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 Bítovský zpravodaj  

Naši důchodci postavili most. 
Ano, je to tak. Kdo z vás chodívá údolím potoka Jamníka ví, že tento potůček 
protéká po levé i pravé části údolí. Přestože letos je většinou vyschlý, určitě se 
každý setkal se situací, kdy obtížně hledal místo, jak se přes něj dostat „suchou 
nohou“. Před několika léty, hlavně sváteční běžkaři, si postavili v údolí Jamníku 
několik dřevěných můstků pro běžecké tratě. Tyto však již sešly věkem a staly se 
nebezpečnými nebo je vzala velká voda. 
Není to dlouho, co se prováděla demolice naší staré hospody. Přitom byly 
ze  sutin vytaženy ocelové nosníky k odvozu do šrotu. Slovo dalo slovo a nosníky 
se převezly na zahradu pana Standy Vavrečky. Ten pak provedl důkladné 
očištění, opravu průhybů a podle vlastního projektu nosníky rozřezal 
na  potřebné díly a lávku sestavil. A věřte, že to bylo mnoho hodin práce. Musím 
se zmínit, že se tak stalo i díky finančnímu příspěvku z obecního rozpočtu 
(  na  barvy, spojovací materiál, dřevěné prvky). Konstrukce lávky byla na místo 
převezena v pondělí 16.července a na jejím usazení nad potok se podíleli další 
důchodci z naší vesnice. Takže až někdy půjdete údolím Jamníka a chodníček vás 
zavede na novou lávku, vzpomeňte na aktivní důchodce, kteří bez nároku 
na  jakoukoliv odměnu dílo vytvořili. Byli to: Stanislav Sochorek jako tvůrce 
nápadu, pan Stanislav Vavrečka, který lávku vyprojektoval a vlastními silami 
sestavil a Zdeněk Kupka, Antonín Kupka a Pavel Nikel, kteří se podíleli 
na  přepravě lávky na místo a jejím usazení do břehů Jamníka. 
Pro ty, kteří mají přístup k internetu, přikládám adresu, na které jsou nabízeny 
ke shlédnutí některé fotografie. 
http://www.bitovaci.estranky.cz/fotoalbum/klub-senioru/2018---seniori-stavi-
lavku-pres-jamnik/lavl14.html 
                                                                                             příspěvek zaslal Pavel Nikel 

 

 

 

25. SRPNA – 26. SRPNA 2018 

MYSLIVECKÉ DNY 

CHATA V NIVĚ 

18. SRPNA 2018 
RYBÍ HODY 

BÍTOVSKÉ RYBNÍKY 
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 NĚCO OD VODY Z VESNÍKU ….. 

* Nedávnou akci BKSF 2018 máme za sebou, myslím, že se vcelku vydařila, ale 4 dny vydrží „juchat“ jen silní jedinci. 
Areál Vesník snad vyléčí postupně déšť, myši se také do chaty doufám hned tak nevrátí. Rybáři v sobotu udělali co mohli, 
zásob bylo dost, ale lidé/členové ochotní a schopní se shánějí těžko. Perličkou bylo lokální několika vteřinové „mini 
tornádo“ před začátkem vlastní akce, které těžce (nevratně?) poničilo oba obecní stany. Auto ryb. pokladníka naštěstí 
vyvázlo jen s jedním malým škrábancem. 
* Probíhá, vyčerpávající boj s okřehkem, se kterým se dá asi jen „zremizovat“, pokud neuvažuji o tak radikálních 
opatřeních jako o vypuštění rybníku, DDT nebo A-bombě... :-). Rozvoj této vitální vodní rostliny podporuje teplé a slunné 
letošní počasí, slabé srážky a na živiny bohatá voda. 
* Na boj proti okřehku, jsme na jaře vysadili bílé kačeny. Bohužel zbytek 7 ks kačen z 18 byl před časem zachráněn a 
nuceně převezen k místopředsedovi. Nemá smysl je nechat sežrat všechny asi liškou. Loni jsme dopadli (s indickými 
běžci) úplně stejně, nepřežilo nic. Je to jen důkaz, že je dnes ve volné přírodě prakticky nemožné bez ochrany cokoliv 
chovat. 
* Na borovici, vedle chaty se před časem usídlil čáp bílý, stojí tam „jako přikovaný“, mělčinu pod chatou hlídá nonstop 
vodník... :-). 
* Před několika dny byla (opět) spatřena na III. rybníku statná vydra. Přišla asi „na oběd“, v Jamníku už nejspíše nemá co 
hledat… 
* V červnu řadu dní „parkoval“ v II. rybníku velký těžký kulatý balík sena, než ho rybáři pracně manuálně vyzvedli (po 
částech). A moc se u toho nesmáli. Do vody se dostal v den, kdy byla na ryb. chatě svatba a spousta lidí. Nevíme jak a 
proč, ale nemusel převálcovat jen mladou několikametrovou jedli. Druhý balík se letos usadil v potůčku asi 30 m 
nad  0.   rybníkem, asi tam zatím filtruje vodu. A třetí, již obrůstající trávou už několik let straší u sloupu VN za stromy 
vlevo nad III. rybníkem. 
* 18.8.2018 od 14.00 hodin, jsou opět Rybí hody. Jste všichni vítáni!                                S letním pozdravem, Martin Kupka 

OHLÉDNUTÍ A POZVÁNÍ 

 

 

PRODEJNA COOP BÍTOV 
Oznamujeme občanům, že dopisem ze dne 4.7.2018 nám bylo oznámeno ředitelkou Jednoty spotřebního družstva 
v Hodoníně, která provozuje v naší obci prodejnu COOP, že z důvodu dlouhodobé ztrátovosti naší prodejny se rozhodli 
tuto k 31.12.2018 uzavřít. Zastupitelstvo obce se má do 31.7.2018 vyjádřit, zda má obec zájem o odkup objektu – tj. 
pozemku spolu domem čp. 8. Zastupitelé obce budou na zářijovém zasedání projednávat tento záměr,  případnou investici 
bude již řešit nově zvolené zastupitelstvo.  

 

 

 

 

 

 

 PODĚKOVÁNÍ ZA REPREZENTACI OBCE                                                                 
Dopisem z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje jsme obdrželi poděkování za to, že jsme umožnili a 
podpořili členy našeho sboru dobrovolných hasičů, kteří byli ohodnoceni za maximální nasazení při této akci. 
Děkujeme členům jednotky SDH Bítov za reprezentaci obce na uspořádání „živé“ vodní fontány, za využití prostředků 
požární ochrany, za jejich odvahu, profesionální přístup a rovněž za ukázku solidarity a podpory sousední jednotky hasičů. 
Vážíme si vaší činnosti a jsme na vás hrdí! 
Na žádost občanů připojujeme ještě jedno poděkování z řad občanů: 
„Velké díky místním dobrovolným hasičům za vyčištění kanalizace.“  Libor Sochorek a Angelika Sprostakova 

 
 

ZÁJEZD PO STOPÁCH BÍTOVSKÝCH – 8. září 2018 
Zájemci o účast na zájezdu trasa Hrabyně, Wlodzienin, Litultovice se mohou hlásit na Obecním úřadě nebo u Marie 
Švidrnochové. Přesný program a informace k odjezdu upřesníme v zářijovém zpravodaji. Doprava hrazena jako minule. 

 
Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz.  

Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 29.8.2018. 
 

Děkujeme Obecnímu úřadu v Bítově, všem složkám, hercům, hudebníkům a dalším obětavým lidem, kteří se postarali, 
v rámci vskutku mimořádného projektu - čtyřdenního Bítovského kulturního a sportovního festivalu 2018, o naše 
fyzické a psychické blaho. Podali výkony na jedničku s hvězdičkou a sklidili uznání nejen nás Bítovských, ale i dalších 
návštěvníků z jiných regionů. Jedny z mnoha spokojených - L. Seidlerová, L. Vřeská, E. Chrapková 
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