
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                       „Za mlaďounký rojík v máji, rádi ti vůz sena dají;  

                                ale za roj v červnu, ani se jen z místa nehnu!“ 
 
 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

V tomto měsíci slaví své 

životní jubileum pan/í/: 

 

Richter Josef 

Bilej Petr 

Fryčková Renáta 

Špirková Věra 

 

 

 

BLAHOPŘEJEME! 

 

 

 

 

Pokud si nepřejete zveřejnění, 

oznamte na OÚ. 

KVĚTEN 

 

2018 

VYDÁVÁ OBEC BÍTOV 

 

www.obecbitov.cz 

 

  

 Bítovský zpravodaj  

Vstupujeme do měsíce, který se pokládá za nejkrásnější v roce. Má však 
ještě další prvenství: jediný ze všech měsíců v roce má dvě pojmenování: starší 

máj (z latinského maius) a mladší květen (podle přírody, která v tuto dobu 
kvete). V úvodu si připomínáme včelařskou pranostiku, která hodnotí cenu 

odchytu roje v květnu ☺. 
Včelky již na sv. Jiří měly plno práce, sadaři se radují, že snad jsou letos 

stromy dobře opyleny a bude hojná úroda. Včelaři zas doufají v dobrou snůšku 
a hlavně, že jim jejich včely neuletí! 

  Májové povídání uzavřeme úryvkem z básně Josefa Václava Sládka 
z okénka bítovské knihovny. Odpověď si dáme každý sám! 

ZLATÝ MÁJ 

 

Máji, Máji, zlatý máji, 

cožpak ty jsi přines nám?  

Včelám květ a ptactvo háji, 

vlaštovky dals chaloupkám; 

Jabloň oděls bílým šatem, 

potok stříbrem, luka zlatem, 

trávu dal jsi kravičkám; - 

Co jsi, Máji, přines nám? 

 
 
 

 

16.5.2018 

POSEZENÍ - POVÍDÁNÍ 

S PROMÍTÁNÍM  

6.5.2018 

VYCHÁZKA K MÍSTU BÝVALÉ 

BÍTOVSKÉ TVRZE 

2.6.2018 

HASIČSKÁ FONTÁNA 

PRAHA 2018 

 



 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hasičská fontána Praha 2018 

SOBOTA 2. ČERVNA 2018 
22:00 HODIN 
RAŠÍNOVO A HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ 
JIRÁSKŮV A PALACKÉHO MOST 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝDEJ KOMPOSTÉRŮ 
Oznamujeme tímto občanům, kteří si dosud nevyzvedli kompostér ke své nemovitosti a mají o něj zájem, 
ať tak učiní do konce května. Poté budou zbývající kusy nabídnuty spoluobčanům k využití na větších 
travnatých pozemcích. 
 
PROVOZNÍ DOBA MÍSTNÍ RESTAURACE 
V květnu bude restaurace otevřena v úterý pouze o svátcích 1. a 8. května. Od června bude zahájena letní 
otevírací doba, tzn. zavřeno pouze v pondělí.  

 

 

 

 

 

 

 

Uctění památky rodu Bítovských 
 
Srdečně zveme občany naší obce a všechny milovníky historie 

k uctění památky zemanského rodu Bítovských. Sraz účastníků této 
akce se uskuteční dne 6. května ve 14.00 hod. u horní kaple. 
Následně se pěšky přesuneme po historické stezce do prostoru 
bývalé rodové tvrze (hrádku). Zde si u památníku připomeneme něco 
z historie rodu Bítovských a lokalitě zdejší tvrze. Poutavé vyprávění 
historického badatele pana Jiřího Tichánka Vás určitě zaujme. 
Následně projdeme historickou stezkou k turistickému odpočívadlu u 
cesty k tzv. výstřelu a pouť ukončíme v obecním domě. Zde vystoupí 
skupina historického šermu ALLEGROS z nedalekého Štramberka.                                                                                                       

                                                                   Těšíme se na Vaši účast!! 
 

V restauraci bude pro Vás připravena rozšířená nabídka občerstvení. 
 

 

 

 

Letošní rok 2018 je ve znamení oslav 100 let od vzniku samostatné 
Československé republiky. Z toho důvodu již od jara do konce roku 
budou probíhat nejrůznější slavnosti a kulturní akce. Jednou z nich je 
i  Hasičské fontána pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance a 
dalších významných institucí. Družstva hasičů s motorovými 
stříkačkami budou za doprovodu světel a symfonické hudby 
předvádět „živou fontánu“, která bude dosud největší na světě. 
Z každého okresu byly vybrány 2 družstva z jednotek dobrovolných 
hasičů, které měly zájem se této akce zúčastnit. Jsem rád, že jednou 
z  celkových 200 jednotek bude i ta naše z Bítova.  
Tímto bych Vás chtěl pozvat na malý výlet do Prahy,  tato jedinečná 
akce vypukne v sobotu 2. června ve 22 hodin na Rašínově nábřeží. 
Protože je to trošku z ruky, tak akci by mělo být možné sledovat i v 
televizi či na internetu. Jsem rád, že můžeme reprezentovat naši 
malou obec v centru republiky při takovéto významné akci. Držte 
nám palce ☺                                                                                     
                                                                            Za JSDH Bítov Ondřej Nikel  
Pojedeme naše hasiče povzbudit?? 

 

 



OHLÉDNUTÍ - POSTŘEHY 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA NA HUBLESCE. 
Křížová cesta je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše 
Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení, nesení kříže a ukřižování na hoře 
Golgotě. Je rozdělena obvykle do čtrnácti zastavení. Křížová cesta je projevem 
zbožnosti, čerpá ze středověké tradice, kdy poutníci neměli prostředky putovat 
do Svaté země, tak aby se vyšlo prostým lidem vstříc, začaly se stavět 
napodobeniny a byly včleňovány do terénu. Tak se postupně zformovalo 

14  zastavení křížové cesty, která má dávat lidem odvahu a vnitřní sílu vítězit 
nad slabostmi, jimž se na své životní pouti nemohou vyhnout. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová křížová cesta vede podél cesty z města Bílovce přes Hublesku do Bílova a je vytvořena z kovu v kombinaci 

s  betonem. Autory návrhu jsou bílovečtí architekti Tereza Hozová a David Grabec. 
"Výjimečnost a síla venkovní křížové cesty je v jejím spontánním využívání, kdy jí - třeba i jen nahodile - 
procházejí jednotlivci nebo skupiny. Smyslem křížové cesty je nabídnout na turistické a vycházkové trase vedle 
krásy přírody i duchovní, neboli spirituální rozměr." 
Farníci se účastnili slavnostního žehnání Křížové cesty na Velký pátek, bítovští senioři již měli vycházku touto trasou 
 a Vám ostatním se nabízí krásná procházka, zamyšlení a také zajímavé výhledy z druhé strany.  
 

 

BÍTOVSKÁ TRYZNA za staru hospodu 
 
Na Velikonoční neděli se sešlo na padesát bítovských občanů na rozloučení s bítovskou původní hospodou, která byla 

po léta centrem kulturního dění v naší obci. Pamětníci vědí, že nebyla jen místem setkávání pivařů a  karbaníků, ale 
extrovna sloužila také pro schůzování a sál byl využíván k různým sportovním a kulturním akcím. Konaly se zde 
například divadelní představení, promítaly se filmy, konaly se maškarní i společenské bály, vinobraní, krmášové 
i  zástěrkové zábavy, masopustní reje, slavnostní schůze, obecní oslavy. Sál se také využíval ke cvičení, které vedli 
cvičitelé TJ Sokol. V době, kdy byla v Bítově škola, byl sál využíván rovněž k vystoupení žáků k různým příležitostem. 
Poslední vystoupení v tomto sále připomínalo tradiční pochování basy s tím, že jsme zavzpomínali na všechny 
hospodské a stálé štamgasty a hlavně byly připomenuty známé hlášky a zážitky pamětníků. 
 
Poděkování patří majitelům celého objektu, který již nyní je v demolici, manželům Velikovským  za umožnění přístupu 

do budovy všem  zájemcům, kteří si mohli prostory prohlédnout a o tom, že některá místa, pohledy ba i  pachy se 
nezměnily, se mohli osobně přesvědčit. 
 
Díky také Ottovi Schwarzovi a kolektivu dobrovolníků, za zajímavý nápad a realizaci celé akce, jejíž zakončení bylo kde 
jinde než v nynější bítovské restauraci Obecního domu. Pokud bude zájem těch, kteří se nemohli účastnit, možná se 
setkáme u promítání záběrů z akce, či připomenutí textů povídání o bývalé hospodě. 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA HASIČÁRNĚ 
 
Výbor SDH děkuje občanům, kteří navštívili hasičárnu v průběhu Dne otevřených dveří. Měli možnost zhlédnout něco 
z hasičské výbavy, historických fotografií, ochutnat dobré jídlo atd. Výstavka byla vhodně doplněná 
velkoformátovými fotografiemi pana Murárika, zachycující čtyři roční období různých míst Bítova. Fotky byly 
nádherné, a kdo jste nepřišli, tak jste zaváhali. ( Petrovi děkuji za zapůjčení. T.) 
Dále hasiči děkují občanům za železný šrot a starý papír, jehož výtěžek bude použit na dovybavení hasičského vozidla 
a hasičské zbrojnice. 
                                                                                                                                                                   Za výbor SDH starosta. 

 



POZVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

KVĚTNOVÉ TVOŘENÍ  - setkání malých a velkých  – 3.května 2018 v salónku obecního domu v 17.00 hodin 
Na podzim se nám nevydařil plánovaný výlet k Bítovské tvrzi, kde jsme chtěli zanechat malý odkaz v podobě ježků a 
strašidýlek ze šišek. 
V neděli 6.5.2018  se k tvrzi opět chystáme. Pojďme se opět sejít a připravit něco malého, co cestou u posezení či na 
místě bývalé tvrze zanecháme. Tentokrát připravíme ptáčky z březového proutí. 
                                                                                                                       Na vaši účast se těší Kateřina Chrápková a spol. ☺ 
 

TURISTICKO-POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO OLASTI JESENICKA - 24.května 2015 pořádá Klub aktivních důchodců. 
Předpokládá se, pokud bude vhodné počasí, že část účastníků zájezdu si projde trasu z Rejvízu do Jeseníku se 
zastávkou na rozhledně Na Chlumu a horském hotelu Knížecí Vrch. 
Ostatní účastníci budou cestovat autobusem po památkách a zajímavostech Jesenicka.  Jsou to třeba zlatokopecký 
skanzen, jeskyně Na Špičáku, muzeum motocyklů a hlavně prohlídka města Jeseník a Prissnitzových lázní v Jeseníku. 
V Jeseníku se setkají s turistickou částí zájezdu a společně pojedou domů do  Bítova. 
Vzhledem ke zkušenosti z loňského jednodenního zájezdu očekáváme, že k doplnění kapacity autobusu vyzveme 
formou vyhlášení v místním rozhlase nebo osobní agitací i ostatní zájemce z řad občanů Bítova.  
 

BESEDA S PROMÍTÁNÍM -16. května 2018 – od 17.30 do 19.00 hodin  
– zasedací místnost na Obecním úřadě Bítov 
Květen oplývá nejen květy, ale také svátky. K těm dvěma státním se řadí snad na prvním místě Den matek 
2.   květnovou neděli a novodobě 3. květnovou neděli Den otců. Uprostřed těchto svátků je Den slunce, a my si 
dovolujeme Vám v tento den nabídnout promítání a tak trošku i povídání o zemi zalité sluncem, kde žila Svatá rodina 
–  a tou je země Izrael.  
Svatá země je krajinou, která oslovuje po tisíciletí lidstvo v zájmu jeho duchovního vývoje. Zde vznikly biblické dějiny 
Starého a Nového zákona, které podnítily rozvoj nové civilizace na všech kontinentech. Zde je kolébka tří světových 
náboženství – židovství, křesťanství a islámu. Navštívit a poznávat místa Svaté země je neopakovatelný a hluboký 
zážitek a stává se nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život a o to se s Vámi chceme podělit.  
                                                                                                                                                                              Jste srdečně zváni. 
 

 

 

 

 

 

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz.  
Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 29.6.2018. 

 

POZVÁNÍ DO BÍLOVCE – 25. května 2018  
Oslava vzniku bílovické nemocnice 
Bílovecká nemocnice, založena roku 1898, si letos připomene 120 let od svého vzniku a u této příležitosti připravuje 
velkolepou oslavu. Občerstvení a bohatý program je zajištěn, děti se mohou těšit na Míšu Růžičkovou a její krásné 
písničky, kejklíře, mažoretky i promotým Hitrádia Orion s malováním na obličej, spoustou krásných her a kvízů. Úvod 
oslav bude patřit dechové kapele Rozmarýnka, připraveny budou ukázky první pomoci, canisterapie a v podvečer 
dospělé rozpálí kapela Legendy se vrací. Přesný program webových stránkách Bílovecké nemocnice, a.s. – www.nvb.cz. 
Večer můžete navštívit program připravovaný v rámci NOCI KOSTELŮ  
Kostel sv. Mikuláše 
19:30 - přednáška Mgr. Jana Cibulky "Vysídlení německých obyvatel z naší oblasti a dosídlení novými obyvateli" 
21:00 - večer chval scholy Bílovec 
Po celý večer - prohlídka výstavy Svědkové lidskosti, - výstup na ochoz věže kostela s vyhlídkou na večerní Bílovec,- 
příležitost k zapálení svíce a napsání osobní prosby 
Muzeum Bílovec 
19:00 - 23:00 - příležitost navštívit zdarma netradičně ztemnělé muzeum a vyzkoušet si program věnovaný zachycení 
a uchování paměti. K vidění budou také ukázky tradičních řemesel 
Zámek Bílovec -19:00 - 23:00 - noční prohlídka zámku 
 

mailto:marie.svidrnochova@seznam.cz

