
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Nové posezení směrem na Kopanice 

 

 

V tomto měsíci slaví své 

životní jubileum: 

 

Řeháčková Zdenka 

BLAHOPŘEJEME! 

 

 

 

 

Pokud si nepřejete zveřejnění, 

oznamte na OÚ. 

Srpen 

 

2017 

VYDÁVÁ OBEC BÍTOV 

 

www.obecbitov.cz 

 

  

 Bítovský zpravodaj  

Koncem července nám vznikla další dvě odpočinková místa na katastru 
obce a to u sv. Huberta v Kutnici a pod kopcem v Krasincu, směrem 
na  Kopanice, kde bude umístěná také směrovka k místu Bítovské tvrze, s 
plánovaným dřevěným monumentem, na který zatím občané přispěli 
částkou 1306,- Kč . 
Přestože tato názvosloví místních lesů jsou známá většinou pouze 
starousedlíkům, tak je zřejmé, že tzv. „náplavy“ mají okolí Bítova mnohem 
více prochozené, zmapované a oceňují krásy zdejší přírody.  
Uvědomila jsem si to při jednom rozhovoru, kdy mi bylo řečeno: 
„Já ani nikam na dovolenou jezdit nemusím, vždyť v Bítově a jeho okolí je 
tak krásně!“ 
Tak máme znovu příležitost vyjít si do těchto míst, kde naleznete stín, klid, 
výhledy a můžete spočinout od každodenního shonu, k čemuž jsou tato 
místa určená. Věříme, že se setkají s vaší přízní a vyhnou se vandalství. 
 
Přeji Vám hezké chvíle strávené na těchto posezeních. Užijme si to!  

 

 

19. srpna 2017 

RYBÍ HODY 

2. září 2017 

NOHEJBAL 



 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Předaná ocenění u příležitosti  640 let od první zmínky o obci Bítov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výše jmenovaní, při udělení ocenění „in memoriam“ jejich rodinní příslušníci, obdrželi na slavnostní schůzi dne 
8. července 2017 „Pamětní minci“ vydanou k 640. výročí obce Bítov a „Pamětní list“ k danému ocenění. 
Vyznamenaní a přítomní občané si užili neokázalé atmosféry, zpříjemněné hudebním vystoupením žáků ZUŠ 
v Bílovci. Následné posezení a beseda s účastníky se nesly v příjemné atmosféře. Jsme rádi, že nám byla 
vnuknuta myšlenka na ocenění občanů a měli jsme tak jedinečnou možnost důstojně tyto zásluhy práce pro 
naši obec vyzdvihnout, aby byli vzorem pro generace příští.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETNÍ BRIGÁDY STUDENTŮ  
Období letních prázdnin je v naší obci spojeno vždy s brigádní činností 
studentů. Také v letošním roce tomu nebylo jinak. Celkem se letní brigády 
v  měsíci červenci zúčastnilo 11 zdejších mladých občanů (3 kluci, 8 děvčat). 
V  rámci brigády byl proveden nátěr oplocení zahrady a dřevěných prvků 
krytého posezení obecního domu. Nátěrem byly ošetřeny i lavice a stoly 
odpočívadel a také probíhaly natěračské práce na oplocení zahrady obecního 
úřadu. Děvčata i kluci provedli sestřih keřů podél oplocení statku, na místním 
hřbitově a zahradě obecního úřadu. Natěračské práce probíhaly i na místním 
hřišti. Natřela se střecha budovy šaten a herní prvky dětského hřiště. Novou 
síťovou zábranou byl dovybaven i prostor asfaltového hřiště a realizovaly se 
schůdky u travnaté plochy. Při budování dvou nových turistických 
odpočívadel na okraji naší vesnice, kluci zhotovili zpevněné plochy a podíleli 
se i na instalaci samotných dřevěných konstrukcí.  

 

 

  
Čestný občan obce Bítov 

PhDr. František Schwarz, CSc. 
 

 Významná osobnost obce Bítov 
p. Bohumil Řeháček 

 
 Cena za zásluhy o rozvoj a prezentaci obce Bítov 

p. Zdeněk Seidler 
p. Antonín Kupka 
p. Josef Havrlant 
p. Zdeněk Kanclíř 

p. Augustin Sochorek 
p. Stanislav Sochorek 
p. Miroslav Vavrečka 

                                      Ing. Zdeněk Kupka   
                             p. Otto Schwarz 



 

 

 

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POZVÁNÍ 

 

 

 

 

 

PŘEDNÁŠKA O MEDU A JEHO VLIVU NA ZDRAVÍ - díl poslední (tak, jak jsme stihli zaznamenat na přednášce ) 

ALERGICI : 

Užívat medovou vodu od října do března, připraví si tak tělo na jarní alergeny. 

PROPOLIS 

Lepkavá látka na pupenech (olše, topol atd.) – infekční ochránce 

2 velké problémy využití propolisu: 

1/ nikdy nemá stejné složení 

2/ 120-140 aktivních látek – je silným alergenem 

Využívá se jen jako doplněk stravy z promíchaných propolisů z různých míst. 

Využití propolisu: je důležité se přesvědčit, zda nejsem alergický (včelaři toto zjistí automaticky při práci s rámky) Potřít kůži a to 

2x za sebou, jelikož alergie je opakovaná reakce. 

MATEŘÍ KAŠIČKA 

Je krmná kaše pro larvičky v úle, a délka podávání mateří kašičky se liší podle toho, zda se jedná o dělnici nebo trubce a jen 

Matka, která klade vajíčka, dostává mateří kašičku po celý život, může žít 4-5 let  

3 efekty mateří kašičky:  

- Obrovskou energii a vitalitu 

- Hormonální působení 

- Ochrana matky  - posílení imunity 

Mateří kašička se nesmí užívat dlouhodobě. Doporučení 3týdenní balení na jaře (studenti před zkouškovým obdobím, u žen 

v  období přechodu – vyrovnává hormony) 

VOSK – plástve, svíčky 

JED – nepříjemný, ale má i léčivé vlastnosti – revmatismus 

Sedmý produkt MEDU - pro včelaře je uspokojení z včelařské práce a souznění s přírodou!! 

Závěrem:„Važte si pilné včelky, buďte k ní smířliví a uvědomte si jak je pro naši přírodu a také pro nás důležitá.“ 

BÍTOVSKÁ NOHA – TURNAJ V NOHEJBALU 

Kulturní komise obce Bítov, pořádá 1. ročník turnaje v nohejbalu dvojic.  
Turnaj v nohejbalu dvojic se uskuteční 2. 9. 2017 od 8:30 do cca. 16 hodin na hřišti v Bítově.  
Startovné činí 200 Kč na družstvo. Startovné hradí občerstvení, ceny a náklady pořadatele. Přihlásit se 
můžete emailem na o.chrapek@seznam.cz, nebo osobně do 28. 8. 2017.  
Hraje se na dva vítězné sety do 11 s dvoubodovým rozdílem. Herní systém se určí na základě počtu 
přihlášených družstev. Hraje se na trávě na dvou hřištích (v případě většího zájmu se použije pro skupinu 
i  hřiště asfaltové).  
Zveme jak hráče, tak i obecenstvo, pro které bude připraveno kvalitní občerstvení.  
Turnaj je určen pro bítovské občany, jejich rodinné příslušníky a přátele. Těšíme se na Vaši účast.! 

 

Je třeba se zmínit i o práci studentů na přípravě dne obce, bez jejíž pomoci bychom nebyli schopni tuto akci 
realizovat. Mnozí z Vás jste je letos i v minulosti zahlédli při práci, a tudíž sami můžete posoudit přínos 
těchto brigád pro naši obec. Věřím, že si všichni i mimo zaslouženou mzdu, odnesli nově navázaná přátelství 
a také pozitivní vztah k obecnímu majetku. Studenti, užijte si spokojeně zbytek prázdnin a za rok se opět 
shledáme.                                                                                                      Starosta obce Tomáš Richter 



 

OHLÉDNUTÍ ZA ČERVENCOVOU OBECNÍ SLAVNOSTÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulek  

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz.  
Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 30.8.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SLAVNOSTI BÍTOVA - slovo účastnice   
Letošní slavnosti Bítova měli hasiči pevně v rukou, obsluhu zvládli na jedničku 
a pestrá nabídka pivních nápojů byla nejen milým překvapením, ale 

i  neodolatelným lákadlem!   

Bylo fajn, že počasí dovolilo zrealizovat zajímavý program nejen pro děti, ale 

i   pro dospělé. Nevím, jak nadšeni byli rodiče, ale jisté je, že děti si užily 

blbnutí v hasičské pěně a byly velmi potěšeny návštěvou klaunů. Zvířátka 

z  balónků a mega bublifuk byly prostě super!  

Dospělí mohli zkouknout zajímavé představení profíků z řad policie a hasičů 
nebo se pobavit s umělcem Vladimírem Hronem. Vidět a zasmát se s Umělci 

z  Prahy, kteří nás po letech navštívili, byl skvělý zážitek - ještě jednou jim 

děkuji, byli jste skvělí.  
A aby toho nebylo málo, tak na závěr jsme samozřejmě pořádně zapařili!!!  
Věřím, že se letos pobavily všechny věkové kategorie, včetně těch nejmenších. 
Naše Terinka je tím důkazem – přesně víme, do jakého tanečního kroužku ji 
zapíšeme.  
Na závěr děkuji všem organizátorům za dobře odvedenou práci, jen tak dál  

Děkujeme především aktivním 
členům SDH za vzornou 
přípravu oslav, ale také všem, 
kteří se jakkoliv podíleli 
na  přípravě a průběhu 
letošních oslav obce Bítov -  
640 let obce a 120 let SDH 
v  Bítově 
Těší nás, že se občané účastnili 
v hojném počtu a věříme, že 
jste se dobře bavili! 
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