
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PLESOVÁ SEZÓNA  

   
 
 

 

 

 

V tomto měsíci slaví své 

životní jubileum: 

 

Thielová Anna 

Nikel Pavel 

Košařová Jarmila 

Němcová Anna 

Pavlásková Alena 

Niklová Dagmar 

Hrabovský Drahomír 

Močár Milan 

Richter Zdeněk 

 

BLAHOPŘEJEME! 

 

 

 

Pokud si nepřejete zveřejnění, 

oznamte na OÚ. 

Leden 

 

2017 
VYDÁVÁ OBEC BÍTOV 

 

www.obecbitov.cz 

 
  

 Bítovský zpravodaj  

HASIČSKÝ PLES 

21. LEDNA 2017 

Zdravím Vás, milí čtenáři v novém kalendářním roce.  
Co přát do nového roku, kdyžjiž vše bylo řečeno? Nechala jsem se inspirovat 
fejetonem Maxe Kašparů, který přirovnáváživot k hořící svíci, která nutně 
potřebuje ochranu před větrem, průvanem, nedostatkem vzduchu či před 
kapkami deště. Bude hořet bezpečně, dávat světlo a teplo jen pokud jí tuto 
ochranu poskytneme. A stejně tak bychom se měli v našem životě starat o 
šest stěn, které nás obklopují. 
Stěna před námi – na něco se těšit – volno, knížka, dovolená….. 
Stěna za námi – mít se o koho se opřít – rodina 
Stěna po levici – blíže srdci – přátelé 
Stěna po pravici – lidé spolupracující – pracovní či jiný kolektiv 
Podlaha – pevné zakořenění -  v našem případě jsou to kořeny v naší obci  
Strop – představuje vše, co nás převyšuje– umění, kultura,láska, víra …… 
 
Přejme si, ať dokážeme dobře pečovat a navzájem si také „přidržovat“ ty 
pomyslné životní stěny, aby naše „svíčka“ hořela jasným a klidným plamenem. 
Hodně síly a zdaru k budování a pevné zdraví ze srdcepřeje 
Marie Švidrnochová 
PS: Děkuji všem věrným přispívatelům a vás všechny vyzývámjen „PIŠTE“ 

 

 

 

XX. RYBÁŘSKÝ PLES 

4. ÚNORA 2017 
 

 



 NĚCO Z HISTORIE – 20 let od znovuosamostatnění obce Bítov 

Zdravím vás, milí čtenáři.  

Moje vyprávění o zajímavých událostech dějin Bítova po znovunabytí samostatnosti v roce 1996 se pomalu 
blíží ke konci. Dnes napíši něco o roku 2007 a 2008.  
V minulém článku jsem zmínil, že pro období 2006 až 2010 se zastupitelstvo zmenšilo na 7 členů. Jeho složení 
 (připomenu: Jana Bilíková, Lumír Krauzovič, Ing.Zdeněk Kupka, Ing.IvetaKuboňová, Marie Švidrnochová, 
Tomáš Richter a já), však bylo velmi tvůrčí. V rámci porad nebo oficiálních zasedání se vždy o problémech 
vedly diskuze. Bylo povinností každého člena tohoto zastupitelstva, sdělit na projednávaný problém svůj 
názor. Ať kladný nebo záporný. Nejednou diskuze pokračovaly i po skončení schůze a to s veřejností. Platilo 
totíž pravidlo, že po schůzi se jde mezi lidi (do hospody). Vzpomenu velké diskuze kolem nákupu traktoru, 
který měl nahradit stařičkou multikáru. K většinovému rozhodnutí o zakoupení traktoru došlo až po třech 
hlasováních. Dnes se ví, že to třetí rozhodnutí, bylo rozhodnutí správné. Dnes si už vesnici s charakteristickým 
zvukem „makarona“ (traktor pochází z Itálie), mnoho občanů nedokáže ani představit.  
Opačným případem, kdy rozhodnutí bylo pro změnu rychlé a jednoznačné, byl záměr opravit střechu kaple 
J.Nepomuckého. Využili jsme příležitosti, že do Bítova se přistěhoval pan Roman Velikovský, který provozoval 
pokrývačskou firmu. Za zhruba 200 000,- Kč nám provedl výměnu krytiny, kdy místo nebezpečného eternitu, 
je aplikován antikorozní plech s titan-zinkovým povlakem. V rámci demontáže byl v kopuli nalezen papírový 
svitek z roku 1932. Byl značně poškozený a Tomášovi Richtrovi dalo hodně práce, než z útržků sestavil jakýs-
takýs dokument. Něco se z něj dalo vyčíst, ale spíše jsme to vzali jako historický předmět. Dnes je uložen 
v obecním archivu. Pro další generaci občanů Bítova byla do věže kaple uložena schránka se současnými 
informacemi a vzorky používaných mincí a bankovek. Tato schránka snad vydrží v dobrém stavu déle.  
Minule jsem také vzpomněl zapojení studentů v rámci prázdninových brigád. Pro rok 2007 jsem pro ně 
připravil náročný úkol. Šlo o opravu opěrné zdi u budovy Obecního domu a hlavně o generální opravu 
přístupového schodiště. Bourání schodiště – to jim šlo. Pak však museli vyměřit základy nového schodiště, 
zhotovit bednění a základ zabetonovat. Tam už si museli lámat hlavu. Ale zvládli to. Firma, která pak 
na připravený základ montovala schodišťové stupně, nás – tedy vlastně ty kluky – pochválila. Když jsem to 
psal, chtěl jsem kluky vyjmenovat. Protože jsem si už nevzpomněl na všechna jména a nerad bych na někoho 
zapomněl, obejdu to prohlášením, že to fakt byla dobrá parta. A myslím, že dodnes je.  
V roce 2008 jsme rozhodli o výměně oken v zadní části Obecního domu, přesněji v restauraci, WC a kuchyni. 
Pochopitelně se hledalo nejlevnější řešení. Jedním z detailů, na nichž se dalo ušetřit, byl mechanizmus 
otevírání oken. Jen tento mechanizmus stál kolem 3 000,- Kč v každém okně. Proto jsme u oken v restauraci, 
která jsou z obou stran přístupná pro čištění, zvolili verzi bez otevírání horního dílu. Přiznávám, že esteticky 
tato verze není ideální. Inu – kdo z nás je dokonalý? Zednické práce, které s výměnou oken takového rozsahu 
souvisí, jsme, tak jako většinu nenáročných prací, zhotovili svépomocí.  
Z pohledu finančních nákladů na uvedenou výměnu oken v restauraci to proti dalšímu záměru byla „sranda“. 
V době odtržení od Bílovce byly největší problémy se zanedbanými místními komunikacemi. V předchozích 
příspěvcích jsem popsal, jak jsme se s tím, jako obec, postupně vypořádávali. V roce 2008 přišla řada na dvě, 
pro dopravní obslužnost velmi důležité, komunikace na Fulvárku. Jak jsem již uvedl, dost jsme v zastupitelstvu 
diskutovali. Tady bylo k rozhodnutí, zda opravit jednu a „někdy“ druhou, nebo jít do toho najednou a půjčit si 
peníze. Zvítězila druhá varianta. Avšak šetřit se muselo. Proto, když se ukázalo, jaké máme šikovné kluky, co se 
dá, uděláme sami. Vykopali jsme rýhy pro odvodňovací žlábky, navezli jsme podklad pro příčné vyrovnání 
sklonu vozovky, vykopali a výškově zafixovali armaturu vodovodních přípojek. A bylo to. Vyřídili si úvěr 
 (800 000,- Kč) a mohla přijít firma – tentokrát to byl JANKOSTAV z Klimkovic. Na zaplacení zbytku 
 (asi 300 000,-) jsme vydrancovali zbytek z obecního konta a mohli jsme připravovat plány na rok 2009. 
A o tom zase příště. To už bude z mé strany poslední příspěvek. Přeji Vám do Nového roku vše dobré.  
Pavel Nikel 



KNIHOVNA 

Milí čtenáři, 

srdečně Vás zdravím v roce 2017 a přeji nám všem, abychom se i nadále scházeli v knihovně i mimo ni v plném 

zdraví, neopouštěla nás radost z přečtených knih, ze kterých čerpáme mnoho nových informací i potěšení a 

zábavy. Poznačte si, prosím, do kalendáře, že 25. ledna 2017 bude knihovna zavřena. 

Těším se na Vás tuto i další středy.                                                                                                                  Hana Hajná 

Hasiči informují 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 

Výbor sboru dobrovolných hasičů v Bítově oznamuje svým členům a zároveň je zve na Výroční valnou 
hromadu, která se bude konat v pátek 13. ledna 2017 v 18 hodin v sále Obecního domu v Bítově.  
HASIČSKÝ PLES 

Sbor dobrovolných hasičů v Bítově zve spoluobčany na tradiční Hasičský ples, který se uskuteční v sobotu 
21. ledna 2017 v prostorách Obecního domu.Bude připraveno občerstvení a bohatá tombola. K tanci a 
poslechu zahraje skupina Styl. Začátek ve 20 hodin. Rezervace místa u pana Antonína Kupky č.p. 63 ve třetím 
týdnu nového roku, tj. od 16.ledna.Srdečně zvou bítovští hasiči.  
 
Sbor dobrovolných hasičů v Bítově přeje spoluobčanům všechno nejlepší v novém roce 2017 a děkuje 
za přízeň a podporu. 

Rybáři informují 

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK 

Má-li někdo zájem, z řad mládeže a dětí od 8 let věku, nastoupit do rybářského kroužku, ať se dostaví 
na informativní schůzku, která proběhne dne 12. ledna v 17.00 hodin v Obecním domě v Bítově. Je možno 
dostavit se i s rodiči, na místě se dozvíte další podrobnosti.                     Těší se bítovští rybáři 
Informace ČRS MO Bílovec. 
Výdej povolenek a známek pro rok 2017 v klubovně naproti restaurace u Holuba – 26.1.2017 a 23.2.2017 vždy 
od 17.00 do 19.00 hodin  
JUBILEJNÍ  XX. RYBÁŘSKÝ PLES -  4.2. 2017 –Hraje skupina KIWI z Kopřivnice. 
Bližší informace a objednávky stolů od 9.1.2017 u Martina Kupky tel.732 283 666. 

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDÁŘE A SVÍCNY 
by nemohly být občanům rozdány bez ochoty některých z vás, kteří poskytli historické fotografie a 
především bez nápadu a úsilí vytvořit kalendář pro rok , v němž budeme oslavovat výročí 640 let od první 
zmínky o obci Bítov, za což patřívelký dík p. Zdeňkovi Kupkovi. Kalendář se líbí, o fotografiích i datech se 
diskutuje a to je dobře. Občané nad 80 let byli obdarováni vánočním svícnem vyrobeným skupinou 
organizátorek celoročního tvoření pro děti. Udělaly rovněž radost. Ještě jednou díky všem za  dobré nápady 
a těšíme se na další v roce nadcházejícím. 

VÁNOCE V KNIHOVNĚ 

Paní Hajná nás opět potěšila a uspořádala vánoční setkání dětí i dospělých.Nejpilnější dětští čtenáři byl i 
odměněni dárečky. Poslechli jsme si a zazpívali vánoční koledy. Paní Hajná upekla výborný dort,  který jsme 
všichni ochutnali.Také nás čtenáře potěšila výstavkou nových knih.  
Přeji paní Hajné mnoho zdraví a v novém roce nové čtenáře.Věrná čtenářka 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

KOLEDOVÁNÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZVÁNÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulek popisující obrázek nebo grafiku 

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz.  
Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 29.1.2017 

TURNAJ V MARIÁŠI – 14. ledna 2017  

Zveme hráče, příznivce a „ kibice“ karbanu do Obecního domu, kde se od 8.00 hodin uskuteční, již 
tradičníturnaj v mariáši. Na vaši účast se těší organizátor Martin Žůrek. 

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 2017 – 7. LEDNA 2017 

K vánoční době neodmyslitelně patří obdarování, štědrost a dobré skutky. Jednou z možností, jak podpořit 
potřebné je také Tříkrálová sbírka, kterou můžete podpořit prostřednictvím účtu č. 66008822/0800. 
Naší tříkráloví koledníci navštíví Vaše domovy, které dle Vašeho přání označí symbolem  
K+M+B 2017, což znamená „Kristus požehnej tomuto domu“  – štěstí a ochranu pro celou rodinu v domě. 
Koledníkům do pokladničky můžete tento rok přispět na opravu věže kostela sv. Jiří v  Lubojatech 
a dovybavení kaple sv. Jana Nepomuckého v Bítově. Za dárce bude 6.1.2017 v lubojackém kostele sloužena 
Tříkrálová mše svatá. Všem štědrým dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať!“  
 
 

INFORMACE PRO BĚŽKAŘE A LYŽAŘE(konečně snad aktuální ) 

Již před léty jsem se zmínil o běžkařském klubu v Bílovci, kde jsou mimo jiné i příznivci z přilehlých obcí. 
Převážná část tras vede od Údolí mladých podél Jamníku na Tísovskou přehradu a zpět. Nejedná se 
o náročnou trasu, zvládnou ji i důchodci. Pro náročné pak pokračuje údolím Setiny až k lyžařskému vleku 
v Pusté Polomi. Rovněž v okolí vleku na „Kozičku“ jsou vyjeté stopy. Před několika léty byly postaveny 
můstky přes potok Jamník, které se již pro špatný stav musely opravit. Na celém úseku je 9 můstků a každá 
obec má nějaký na starost. My v Bítově se staráme o dva a to na Jedličkové louce a pod kapličkou. Právě 
ten posledně jmenovaný jsme museli zhotovit celý nový a to za pomoci členů klubu z  Bítova. 
Kdo se po této trase prochází, dobře ví, o který můstek se jedná. Přes některé úseky vede modrá turistická 
značka, i k těmto účelům tyto můstky slouží. Zmíním se ještě o úpravě stop, v případě, že paní „Zima“ 
k nám bude štědrá a nebudou se opakovat minulá léta, máme k dispozici v Bílovci skútr na úpravu stop. 
Tak ať se vidíme v „bílé stopě“ v co největším počtu. Sportu zdar!                                         Sochorek Stanislav 
 

TRADIČNÍ PING-PONGOVÝ TURNAJ - 15.ledna 2017 

Zveme všechny rekreační hráče ping-pongu, ale i publikum, k příjemnému strávení 
neděle, Kdy se v prostorách Obecního domu uskuteční ping-pongový turnaj. 
Od 10.00 hodin hrají děti (0-15 let) a od 13.30 začíná turnaj pro dospělé. Rozpis 
a systém turnaje bude zvolen na základě počtu přihlášených účastníků. Nahlaste 
se, prosím, v Obecním domě u výčepu.  
Turnaj je určen pro obyvatele obce Bítov. Zve Vás Kulturní komise.  
 
 
 
 

 

PŘÁNÍ AKTIVNÍCH SENIORŮ 

Zaznamenali jsme, že v tomto měsíci oslaví významné životní jubileum aktivní a akční senior 
panPavel Nikel. I když, jak se říká, muži nestárnou, jenom jsou zase o něco "novější " Pavel, zdá se, má 
energie na rozdávání,přejeme mu do dalších let  nadále hodně zdraví, elánu, pohody, štěstí a radosti. 
                                                                                                                Více či méně aktivní bítovští senioři 
 

mailto:marie.svidrnochova@seznam.cz

