
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

   

 

 

V tomto měsíci slaví své 

životní jubileum: 

 

Coufal Jan 

 

BLAHOPŘEJEME! 

 

 

 

 

Pokud si nepřejete zveřejnění, 

oznamte na OÚ. 

Říjen 

 

2017 

VYDÁVÁ OBEC BÍTOV 

 

www.obecbitov.cz 

 

  

 Bítovský zpravodaj  

Babího léta jsme si moc neužili, jelikož bylo počasí velmi deštivé, však pro 

houby příznivé! A tak se milovníci sběru hub dočkali. Snad nikdo nešel 

v posledních čtrnácti dnech z lesa s prázdným košíkem. 

Začalo období sklizně a mnozí z nás vzpomínají na sklizňové slavnosti, jako 

byly dožínky či vinobraní, rovněž zahradnické výstavy. Letošní úroda 

především ovoce na stromech je slabá, co nepomrzlo tak se ke květům včelky 

díky špatnému počasí nedostaly. Zato máme dostatek brambor, krásné dýně,  

nějakou tu zeleninu a hřibů na celou zimu! A tak je zase zač poděkovat a 

připravit zahrádky na příští úrodu. 

Odborníci předpovídají rychlejší nástup zimy: „Odletěli definitivně špačci 

a také vlaštovky, cibule má hodně slupek, urodilo se více šípků, což naznačuje 

vyšší přípravu přírody na zimu!“. Jestli jsme doufali, že nám říjen ještě nějaký 

ten slunečný den přinese, tak jich údajně bude málo ☹.„Babímu létu asi 

odzvoněno!“ No uvidíme! Co se dá dělat, je třeba využít i toho „mála“.  

 

                                                                  Pohodové podzimní dny Vám všem! 

 

 

 

 

 

 

VÝLOV RYBNÍKA 

14. října 2017 

VYCHÁZKA na místo 
BÍTOVSKÉ TVRZE 

29.října 2017 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ 
PRO DĚTI 

20. října 2017 



 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

 

COOP JEDNOTA HODONÍN – PRODEJNA BÍTOV 

Na základě sdělení  JUDr. Kadlecové předsedkyně představenstva, ředitelky družstva Jednota, 

spotřební družstvo v Hodoníně budou vyhodnoceny výsledky prodeje na naší prodejně k datu 

31.12.2017 a po té se rozhodne co dál. 

Výzva směrem k občanům k aktivnímu přístupu vzhledem k provozování prodejny nadále trvá. 

V současnosti převládají hlasy o nepotřebnosti prodejny, máte-li jiný názor, je nejlepší cestou 

svůj názor sdělit zastupitelům, osobně či na zasedání zastupitelstva. 

 

PAMÁTEČNÍ MONUMENT NA MÍSTĚ BÍTOVSKÉ TVRZE 

V měsíci září byl instalován památeční monument na místě bývalé Bítovské tvrze, spolu 

s informačními tabulemi u nových odpočinkových posezení v Kutnici a Krasincu. Rovněž byla 

vyznačena od obou míst přístupová turistická trasa, která je také součástí informačních tabulí, 

aby se turista k tomuto místu dostal po schůdné lesní cestě.  

29. října 2017 budeme mít příležitost společně projít tuto trasu a na samotném historickém 

místě si připomenout základní historické skutečnosti z úst pana Jiřího Tichánka, který  

zdokumentoval historii bývalých panských sídel na Novojičínsku ve většině případů od první 

dochované zmínky až po současnost. Zabýval se rovněž Bítovskou tvrzí, což prezentoval minulý 

rok na besedě s občany a letos přijal naše pozvání zúčastnit se této akce. 

Další informace k přírodovědně-historické vycházce naleznete na straně 4. 

 

ODVOZ BIO ODPADU 

Svozy bio odpadu budou probíhat do konce listopadu, poslední svoz 24.11.2017. 

Nabízíme možnost doplnění volné kapacity kontejnerů u Obecního úřadu, pokud nebudou 

zcela naplněny. Bližší informace aktuálně na Obecním úřadě. 

 

OMEZENÍ PROVOZU V OBECNÍM DOMĚ A RESTAURACI 

 

Měsícem říjnem končí letní provoz restaurace, což znamená: 

- V úterý zavřeno 
- V sobotu a neděli bude otevřeno od 16.00 hodin 

Od 16.10.2017 bude v celém OD postupně probíhat výmalba, úpravy interiéru a oprava 

dámských WC. Z těchto důvodu může dojít k částečnému omezení provozu. Děkujeme 

za pochopení. 



OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZKOUŠKY LOVECKÝCH PSŮ  

Ve dnech 9. – 10. září se konal již 17.ročník Memoriálu Jaroslava Menšíka, který pořádá myslivecký spolek 

Bítov Těškovice. Je pod záštitou klubu chovatelů jezevčíků a Okresního mysliveckého spolku Opava.  

V sobotu se konaly lesní zkoušky, kde se sešlo 12 psů. Všichni psi na těchto zkouškách uspěli, krom dvou. 

V neděli byly zkoušky barvářské, kde uspělo všech 12 psů.  

Zahajovali a ukončovali nám myslivečtí trubači.  

Pro představu, co musí lovecký pes splnit na těchto zkouškách:  

LESNÍ:  

Nos, poslušnost, ovladatelnost, vodění na řemeni nebo na volno, vyhánění zvěře (pes musí vběhnout do lesa 

a prohledávat ho do 10minut, neměl by se vracet k vůdci, na přivolání ihned reagovat) – z odložení nebo 

od  nohy, slídění (na poli pes člunkovitě běhá a vyhledává drobnou zvěř), dohledávka a přinášení pernaté 

zvěře (pohozený bažant) , vlečka se srstnatou+přinášení (zajíc se táhne po zemi a nechá se na konci dráhy, 

pes musí s nosem na zemi tuto dráhu následovat, zajíce uchopit a přinést vůdci), práce před barvou- šoulačka 

(velmi klidná chůze u nohy+klidné přivolání+výstřel – pes se musí po celou dobu chovat velmi klidně  

(imitace lovu), následování na řemeni nebo na volno (pes jde vedle vůdce v klidu), barva stará min. 4hod. 

(nakapaná krev a na konci je spárkatá-pes musí jít po barvě a najít na konci zvěř), odložení volně nebo 

na řemeni (pes se odloží v lesním porostu a vůdce od něj odchází, pes nesmí odejít), chování na stanovišti 

(vůdci se postaví do řady i se psy a každý na povel rozhodčího vystřelí – pes musí zůstat v klidu).  

BARVÁŘSKÉ:  

Vodění, práce před barvou, barva (je stará min. 12hodin), odložení, slídění (vše stejné, jako u lesních 

zkoušek).  

Počasí nám přálo, i když celou sobotu dost foukalo, žádného psa ani vůdce to nerozhodilo. Nebylo ani teplo 

ani zima a sluníčko svítilo!  

Jsme rádi, že si někteří z vás udělali čas a přišli se podívat a samozřejmě i ochutnat mysliveckou kuchyni 

i atmosféru.  

Již se těším na příští ročník! Zuzana Vavrečková 

 

 

 



  

 

 

     Mladým hasičům děkujeme za 
     odvahu, nasazení a prezentaci. 

 

 

 

  

 

POZVÁNÍ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz.  
Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 29.10.2017 

 

VÝLOV RYBNÍKA A PEČENÍ RYB – 14.10.2017 

Výlov II. rybníka ve Vesníku se uskuteční v dopoledních hodinách, přijďte se podívat! Odpoledne od 14.00 
hodin se budou v rybářské boudě péct ryby hlavně pro domácí občany, přijďte ochutnat!  
Občerstvení zajištěno.                              Všechny občany zvou a těší se na Vaši účast místní rybáři z Bítova. 
 
 

OHLÉDNUTÍ ZA HASIČSKÝMI SOUTĚŽEMI.  

 

Tyto proběhly ve dnech 8. a 10. září 2017. Noční dospělácké se 

zúčastnilo 11 družstev. Z toho 8 mužských a 3 ženské. Mužskou 

vyhráli hasiči z SDH Těškovice před SDH Odry a našimi borci. 

Mezi ženami zvítězily hasičky z Tísku před Těškovicemi a 

Lubojaty.  
 

 

 
Následně v neděli dopoledne proběhla dětská pohárová soutěž ve dvou kategoriích. U mladších žáků 

soutěžilo 6 družstev a u starších 8. Soutěž proběhla ve dvou disciplínách a to v požárním útoku a štafetě 

dvojic. V obou kategoriích vyhráli mladí hasiči z Lubojat. Soutěže v mladší kategorii se zúčastnili také mladí 

hasiči z Bítova. Požární útok zvládli perfektně, slabší to ale bylo ve štafetě. Ta rozhodla o 6. místě.  

Víme, že máme u nás šikovnou mládež, chybí nám ale vedoucí, který by je vedl a zúročil jejich nadšení. 

Výbor SDH se již nějakou dobu snaží něco s tím udělat, ale zatím bezvýsledně. Chtěl bych využit tuto 

příležitost a požádat, kdyby někdo měl zájem o práci s těmito dětmi, velice bychom to uvítali a samozřejmě 

byli v této činnosti nápomocni. Starosta SDH Antonín Kupka 

 

 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI – 20.10.2017 

Malé děti si vyrobí strašidýlko z šišky, větší děti ježečka z přírodnin. 
S sebou: nůžky, pastelky nebo fixy, přírodniny (např. malé šištičky, šípky, žaludy, kaštany, bukvice, mech...), 
+ velké děti kelímek od jogurtu. 
Na našem setkání dostanete pozvánku na společný výlet s rodiči a občany Bítova k památníku na Bítovskou 
tvrz. Našimi výrobky zkrášlíme odpočívadlo, u kterého se na procházce v neděli 29.10. zastavíme. 
Na setkání se těší Kateřina Chrapková, Marie Švidrnochová, Karla Tošenovská a Šárka Kozelská 
 
 

ADVENT –  
ZÁJEZD DO WROCLAVI - 9. 12. 2017 
Zveme vás na jednodenní zájezd do polské Wroclavi na vánoční trhy. Prohlédneme si střed města asi (1.hodinu), kde 
je dominantou rynek. Po prohlídce bude osobní volno k prohlídce vánočních trhů a vánočních nákupů, kde můžete 
ochutnat speciality polské kuchyně a nasát vánoční atmosféru. Zájezd pořádá i pro okolní vesnice L.Henáč a odjezd 
z Bítova je podmíněn minimálním počtem účastníků 10, což zatím není. Žádáme o přihlášení do 15.10.2017. 
Více informací naleznete na nástěnce kulturní komise popř. u M.Švidrnochové . 

 
 

 

VYCHÁZKA K MÍSTU BÍTOVSKÉ TVRZE – 29.10.2017  
 

Zveme občany, především rodiny s dětmi ke společné procházce po stopách „Bítovských z Bítova“. Start 
ve 14.00 hodin u Obecního domu. Trasa přes Kutnicu k místu bývalé Bítovské tvrze, kde bude malé 

občerstvení a přes Krasinec zpět. Pojďte s námi za poznáním 😊. 

mailto:marie.svidrnochova@seznam.cz

