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V tomto měsíci slaví své 

životní jubileum: 

 

 

Močár Emil 

Konečný Petr 

Sochorek Rostislav 

Urbánková Radka 

 

 

BLAHOPŘEJEME! 

 

 

 

 

 

Pokud si nepřejete zveřejnění, 

oznamte na OÚ. 
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 Bítovský zpravodaj  

XX. RYBÁŘSKÝ PLES 
4. ÚNORA 2017 od 20.00 hodin 

 
 

PLÁNY TOHOTO ROKU. 
Jak jsme si připomněli minule, je třeba se stále na něco těšit! S novým 
rokem začínáme plánovat,kdy a kam vyrazíme? I my pro vás máme 
připravený „kulturní kalendář“a díky obětavosti skalních členů 
dobrovolných sdružení a podpory kulturního života obecním 
zastupitelstvem vám můžeme nabídnout strávení hezkých chvil v naší obci 
i mimo ni. 
Hlavním bodem kulturního léta budou beze sporu oslavy 640-ti let 
od první zmínky o obci Bítov a 120 let od založení SDH, které se budou 
konat 15. července 2017. Prvním počinem byl historický kalendář na rok 
2017 a samotným oslavám budou předcházet další doprovodné akce. Na 
samotný den oslav připravujeme bohatý programa věříme, že nám 
tentokrát vyjde počasí a vy nás podpoříte svou účastí. 
Dále se můžete těšit na zájezdy – do Bystřice pod Hostýnem a Kroměříže 
v květnu a v říjnu do vinného sklípku. Pro nejmenší připravují myslivci Den 
dětí na chatě v Nivě, hasiči pro mladé hasiče ukončení prázdnin. Kromě již 
tradičních a oblíbených aktivit rybářského spolku, jako jsou Rybí hody, 
posezení u vody a výlovu rybníka, si svou tradici hledá Svatohubertské 
myslivecké setkávání, či nová nabídka turistického kroužku. Připravuje se 
rovněž slavnostní otevření zrekonstruované zahrady Obecního domu. Více 
informací a snad i dalších podnětů zazní na veřejné schůzi, na kterou jste 
srdečně zváni.  
Švidrnochová Marie 

 
 
 

 

ZÁJEZD – JESENÍKY - KARLOV 
25.2. 2017 



 NĚCO Z HISTORIE – 20 let od znovuosamostatnění obce Bítov 

Vážení spoluobčané – čtenáři našeho obecního zpravodaje. 
 Během loňského roku jsem vám a pan Tyllich v několika článcích připomněli události, které se v naší obci 
udály od doby, kdy jsme v referendu vyjádřili zájem spravovat obec samostatně. Věřím, že jste přivítali způsob,jenž 
jsem v rámci svých vzpomínek, zvolil. Snažil jsem se vyvarovat suché statistice a spíše zdůraznit okolnosti, které nás 
ke zvolenému řešení vedly a jak jsme se s tím vyrovnali. Nejednou jsem zdůrazňoval, že finanční prostředky nebyly 
dostatečné pro realizaci všech záměrů a to i když jsme využívali dalších zdrojů (prodej akcií z  privatizace a nevelké 
příjmy z účelových dotací). A nyní připomenu poslední období mého působení v čele zastupitelstva naší obce a to 
roky 2009 a 2010.  
 Jak již dříve bylo vzpomínáno, důležitou činností pro společenský život byl provoz restaurace v Obecním 
domě. Vždy, když se nastřádaly nějaké finanční prostředky, vylepšovalo se prostředí v restauraci. Po výměně oken 
v zadním traktu a vybudování odvětrání restaurace, se ukázala potřeba řešit podlahovou krytinu. Podle pamětníků 
stávající krytina pamatovala ještě aktivní mateřskou školku ne-li dokonce období školy. Záměr, spočívající ve stržení 
opotřebené podlahové krytiny a pokládce nové, s nákladem přibližně 500 Kč za metr čtvereční se po konzultaci 
s odbornou firmou ( provedení kvalitní pokládky krytiny nebylo v  silách nás amatérů ), se částka za m3 vyšplhala 
na téměř 1 000.- Kč/ m3 celkově více než 40 000.- Kč. Proto, když dnes vidím, že se přepravky s láhvemi tahají 
po této drahé podlaze, je mi trochu smutno.  
 Přiblížilo se léto a s ním i „zástup“ studentů, toužících po letní brigádě. Po pozitivních zkušenostech 
zejména s partou kluků, jsme pro ně již předem připravili změny před prodejnou JEDNOTY. Je to sice teprve 
necelých 8 let, ale stav před změnou si dovolím připomenout 
dobovou fotografií. Bylo nám doporučeno plochu nazvat 
„odstavná plocha pro kočárky a jízdní kola“. Proč? To je složité a 
popis se mi tady nevejde. Šikovné ruce studentů jsme měli, 
mechanizaci jsme našli v obci, k ruce jsme měli i obecní 
náklaďáček a kluci už byli natolik zruční, že zvládli všechny 
zednické, betonářské i dlaždické práce. Finančně na dílo přispěl i 
provozovatel obchodu – JEDNOTA Nový Jičín. Ten nám zaplatil 
náklady na přístupový chodník k prodejně. Některé detaily ( třeba 
výškové ukončení okraje plochy ) se sice nepovedly, ale opět se 
podařilo zajímavé dílo. Dodavatelsky by realizace představovala 
dvojnásobek nákladů. 
 Koncem roku 2009 se vyskytla potřeba realizovat část projektu kanalizace z  oblasti nové zástavby na ulici 
od hřiště k Cabúkům. Zde jsme se již na svépomoc nemohli spoléhat. Neměli jsme dostatečně výkonnou techniku, 
ale zejména výkopy se prováděly v místě, kde se křížilo plynové a vodovodní potrubí. Podařilo se mi tenkrát využít 
momentálního nedostatku pracovní náplně firmy BYTPRŮM z Bílovce a vyjednat poloviční cenu za jednotku (běžný 
metr).Problémy včetně mimořádně obtížných podmínek pro zemní práce, firma zvládla. Problém byl se 
zaplacením. V rámci jednání o úhradě díla jsem dodavatele upozornil na to, že nejsme schopni zaplatit dříve, než 
nám bude vyplacena dotace 200 000.- Kč, kterou jsme měli přislíbenou na vypracování územního plánu, což on 
akceptoval. Došlo však k tomu, že firma BYTPRŮM nedostala zaplaceno za předchozí zakázku a tím se dostala 
do situace, kdy pracovníkům firmy nemohly být proplaceny výplaty na vánoce. Proto jsme jim vyšli vstříc 
(i vzhledem k tomu, že nám firma realizovala dílo za, pro nás extrémně výhodných podmínek) a požádali banku 
o krátkodobý úvěr. Bylo nám vyhověno a jejích dělníci mohli prožít vánoce podle svých představ. 
 Stránka končí, proto dále budu stručný. Rok 2010 byl rokem volebním. Záměry, dané volebním programem 
byly v podstatě splněny. Proto jsme v uvedeném roce peníze rozpočtu využili na další krok k estetizaci Obecního 
domu a vyměnili okna na čelní straně (k zastávce). Zároveň s tím se instalovaly nové dveře v kapličce. O tvaru oken 
budovy Obecního domu jsem tenkrát vedl někdy ostrou diskuze s  panem Ondrou Langerem. Jak to skončilo, musí 
posoudit každý z vás. Na podzim bylo zvoleno, mimo Tomáše Richtera, zastupitelstvo v úplně novém složení a já 
mohl odejít na zasloužený (?) odpočinek.  
 O to je z mé strany všechno, co se na těch několik stránek vešlo. Doufám, že jsem nenudil. 
          Nikel Pavel 



OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

MÍSTNÍ POPLATKY 
Připomínáme všem občanům, že do 28.2.2017 jsou splatné tyto místní poplatky:  
120,- Kč za prvního psa 
180,- Kč za druhého a dalšího psa 
480,- Kč za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu. Tato částka je za osobu s trvalým pobytem v obci, případně za nemovitost vlastníka s trvalým 
pobytem mimo obec. 
Poplatky lze uhradit v pokladně Obecního úřadu Bítov v době úředních hodin pondělí a středa 8 -11 a 15-18 
hodin.Po dohodě lze uhradit na účet obce č. 1761963359/0800.Hošová Naděžda 

  

VEŘEJNÁ SCHŮZE- 17.2.2017 

Zveme občany, kteří mají zájem o dění v naší obci na veřejnou schůzi, která se uskuteční v sále Obecního 

domu od 17.00 hodin.                                                                                                         Zastupitelé obce Bítov 

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

HASIČSKÝ PLES 
Přestože tance chtivých je v Bítově čím dál méně, je třeba ocenit to, že členové SDH nic na přípravě plesu 
neošidili – výzdoba, občerstvení, obsluha, večeře, tombola – vše bylo super! Malé mínus byla hudba, ale to 
je zase věc názoru a finančních možností . Takže hasičům dík a příští rok přejeme hlavně více 
„plesajících“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto z pingpongové neděle, více na www.bitovaci@estranky.cz. DíkyzahezkousportovníneděliOndroviChrápkovi 

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 
Dík všem štědrým dárcům, kteří podpořili „Tříkrálovou koledu 2017“ a přispěli jste tak částkou 17500,- 
na opravu věže kostela sv. Jiří v Lubojatech a dovybavení kaple sv. Jana Nepomuckého v  Bítově.   
 

TURNAJ V MARIÁŠI 
Turnaje se účastnilo 21 hráčů. Stupně vítězů : 
 1. – LykoTomáš,2. Ráček Daniel, 3. Vinkler Vladan.  
Poděkování všem zúčastněným za příjemnou atmosféru 
po celou dobu soutěžního klání, obci Bítov, 
za poskytnutí prostor a podporu již tradičního turnaje, 
dík i těm, kteří přispěli dary k ocenění nejlepších 
účastníků.                                    Martin Žůrek  
Rovněž organizátorovi dík za obětavost při přípravě a 
organizaci turnaje . 

  

 



 

POZVÁNÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TURISTICKÝ KROUŢEK BÍTOV  
SE PŘEDSTAVUJE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 26.2.2017 

ZÁJEZD – JESENÍKY – MALÁ MORÁVKA – KARLOV - 25.února 2017 
lyže, běžky a turistika 
Obec Bítov vás zve na aktivně strávenou sobotu v Jeseníkách. 
Doprava pro občany Bítova je hrazena obcí. Odjezd v 7.30 od Obecního domu, zpět v 17.00 z Karlova. 
Turistika: okolí Malé Morávky 
Běžky navrhované trasy:  

 Bývala Chata Alfrédka ( občerstvení) 

 Skřítek  se závodními okruhy (tur. chata a restaurace) 

 Hvězda (tur. chata a restaurace) 

 Nová Ves se závodními okruhy 
Přímo v Karlově začíná několik běžeckých tras.Dostanete se odsud až na hřebeny Jeseníků  
nebo přímo na vrchol nejvyšší hory Praděd.  
V případě zájmu se nahlaste do 17. února na obecním úřadě , v případě nenaplnění kapacity autobusu se 
budou dobírat občané z okolních vesnic. Přihláška je závazná v případě nemoci či jiné závažné překážky je 
třeba se nejpozději den předem odhlásit abychom mohli kontaktovat náhradníky. Ondřej Chrapek 
 
 

 

TK Bítov vznikl v roce 2014 s ambicí vyrazit občas společně 

na výšlap. Členy TKB jsou zejména bítovští rodáci toho času dočasně 

i trvale usazení v Ostravě a jejich blízcí přátelé. Nejčastěji vyrážíme 
vlakem do blízkých Beskyd, pohybujeme se po celém území CHKO 
Beskydy od Frenštátu po Hrčavu. Oblíbenou destinací je okolí 
Jablunkova, rádi se zastavíme na toulkách "U Zbuja" a naše cesty 

často končí v restauraci "U řeky" na Ostravici. Letošní podzimní 

soustředění jsme absolvovali v okolí Zlatých Hor a chtěli bychom 

do budoucna častěji vyrazit i směr Jeseníky a na Slovensko.  

Naší sezonou je hlavně jaro a podzim, kdy se snažíme cca jednou 
měsíčně někam vyrazit. Tak bychom byli rádi, když se k nám přidáte, 
aby nás bylo víc a byla větší legrace, která na našich cestách nikdy 
nechybí. Další cesty budeme plánovat tak, aby navazoval přípoj 

na cestu tam i zpět do Bítova. 

Za TK Bítov Lenka Beránková a Otto Schwarz  
Kontakt: https://www.facebook.com/groups/913915862009462/ 
nebo tel. 602163520  

 

 

POZVÁNKA na "poValentýnský" výšlap v okolí Štramberka - sobota 18.2.2017 

Ahoj turisti! Na únor jsme připravili trasu výletu, dle zadání našeho předsedy turistického kroužku, kterého by 
se mohla zúčastnit i ekipa z Bítova. Jeli bychom na Štramberk a trasa v délce asi 11 km, přes různé nástrahy 
náleven a přírody, vede okolím Štramberka a pokračuje do Kopřivnice.  
Odjezd tam: Ostrava hl.n. 8:39 / ze Svinova 8:45 / přestup Studénka 8:57/9:17 a výstup ve Štramberku v 9:50. 
Účastníkům z Bítova jede autobus v 8:00 od obecního domu a připojí se v 8:45 ve Svinově na vlak směr 
Studénka.  
Nazpátek to jede později a tak musíme pořádně prozkoumat pohostinství po trase. Zpět: Kopřivnice 17:26 / 
Studénka 17:51/18:04 / Ostrava-Svinov 18:14 / Ostrava hl.n. 18:22. Do Bítova pak jede autobus ze Svinova 
v 18:52. Trasu připravil Jiří Beránek Zve TK Bítov 
Pozn.redakce: „EKIPA“ není slovo hanlivé nýbrž - skupina lidí spjatých společným cílem, družstvo, tým 
 

mailto:marie.svidrnochova@seznam.cz

