
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

V tomto měsíci slaví své 

životní jubileum: 

 

Hrnčířová Marie 

Seidlerová Drahomíra 

Vörösová Zdeňka 

Richterová Marie 

Sochorek Ladislav 

 

BLAHOPŘEJEME! 

 

 

 

 

Pokud si nepřejete zveřejnění, 

oznamte na OÚ. 
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 Bítovský zpravodaj  

KDE JSME TO VLASTNĚ BYLI ? 
Praděd je 1491,3 m vysoká hora v Hrubém Jeseníku, nejvyšší vrchol 
tohoto pohoří. Je to zároveň nejvyšší hora Moravy, Českého Slezska 
i Horního Slezska vůbec. Celkově jde o naši pátou nejvyšší horu. Je zde 
nejdrsnější podnebí, průměrná roční teplota nepřevyšuje 1 °C. Na slezské 
části vrcholu stojí 146,5 metrů vysoký televizní vysílač s rozhlednou, jehož 
horní plošina je nejvyšším (byť umělým) bodem v ČR. 
Vrchol hory leží ve Slezsku, pod ním probíhá historická zemská hranice 
Moravy a Slezska, v současnosti tudy prochází i hranice krajů 

Moravskoslezského a Olomouckého, a okresů Bruntál (Malá Morávka, 
Vrbno pod Pradědem) a Šumperk (Loučná nad Desnou). 
Na severním úbočí vrcholu je rozsáhlý mrazový srub Tabulové skály 
s unikátní květenou. 
Staří Slované říkali hoře Stará vatra, koncem 14. století se nazývala Sněžná 
hora, byla nazývána také Klínovcová hora a Niská Sněžka. Až v 19. století 
získala po Pradědovi, legendárním ochránci Jeseníků, české jméno 
Praděd. Turistická oblast okolo Pradědu je širokou veřejností označována 
za "Slezský ledovec", a to díky dobrým sněhovým podmínkám po celou 
zimu, jež jsou celorepublikový unikát.  
Na vrcholu původně stála kamenná rozhledna (viz obrázek vpravo dole), 
vysoká 32,5 m, postavená v letech 1903 až 1912. V roce 1968 bylo 
započato s výstavbou 146 m vysokého vysílače. Jako první byla 
vybudována asfaltová silnice z Ovčárny na vrchol Pradědu. Výstavba 
vysílače byla dokončena roku 1983 otevřením restaurace. Z vyhlídky 
ve výšce 80 m je za dobrého počasí vidět Lysou horu, Sněžku a Radhošť, 
vzácně, při dobré viditelnosti i Vysoké Tatry a Malou Fatru na Slovensku, 
a Nízké Alpy v Rakousku. 
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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

ZÁVĚRY A INFORMACE VZEŠLÉ  Z VEŘEJNÉ SCHŮZE 
 
Účast:  zastupitelé 4 – 45% , občané 19 – 6 % 

 

Změny v zastupitelstvu obce Bítov 

Svého mandátu se vzdal p. Pavel Nikel, kterého nahradila p. Kateřina Hrabovská.  

Změnou trvalého bydliště zanikl mandát p. Ing.Arch. Lukáše Richtera, kterého nahradil p. Ondřej Nikel. 

Jedná se o další kandidáty z volebních kandidátek v pořadí, jak vzešli z voleb. 

 

Ekologie 

Byli jsme upozorněni, že na bílovecké přehradě je vyvěšena cedule s informací: Největším znečišťovatelem 

přehrady je vypouštěním odpadních vod do potoku Jamník obec Bítov. Byli jsme vyzváni k objasnění tohoto 

sdělení. Jelikož kvalita vody, která odtéká z rybníků do potoka je pravidelně kontrolována Povodím Odry a její 

hodnoty jsou pod stanovenými limity znečištění, budeme pátrat kdo a na základě jakých podkladů zveřejnil 

tuto informaci. 

Přesto je neustále nutné apelovat na Vás občany, abyste se chovali maximálně ekologicky, co se vypouštění 

odpadních vod týká. Je třeba si uvědomit, že schopnost biologických rybníků je omezená, obyvatel sice až tak 

nepřibývá, ale přibývá škodlivin, které se vypouštějí. K tématu se budeme vracet a možná bude třeba 

přistoupit k sankcím, pokud se budou objevovat takové přestupky, jako je vypouštění žump do kanalizace 

apod.     

 

Ocenění občanů při příležitosti oslav - 640 let od první zmínky o obci Bítov 

Druhy ocenění: 

 Čestný občan – ocenění je udělováno osobě, která není občanem obce Bítov. 

 Významná osobnost obce Bítov – ocenění udělováno za významný počin, mimořádné zásluhy a přínos 

pro obec. 

 Cena za zásluhy o rozvoj a prezentaci obce Bítov – ocenění je udělováno za práce nad rámec oboru, 

prezentaci v oblasti umělecké, sportovní apod., za významnou dlouholetou aktivitu v dobrovolných 

sdruženích. 

Návrhy předkládají - členové zastupitelstva, představitelé dobrovolných sdružení se sídlem na území obce a 

občané s trvalým pobytem v obci. Termín odevzdání návrhů do 31.5.2017. 

Návrhy schvaluje - zastupitelstvo obce na zasedání zastupitelstva dne 12.6.2017.  

Předání na slavnostní schůzi 7.7.2017. 

Přesná pravidla, podmínky, formuláře včetně přílohy jsou k dispozici na Obecním úřadě. 

 

Popelnice na bioodpad 
Popelnice na bioodpad budou vydávány koncem měsíce března, ještě není znám přesný termín. Majitelé 
nemovitostí si budou muset vyzvednout popelnici osobně oproti podpisu smlouvy o nájmu. Výdej je plánován 
na více dnů v dopoledních i odpoledních hodinách a bude vyhlášen obecním rozhlasem. Informace bude 
zveřejněna rovněž na vývěsních tabulích a webu obce.   



OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYBÁŘSKÝ PLES 
Nikdo z účastníků nepíše tzn., že byli spokojeni . Z doslechu: Hudba, večeře i tombola super!! Nálada 
výborná , tanečníků mnoho a to je dobře. Takže rybářům dík za dobrou zábavu pro tancechtivé občany! 

ZÁJEZD Z POHLEDU DĚTÍ 
Dne 25.2 2017 se uskutečnil zájezd bítovských lyžařů a turistů do Jeseníků. 
Cestou jsme dostali i malé občerstvení, aby nám na horách nevyhládlo. I malá, "pulečka" byla, bohužel děti byly 

vynechány . Když jsme dorazili do Karlova pod Pradědem, lyžaři se rozprchli na sjezdovky a běžkaři pokračovali na 
hřebeny Jeseníků. Sjezdovky byly dobře upravené, takže se skvěle lyžovalo. Celý den nás hřálo sluníčko. 
Po celodenním lyžování jsme se téměř všichni sešli ve zdraví u autobusu, kde byli dospělí občerstveni punčem. Dětský 

punč nebyl, ale spravil to koblížek  
Večer jsme dorazili do naší vesničky a unaveni jsme se rozešli domů. 

Byla to krásně strávená sobota a už se těším na příští rok                                                                   Lukáš Batka  

 

 Jak zme byli na zajezdě... 
Konec  unora, beru mě mory. 

Bitovjaci zas idu na hory. 
Balim se šuměnku a plaskačku ruma, 

sraz je rano v Bitově u konzuma. 
Už sem se sedla, suseda pohledala. 

Naďa nas rychle posčitala. 
Řidič idě pomaly, dosti to kliže, 

u zahradky už každy do řizky hryže. 
Na palubě ale nuda neni, 

Maruška pro nas má překvapeni. 
V ruce pulka a kobliška, trocha to skače, 

nikdo nenabízí načini, ani vysavače. 
Přilby na hlavě, valime se z autobusa, 

celý Karlov mysli, že přijel zajezd z NASA. 
Vemtě se krem, kerysi  zezadu radi! 

Nebuj synku, tu zme všici dobře namazani! 
Tak nazuvam fošny, beru tyčky i brele, 

fajně polyžuju odpoledne cele. 
Zajděm na obid, kerysi lyže promaže, 

dalši se sluni na terase v baře. 
Už je mi teskno, finiš se bliži, 

sraz je dole u autobusa ve štyři. 
Tak zme tu! Dřista jakysi pražak, 

teď už to zachrani enem od Katky svařak. 
Žadny dolamany, odjiždime v dobrem, 

odjezd stihla i pani v modrém. 
Bližime se dom, v kapse už enem stovka, 

naladu spravi kolujici becherovka. 
Zajezd byl fajny, dluho mi nebylo lip, 

enem ty nohy, ty boli jak.... 
                                                                                           účastnica zájazdu Lenka  

 

Lyžaři z Bítova 
vyjeli do KARLOVA. 
Turisti tam nelenili 

na ALFRÉDKU 
 aj na PRADĚD dorazili! 

 

 

SOBOTNÍ VÝLET DO KARLOVA POD PRADĚDEM 
V sobotu 25.2.2017 se uskutečnil zájezd do Karlova pod Pradědem. Příležitost využili jak sjezdaři, běžkaři i pěškaři. 
Každý na co se cítil. My jsme zvolili turistiku. Vyrazili jsme z Karlova od sjezdovky Myšák s cílem dorazit na bývalou 
chatu Alfrédka, přes rozcestí Mravencovka trasou Pod Jelení studánkou až na Alfrédku.  
Zpáteční cestou jsme směřovali na Jelenec – dále na rozcestí Jelení a Nad Karlovem. Odtud už byl jen kousek asi tak 
1,5 km na parkoviště. Malá únava se projevila, ale za těch našlapaných 16 km to stálo za to.              Alena Muráriková 

 



 

POZVÁNÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          POZVÁNÍ NA VÝLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 29.3.2017 

KYTIČKA NAŠIM ŽENÁM K MDŽ . 

S pozváním na příjemně strávený podvečer, 

tentokráte v zasedací místnosti Obecního úřadu. 
Pro ženy bude připraveno malé občerstvení i dáreček. 
Vzácnou chvíli klidu a pokoje si zpříjemníme malou etýdou. 
Sejdeme se 8. března 2017 v 18.00 hodin. 
                                                              Jste srdečně zvány!!   

TURISTICKÝ KROUŽEK BÍTOV  
Pozvánka na "Josefský" výšlap na Godulu - neděle 19.3.2017  
Ahoj turisti, březnový výšlap na Josefa bude na Godulu a Velký Lipový. Trasa povede z Hnojníku (vlaková stanice) přes Komorní 
Lhotku na Godulu (738 m), dále budeme pokračovat přes Ropičku (918 m) na Velký Lipový (999 m). Odtud budeme pomalu 
sestupovat na Morávku, Lipové (zastávka autobusu). Pojedeme vlakem do Hnojníku (přes Český Těšín) a nazpět busem z Morávky 
(přes Frýdek-Místek), trasa v délce asi 18 km (cca 5 hodin chůze, stoupání 807 m a klesání 705 m) a minimálně 2 občerstvovací 
stanice po trase.  
Odjezd vlakem tam: Ostrava, Svinov 8:43 / Ostrava hl.n. 8:39 / přestup Český Těšín 9:33/9:41 a výstup v Hnojníku v 9:57. Turistům z 
Bítova jede autobus v 8:00 od Obecního domu a přesednou v Ostravě, Svinově, nádraží na rychlík "Odra" s odjezdem v 8:43 směr  
Český Těšín.  
Cesta zpět busem: Morávka, Lipové 16:02 / přestup Frýdek-Místek, Anenská 16:50/17:08 / Ostrava, Hrabůvka, Benzina 17:21 / 
Ostrava, Svinov, mosty horní zastávka 17:36. Do Bítova pak jede autobus (po krátkém posezení U Šimka) z Ostravy, Svinova, nádraží 
v 18:52. Trasu připravil Miloslav Gol  
Kontakt na TK Bítov: https://www.facebook.com/groups/913915862009462/ nebo tel. 602163520  

 
Báječně prožitý Den žen! 

 

 

ZÁJEZD DO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM A KROMĚŘÍŽE – 
27. KVĚTNA 2017 
V Bystřici bude prohlídka zámku z první poloviny 15. století, kde pobývali 
Bítovští z Bítova a který představuje ojedinělou ukázku postupné modernizace 
panských sídel. V bývalé kapli je umístěna Expozice napoleonských vojáků. V 
přízemních prostorách hlavní budovy najdou návštěvníci expozici městského 
muzea, v prvním poschodí se konají výstavy a koncerty klasické hudby. Ve 
východním křídle prvního poschodí vznikla v roce 2015 nová expozice Historický 
ohýbaný nábytek. Prohlídku zámku máme předjednanou s kastelánkou, která 
nám nabídla také zajištění prohlídky Kroměříže v dobových kostýmech. 
Kroměříž, přezdívaná Hanácké Athény, byla v roce 1997 vyhlášena 
nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později byl zdejší 
Arcibiskupský zámek spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na 
listinu světového kulturního dědictví UNESCO. 

Dalším možným místem k prohlídce je samotný Svatý Hostýn. 
Program bude poskládán dle množství přihlášených a druhu dopravy. 

Z důvodu rezervace prohlídek na počet lidí je nutné se 
přihlásit do 20. března 2017 a to na Obecním úřadě nebo 
M.Švidrnochové tel. 521526587. Děkuji za pochopení! 
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