
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

OBČANŮM SLAVÍCÍM 

V TOMTO MĚSÍCI 

ŽIVOTNÍ JUBILEUM 

SRDEČNĚ 

BLAHOPŘEJEME,  

A KE KONCI ROKU SE  

VOBECNÍM DOMĚ NA 

„SETKÁNÍ JUBILANTŮ 

ROKU 2018“  

RÁDI UVIDÍME, 

HLAVNĚ AŤ TA OSOBNÍ 

DATA UTAJÍME!! 

 

 

ČERVEN 

2018 

VYDÁVÁ OBEC BÍTOV 

www.obecbitov.cz 

 

  

 Bítovský zpravodaj  

Jak jsem šla posect luku. 
Slunko sviči, trava roste v sadě. 

Kurec! už ju mam až kdesi k bradě. 
Je ale fajna, radost pohleděť,  
kvitnu tu zvonky, voni tu med. 

Kušček už mam posečeny, ale rychlokopim, 
bo ta tma, co idě od Čisku, to něpochopim. 

A tak tu sedim pod střešňuzgychana, 
ja to beztak nestihnu ani do rana. 

Okolo vidimisťgryfnurobku a ta zas vidi mě a tu kopku. 
Ó děvucho! Kup si v mautfildě sekačku za kačku 

 a ešče k temudavaju zadarmo žvykačku! 
Idu, kupim, už ju mam! 

 S takymheblem to rychloposekam. 
Startuju stokrat, taham za lano jak diva, 

nejedemsused se od vedle pousmiva. 
V tym se zatahlo, vitrfuka od severu 

 a od Fulvarkaeščelece sprška komposteru. 
K čemu to je,také hebla?  

Dyť to něidě ikdyž se snažim , jak jebla. 
A tak na tu luku mam furt oselku a kosu, 

lece tu motyl, slyšim tu osu. 
Všecko to idě, neni to dřina, 

idě to bez motora i bez benzina! 
 Bítovská kolchoznica. 

 
 

 

A MÁME TADY KONEC DALŠÍHO 
ŠKOLNÍHO ROKU

 

 
VŠECHNY BÍTOVSKÉ DĚTI DO 18 LET SI VE DNECH 

29.6. AŽ 1.7.2018 MOHOU VYZVEDNOUT 
V RESTAURACI OBECNÍHO DOMU 

JEDEN NANUK ZDARMA! 
Dodatečně ke dni dětí a také za vysvědčení� . 

 

Bítovské luhy 

 

 

Malí roznášeči zpravodaje zdraví všechny bítovské děti! 



 SLOVO STAROSTY OBCE  

Vážení spoluobčané, 
pár měsíců zbývá do konce volebního období současného zastupitelstva obce.  Mnozí hodnotí pozitivně 

toto období, jiní zase to vidí jinak. Jak se říká, člověk se všem nezavděčí, ale to je život. Dovolte mi, abych 
připomněl několika řádky to podstatné za dané období. 

Filozofie současného zastupitelstva byla rozumným investováním finančně stabilizovat obec a pokračovat 
v jejím rozvoji. Toto se nám podařilo a nyní je obec připravena pro větší investiční záměry. Z jednotlivých let 
nyní připomenu to podstatné: 

 
Rok 2015 
V tomto roce byla vyměněna okna v budově OÚ, obecní dům byl vybaven novými stoly a židlemi 

a rekonstrukcí prošly pánské WC. V prostoru biologických rybníků by odtěžen nános z tzv. O. rybníka. Menší 
opravy byly provedeny na místních komunikacích a uložištích boxů na tříděný odpad. Vyměnilo se také 
oplocení na zahradě pod budovou prodejny COOP. 

 
Rok 2016 
Rekonstrukcí prošla budova požární zbrojnice, a to výměnou oken, opravou dámského WC a kuchyně. 

V budovách obecního úřadu, obecního domu a hasičské zbrojnice se vyměnily plynové kotle. Instaloval se 
nový obecní rozhlas a započala první část rekonstrukce zahrady obecního domu.  

 
Rok 2017 
Opravila se komunikace v prostoru kolem hřiště. Na místním hřišti byl vystavěna workoutová sestava, 

zrealizovala se historická stezka s odpočívadly a instaloval se památník v  prostoru bítovské tvrze. Na zahradě 
obecního domu se dokončila druhá etapa její rekonstrukce. 

 
Rok 2018 
V prostoru biologických rybníků byl odtěžen nános z 2.rybníka, vybavila se kuchyň obecního domu novým 

nádobím a v této chvíli pokračují projekční práce na realizaci chodníku ke hřbitovu a výstavby komunikace 
na  parcelním čísle 560/10. Vše se protahuje z důvodu složitých jednání s majiteli dotčených pozemků 
a právními subjekty. Nicméně finanční prostředky na tyto investice jsou blokované a v  plné výši realizačních 
nákladů budou k dispozici nově zvolenému zastupitelstvu. Z těch drobnějších akcí - provedeme ještě 
revitalizaci prostoru okolo cesty k bývalé skládce za části obce Fulvarek, vyměníme informační skříňky 
na  budově čekárny, před budovou prodejny COOP a na místním hřbitově. Do všech těchto akcí zapojíme 
studenty v rámci letní brigády. 

 
Ještě bych chtěl něco málo říci k volbám do obecního zastupitelstva. Ty, jak jistě víte, budou 5. a 6. října 

tohoto roku.  Osobně již nebudu kandidovat a také převážná většina současného zastupitelstva. Vás, občany, 
bych chtěl přesto vyzvat k aktivnímu přístupu k těmto volbám, a to jak volební účastí, tak sestavením 
kandidátek. Jistě mnozí z Vás máte zájem o další rozvoj obce a její fungování Vám není lhostejné. Vaše 
představy můžete nejlépe prosadit v nově zvoleném zastupitelstvu. Sám osobně bych byl rád, kdyby se 
do  vedení obce dostali převážně mladí občané, kteří vnesou nový impuls do života obce. Je to přirozený jev, 
že mladí vystřídají starší generaci. V opačném případě dochází téměř vždy k zastavení pokroku nebo dokonce 
k úpadku všeho. Informace o sestavování kandidátek, jednotlivých termínech a ostatních záležitostech jsou 
uvedeny na webových stránkách naší obce, popřípadě jsem ochoten Vám osobně poradit. Využijte příležitosti 
aktivně se podílet na správě obce a ne řešit věci s tím spojené diskusemi u piva nebo na Facebooku, jež se 
mnohdy nezakládají na pravdě. 

                                                                                                                                                         Tomáš Richter  



OZNÁMENÍ OBČANŮM 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHLÉDNUTÍ - POSTŘEHY 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní úřad v Bítově oznamuje všem zájemcům z řad mládeže, že se opět mohou přihlásit na letní brigády 
spojené s údržbou obecního majetku. Zároveň zveřejňujeme základní informace o těchto brigádách. 

 
Organizační záležitosti: 
 přihlášení – v kanceláři starosty obce do 15. června 2018 

 vyrozumění -  o přijetí na brigádu dostanete písemně  

 schůzka s přijatými brigádníky – 20. června v 18.00 hod. 

 termín brigády – červenec 2018  

 podmínky přijetí – dosažení věku 15 let, dobrá pracovní morálka 

 pracovní doba – 8.00 – 13.00 hod. 

 odměna – 80 - 100 Kč/hod (dle výkonu)  
Rozsah činnosti: -dívky – natěračské a zahradnické práce 
-kluci –  pomocné zednické a zámečnické práce, terénní úpravy   
Za Obecní úřad v Bítově Tomáš Richter, starosta obce 

 

 

 

 

Něco málo z atmosféry společné vycházky po stopách Bítovských na Tvrziště 
a z vystoupení šermířů ze Štramberku na zahradě OD. 

 

Děkujeme za Váš zájem o kořeny naší obce, které nám 
znovu na místě Tvrziště připomenul p. Tichánek a 
starosta obce.  
Myslím, že jsme si krásného květnového odpoledne 
náležitě užili a věřím, že tento turistický okruh bude 
mít vyšlapaný chodníček a lavička, která zde bude 
v červenci instalována si jistě najde svoje poutníky k 
odpočinku i na tomto místě. 
  Švidrnochová Marie 

Plánovaný zájezd „Po stopách Bítovských II“ se odsouvá na září 2018. O termínu a programu budeme informovat 
v příštím zpravodaji. Pravděpodobná trasa Hrabyně, Wlodzienin PL, Litultovice.  

 
 



PŘEDBĚŽNÉ POZVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz.  
Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 29.7.2018. 

 

OBEC  BÍTOV 
a Bítovští rybáři, Sbor Dobrovolných Hasičů Bítov, Myslivecký spolekBítov-Těškovice, Včelaři Bítov, 

Armádní divadelní společnost „Umělci z Prahy“, kroužek malých divadelních forem „TYBYS“, Armádní 
pěvecký sbor U.A.P. & T.B.A., Turistický kroužek Bítov, Nadace rozvoje porodnosti v Bítově 

Vás společně a srdečně zvou na 

Bítovský kulturní a sportovní festival 2018 
 

Termín:   čtvrtek 5.7. 2018 až neděle 8.7.2018 

Místo konání:   areál Bítovských rybníků 
(v případě nepříznivého počasí v Obecním domě)  

 
PROGRAM: 
Čtvrtek – 5.7.2018  
Včelařský den 
17:00 otevření výletní restaurace „Medové doupě“ /pivo, limo, medovina, párek ,langoše/ 
19:00 zahájení festivalu 
20:00 divadelní představení „ZÁSKOK“ (k.m.d.f. TYBYS) 
21:00 MINIKYTAROBITÍ (veškeré hudební nástroje s sebou) 
Pátek – 6.7.2018 
Hasičský den 
17:00 otevření výletní restaurace „ Hasičská stříkačka“ /pivo, limo, alko, steaky/ 
20:00 divadelní představení „ DÍVČÍ VÁLKA“  (A.D.S. „Umělci z Prahy“) 
 hraje se na hrázi druhého rybníka (podsedáky a deky s  sebou) 
21:30  RETRODISKOTÉKA roku 1988 

(bítovští dýdžejové + hosté – retro kapacity Šindlář / Teichmann / Krayzel) 
Sobota – 7.7.2018 
Rybářský den 
14:00 otevření výletní restaurace „ Rybářská bašta“ /pivo, limo, alko, pečené ryby/ 

otevření cukrárny „ Na břehu rybníka“ /koláče, buchty , sladkosti/  
15:00 turnaj ve vodním pólu „BÍTOVSKÝ KAPER“ 
20:00 – 21:00 vystoupení hudební skupiny „ KÁMO“ 
21:30 – 23:00  ROCKOVÝ KONCERT skupiny „NAKED FLOOR“ 
23:00  rockotéka Vency Foltýna 
Neděle – 8.7.2018 
Myslivecký den 
14:00 otevření výletní restaurace „Jezevcův šenk“ /pivo, limo, alko, zvěřinové klobásy/ 
15:00 otevřené mistrovství ve skoku vysokém do vody „BÍTOVSKÁ LAŤKA“  
 kategorie - děti / dívky / kluci / ženy / muži / senioři a speciál kapacita (nad 100 kg) 
19:00 ukončení festivalu 
 
V DOBĚ KONÁNÍ FESTIVALU BUDE MÍSTNÍ RESTAURACE V OBECNÍM DOMĚ UZAVŘENA!  
Vstupné dobrovolné! Změna programu vyhrazena  
 

 

mailto:marie.svidrnochova@seznam.cz

