Miroslavu Novákovi ze
společnosti výše jmenované firmy.
Ráda bych poděkovala svým zaměstnancům, za to, že si mezi sebou
vzájemně pomáhají, když je potřeba zaskočit za nemocnou, nebo
chybějící kolegyni. Děkuji panu Radku Dostálovi, zaměstnanci
Obecního úřadu Bítovany za pomoc při opravách, které mi ženy
nezvládneme. Moc děkujeme paní učitelce a bývalé ředitelce
Haně Sehnalové, za to, že nám pomohla v době nemoci paní
učitelky M. Novákové doplnit náš pedagogický sbor a rodičům
za spolupráci.
Pohodové dny plné zdraví a úsměvů přeje za Mateřskou školu
Bítovany
Renata Blažková DiS.
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