
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

V tomto měsíci slaví své 

životní jubileum pan/í/: 

 

Sochorková Jana 

Sladecká Lenka 

Holková Milada 

Slaný Zdeněk 

Seidlerová Anna 

Radvanská Vlasta 

 

 

BLAHOPŘEJEME! 

 

 

 

Pokud si nepřejete zveřejnění, 

oznamte na OÚ. 

DUBEN 

 

2018 

VYDÁVÁ OBEC BÍTOV 

 

www.obecbitov.cz 

 

  

 Bítovský zpravodaj  

Poslouchat třeba i o tom, co se kdysi povídalo a dodržovalo.  
Velikonoce rozjímavé dny smutku, ale i velké radosti. Pradávné svátky, 
kdy je voda svatá, kdy se otevírá země, kdy oheň očišťuje a kdy je láska 
větší, až se o ní musí zpívat a do malovaných kraslic pro milého zapsat. 
Prastaré svátky zelených ratolestí, žlutého kvítí, zvláštních dnů a jejich 
jmen. Neděle Květná, pondělí Modré, úterý Žluté, středa Škaredá, 
Zelený čtvrtek, pátek je Velký smutným utrpením, aby po něm přišla 
sobota, Bílá od záře nové naděje. Máme těm našim předkům co závidět! 
Každé jaro jsme svědky zázraků, které nás vedou k úžasu nad tím, jak se 
vše probouzí a rozkvétá a také k zamyšlení, jak to bude s námi. 
I náš život může znovu rozkvést, je to jeden z mnoha otazníků, který byl 
vložen do každého z nás. Važme si svého života a radujme se 
z každodenní krásy stvoření! 
 
Přejeme Všem čtenářům krásné a hluboké prožití Velikonočních svátků. 

 
 

 

 

31. března 2018 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
BÍTOVSKÁ HASIČÁRNA 

10.00 – 15.00 HOD. 

21. dubna 2018 

KRMÁŠOVÉ POSEZENÍ 

NA HASIČÁRNĚ 

OD 20.00 HOD. 

Velikonoce velké krásou, pro kterou je třeba otevřít oči i srdce.  

22. dubna 2018 

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ  

SVOBODNÍ - ŽENATÍ 

 



 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          MARIUS PEDERSEN 
SVOZOVÝ KALENDÁŘ BIOODPADU 2018 

OBEC BÍTOV 

          LEDEN 

   

BIO 

ČERVENEC 6.7. 20.7. 
 

ÚNOR 

   
SRPEN 3.8. 17.8. 31.8. 

BŘEZEN 

   
ZÁŘÍ 14.9. 28.9. 

 
DUBEN 13.4. 27.4. 

 
ŘÍJEN 12.10. 26.10. 

 
KVĚTEN 11.5. 25.5. 

 
LISTOPAD 9.11. 23.11. 

 
ČERVEN 8.6. 22.6. 

 
PROSINEC 

   
          BIO svozový den PÁTEK - lichý týden - samolepka bílá 

Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu oznámena ! 

BIOODPAD - CO SE SBÍRÁ?  

tráva - listy a nať ze zeleniny - jadřince - pecky z ovoce - skořápky z ořechů - slupky z ovoce a zeleniny - 
bramborové slupky - kávový odpad - čajový odpad a čajové sáčky - piliny - hobliny - plevel - košťály i celé rostliny - 
seno - sláma - listí - dřevní hmota - větve z prořezu stromů do délky 25cm a průřezu 2cm 
 

!!! HNĚDÁ POPELNICE NEBUDE VYSYPÁNA V PŘÍPADĚ, 
ŽE BUDE OBSAHOVAT: 

hlína - potraviny - sklo - plasty - tetrapack - papír - kovy - textil - léky - guma - směsný komunální 
odpad - vaječné skořápky - kosti - uhynulá zvířata - popel - podestýlky domácích zvířat - 
hřbitovní odpad (věnce, umělé květiny) - nebezpečný odpad - elektroodpad - uliční smetky, atd. 

UPOZORNĚNÍ! 
     V případě zjištění, že popelnice obsahuje zakázané odpady, bude s majitelem nemovitosti 

zahájeno přestupkové řízení ve věci porušení platné OZV o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Bítov a současně bude majitel nemovitosti povinnen uhradit 
náklady za mimořádný odvoz a odstranění tohoto odpadu v min. výši 500,- Kč !!! 

 
Svoz bioodpadu probíhá od  5:00  do  22:00  hod. !!! Pytle s bioodpadem, které budou stát u popelnic,  

sbírány nebudou !!! 

 

 

 

 

 

 

MOTOROVÝ ŠTĚPKOVAČ A KOMPOSTÉRY. 
V rámci zajištění ekologické likvidace dřevní hmoty a ostatního biologického odpadu, zastupitelstvo obce rozhodlo 

o  nákupu motorového štěpkovače a kompostérů. 
 
Motorový štěpkovač bude sloužit, mimo zpracování dřevní hmoty z veřejných prostranství, také k úpravě 
ořezaných větví ze zahrad stromů místních občanů. Zakoupen byl štěpkovač o dostatečném výkonu pro 

zpracování větví do  průměru až 8 cm v závislosti na druhu dřeva. Služba pro občany bude k dispozici již od dubna 
tohoto roku, vždy v pracovní den, a to v pondělí v dopoledních případně odpoledních hodinách. Štěpkovač vám 
bude přistaven a pověřený zaměstnanec obce bude dohlížet na jeho obsluhu. Přistavení štěpkovače je nutné 

nahlásit v předstihu na  obecním úřadě. Služba je bezplatná a je zahrnuta v poplatku za likvidaci odpadu v obci. 
 
Obec nakoupila 850 l kompostéry, jež mohou občané bezplatně využívat na svém pozemku pro zakládání 

kompostu. Kompostéry jsou připraveny k výdeji na Obecním úřadě a budou občanům předávány na   základě 
smlouvy o výpůjčce. Po  uplynutí  5 let se stává kompostér majetkem občana. 
                                                                                                             Předpokládáme, že využijete těchto nabídek obce. 
 



OHLÉDNUTÍ - POSTŘEHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYSLIVOST, PŘÍRODA A LIDÉ 

 

 

 

 

BÍTOVŠTÍ HASIČI ZVOU A OZNAMUJÍ 

 

 

 

 

 

 

POSEZENÍ U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN 

Když se sejdou dobří lidé je o zábavu postaráno!  
Tak tomu bylo také na posezení žen v den jejich svátku, kde  
si ženy zavzpomínaly a poklábosily o svých problémech a  
starostech. 
Přestože byla oslava původně koncipována jinak, tak  
nakonec jsme si tyto chvíle všechny společně hezky prožily. 
 
Děkuji všem zúčastněným za podporu a příjemné chvíle! 
                                                                 Švidrnochová Marie 
 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jistě jste si všimli, že zvěře, ať už srnčí, ale i divočáků, v naší honitbě ubývá. Již nejsou vidět tlupy 20 – 30 i více 
kusů... Jsme rádi, když spatříme čtyři, pět kusů pasoucích se na louce či poli. 

V loňském roce jsme našli stržené (bohužel již uhynulé)  srnčí kusy - srnu a srnče. Nikdo jiný to nemůže udělat, 
nežli - PES. Možná víme, kteří psi (tím pádem i jejich majitelé) mají tohle na svědomí, ale bohužel nemáme důkazy. 
 

Snad se lidé, kteří pouštějí své psy v honitbě, nad tímto zamyslí a nebude se to opakovat! 
                                                                                                                                               S úctou k přírodě děkují myslivci. 

 
 
 

 

HORY, LYŽE, ČERSTVÝ VZDUCH 

si užili účastníci zájezdu do Karlova a okolí, první březnovou neděli.  

Určitě si všichni náležitě vychutnali tolik očekávaný sníh a zimu, 

každý po svém, snad nedopadli jako náš lyžař na fotografii.  

(jen tak mimochodem: Poznáváte,  kdo to je?) 

Škoda jen, že se nenašel nikdo, kdo by napsal pár řádků . 

Každopádně dík organizátorům a příští rok snad zase na lyžovanou. 

 

 

 

Den otevřených dveří na hasičárně 31.3.2018. Hasiči zvou mládež a širší veřejnost na prohlídku prostor 

hasičské zbrojnice v době od 10.00 do 15.00 hodin. Kromě hasičské výzbroje a výstroje budou vystaveny 

kroniky sboru, fotografie, poháry, různé uniformy a také bude možnost si vyzkoušet něco z hasičských 

dovedností. Rovněž bude zajištěno občerstvení pro návštěvníky, jak pevné tak tekuté ( např. bude guláš a 

zabíjačka). 

 

Sběrný víkend - v pátek 6. dubna 2018 od 16.00 hod a v sobotu 7. dubna 2018 do 12.00 hod provedou 

hasiči  sběr železného šrotu a starého papíru. Kdo se chcete zbavit nepotřebných surovin, připravte je 

k  vrátkům nebo vratům, kde je hasiči v uvedené době posbírají. 

 

Krmašové posezení - 21. dubna 2018 od 20.00 hod  zvou hasiči na posezení do hasičárny.  

K tanci a poslechu zahraje Vojta Kiss a také občerstvení bude zajištěno. 

 
 



CHRAŇTE SEBE, I SVŮJ DOMOV! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz.  
Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 29.4.2018. 

 

Neotvírejte!  

Člověk by měl být velmi 
obezřetný vždy, když jej 
kdokoliv cizí navštíví doma 
bez jeho předchozího 
pozvání. Může se totiž setkat 
nejen s předraženým zbožím 
a službami, ale také s 
různým podvodným 
jednáním, pokusy o krádež 
majetku a dokonce s 
agresivním jednáním. Nikdy 
nevíte, s jakými úmysly cizí 
člověk za Vámi přišel. Možná 
zkouší „jen“ něco prodat, ale 
možná je to zloděj, který se 
chce pod smyšlenou 
záminkou vloudit k Vám do 
bytu a ukrást Vaše úspory. 
Vězte, že opravdového 
podvodníka byste nepoznali. 
Zkušený manipulátor bude 
cílit na Vaše city a slabé 
stránky. Buďte asertivní a 
nenechte sebou 
manipulovat! 

 

Motto: „Nebezpečí přichází rychleji, když je přehlíženo.“                              
                                                                                       Publilius Syrus 

 
BEZPEČNÝ DOMOV: EXKURZ DO PRAVIDEL 
BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ  
Domov je místo, kde se cítíme v bezpečí. Nejen nepoctiví 
prodejci, ale i pachatelé trestných činů bohužel stále častěji 
zneužívají přirozených handicapů staří a terčem jejich zájmu se 
stávají nejen senioři, ale také mladší, nepozorní a roztěkaní. 
Strach nikdy není klíčem k vyřešení problému, proto se 
nestrachujte, raději přijměte některá opatření a vyhněte se 
potenciálně nebezpečným situacím! 

DESATERO: BEZPEČÍ NEJEN PRO SENIORY 
 

-li, kdo je za nimi a 
nevpouštějte cizí lidi do bytu nebo domu! V žádném 
případě nenechejte cizí osoby pohybovat po svém bytě 
bez dohledu. 

osobní alarmy! I když žijete sami označte zvonek a dveře 
raději množným číslem, např. Novákovi. 

rozměnění velkých bankovek raději odmítněte! Pozor: 
Žádná firma neposílá pracovníka s přeplatky v hotovosti, 
může se jednat o podvod. 

(žádost o vodu, použití toalety…), ani jejich pochybným 
nabídkám. 

kce! 

obsahu nerozumíte! 

do telefonu vyřknete. 

konzultujte s věrohodnou osobou nebo právníkem. 

Městskou policii. Stali jste se obětí trestného činu, nebo 
jste podepsali nevýhodnou smlouvu? Nestyďte se a 
vyhledejte odbornou Pomoc. 

 
 

 

 

mailto:marie.svidrnochova@seznam.cz

