
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

    

 

 

V tomto měsíci slaví své 

životní jubileum: 

 

BLAHOPŘEJEME! 

Řeháčková Zdeňka 

Krischkeová Ludmila 

Foldyna Jiří 

 

 

 

Pokud si nepřejete zveřejnění, 

oznamte na OÚ. 

Listopad 

 

2017 

VYDÁVÁ OBEC BÍTOV 

 

www.obecbitov.cz 

 

  

 Bítovský zpravodaj  

Pár hezkých podzimních dnů nám bylo dopřáno, vymetená obloha, zlatavé 
paprsky slunce, které prozářily krásnou paletu nádherně zbarvených stromů. 
Díky brzkému západu slunce se nám den zkracoval a  změnou času tu máme 
pomalu zimní čas.  
Potemnělá obloha a červenooranžový odstín zapadajícího slunce nám přivál 
větry a nepříjemný déšť, počasíčko, které je již kolem „Dušiček“ obvyklé. A tak 
nám nezbývá než dlouhé večery vyplnit nějakou rukodělnou prací, jako 
například naše děti si připravily krásnou podzimní výzdobu a těší se na tvoření 
adventní a vánoční. Nebo se zachumlat do  teplíčka a vzít do ruky knížku, třeba 
z místní knihovny, kde je pro tyto příležitosti, díky paní knihovnice, bohatá 
nabídka. Navíc se můžete zúčastnit vědomostní hry a shlédnout výstavku knih 
Josefa Lady. Pro děti je připravena předvánoční výtvarná hra, jejíž účastníci 
obdrží malé dárečky. 
A když si k dobré knížce zapálíme svíčku, pozorujeme její teplý, žlutočervený 
plamínek a vzpomínáme s láskou na všechny ty, co už nemohou být mezi námi, 
není to určitě čas promarněný. 
Je dobré hluboce prožívat každý den svého života, každý den se stane něco 
jedinečného. Bude báječné, když si krásně prožijeme tyto chvíle, dny bez 
shonu a s dobrou náladou.  

 
 
 

 

SVATOHUBERTSKÉ 

SETKÁNÍ V KUTNICI 

5.11.2017 ve 14.00 

MIKULÁŠSKÁ 

NADÍLKA 

5.12.2017 

SETKÁNÍ JUBILANTŮ 

ROKU 2017 

19.11.2017 

ZÁJEZD 

 WROCLAV 

9.12. 2017 
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OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY 

 

 

 

 

 

 

VÝLOV RYBNÍKA 
V sobotu 14.10.2017 v dopoledních hodinách proběhl výlov II. Rybníka, přesně po 7 létech, z důvodu 
odbahnění. Za pěkného slunného počasí byl rybník spuštěn a vyloven. Ryb se vylovilo dost a rybáři byli 
spokojení. Doufám, že i přihlížející, hlavně ti, co si domů odnesli kapra nebo tolstolobika. V poledne po 
výlovu si rybáři pochutnali na guláši a zapili ho říznou dvanátkou .  
Od 14. hodin se pekly ryby pro veřejnost. Zároveň byli pozváni příznivci rybářů, kteří jsou nám nápomocni 
při různých akcích tj, rybích hodech, plesech apod. Za to jim patří poděkování. 
Po 16 hodině dorazila skupina „Vínomilové“ a zpestřila pozdní odpoledne hudbou venku, později v chatě, 
a  to do pozdních večerních hodin.  
Doufám, že ti, co přišli na pečenou rybu, byli spokojeni, pochutnali si a příjemně se bavili. 
Na další setkání se těší rybáři z Bítova...                                                                                        Stanislav Sochorek 
 
 

ZMĚNA UMÍSTĚNÍ VÝVĚSKY 

Z důvodu výstavby rodinného domku za vývěsní tabulí u kapličky J. Nepomuckého, kde cedule překážela, 
byla tato přemístěna na místo u zastávky autobusu vedle telefonní budky do centra obce. Občané z dolního 
konce budou muset udělat pár kroků navíc, ale pro Fulvarek je to po letech výhoda. Věříme, že si všichni 
na  tuto změnu brzy zvykneme. 

 

 

 

 

OPRAVA FASÁDY A DŘEVĚNÉHO PODBITÍ STŘECHY VĚŽE KOSTELA SV. JIŘÍ 

V LUBOJATECH 

Oprava věže probíhala v letních měsících a celkem stála 390 632,- Kč. Byla financována příspěvkem 

ministerstva kultury na obnovu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a to 

částkou 130 000,- Kč, dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 175 000,- Kč a částkou 85 632,- 

Kč se podílela farnost Lubojaty. 

Ke konci léta se rovněž podařilo provést i nátěr střechy kostela. Naposledy byla střecha natřena v roce 2009, 

tedy před osmi lety. Za drobné opravy střechy, vyčištění okapů a dva nátěry střechy jsme zaplatili 55 000 

Kč. Cena za práci byla 30 000 Kč, za barvy 25 000 Kč (část barev nám zůstala a byla použita z minulé 

opravy).  

Peníze jsme získali v minulých letech z Tříkrálových sbírek a Svatodušních zahradních slavností.  

Děkujeme všem dárcům i všem, kteří s opravou a úklidem pomáhali.  
 

 

 

ODVOLANÁ VYCHÁZKA  

Rozhodli jsme se na základě předpovědi špatných 
povětrnostních podmínek a nebezpečnosti procházení lesními 
porosty. Omlouváme se těm, kdo byli připraveni vyrazit, ale 
bude mnohem lepší nechat tuto aktivitu na jaro. 

  

 



 BÍTOVŠTÍ AKTIVNÍ SENIOŘI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Několik slov o činnosti skupiny aktivních seniorů z Bítova. 

 Není tajemstvím, že v naší obci působí skupina důchodců a důchodkyň. Základní impulzy ke společným 
aktivitám vznikly loni v létě. Na první výzvu zareagovalo 20 zájemců, postupně se k zájmu přihlásilo dnes již 
55 osob. V prvním roce jsme si společně prohlédli pamětihodnosti v naší oblasti (Klimkovice, Bílovec, dolní 
Vítkovice, Odry, Fulnek).  
 
 Přesto, že plány naší skupiny spočívají hlavně v tom, abychom se vzájemně setkávali a neseděli každý 
sám za svým plotem, využíváme finanční podpory z prostředků obce Bítov k realizaci náročnějších akcí. 
Nejvýznamnější byl zájezd do oblasti jižní Moravy, kdy jsme, mimo návštěv pamětihodností (státní zámek 
Vranov nad Dyjí, státní zámek Bítov), poznali blíže i obec, nesoucí stejné jméno jako my. Celkem zajímavým 
zpestřením tohoto zájezdu byla neformální beseda s panem starostou a paní účetní této obce. Ostatně 
o  tomto zájezdu se již ve Zpravodaji psalo. S druhým zájezdem, který jsme plánovali, to již bylo 
komplikovanější. Chtěli jsme se podívat do oblasti Jeseníků, protože tyto hory patří k našim nejkrásnějším. 
Musí však být dobré počasí. Do poslední chvíle všichni účastníci zájezdu věřili, že se počasí k nám postaví 
svou usměvavou tváří. Ale ono to neudělalo. Pršelo a pršelo. Proto jsme jako náhradní cíl zvolili Valašské 
Meziříčí s představou návštěvy muzea řeznictví a po zpáteční cestě třeba památník Františka Palackého, 
muzeum klobouků v Novém Jičíně a podobně. I to se nakonec událo jinak. Muzeum řeznictví bylo jen na 
objednávku a  ještě, že se podařilo operativně zajistit exkurzi v malé soukromé dílně na výrobu užitkové 
keramiky. Pan majitel nám poutavě povyprávěl o problematice výroby a zajímavý byl i popis postupů při 
uplatňování svých výrobků na trhu. A venku stále ještě pršelo. Další program zájezdu ovlivnil pan řidič, který 
upozornil na to, že v jeskyni neprší a že do Teplic u Hranic to není daleko a tento návrh byl všeobecně přijat. 
Ze svého telefonu zjistil veškeré podrobnosti a domluvil návštěvu. V jeskyni to bylo velmi krásné a poučné. 
Vždyť pokud tam někdo z nás byl, bylo to v rámci školního výletu v základní škole. Dokončením výletu byla 
operativně domluvená návštěva zámku v Kuníně včetně oběda v samostatné místnosti jen pro nás. Jak to 
špatně začalo, tak to nakonec dobře dopadlo. A ty Jeseníky si necháme na jaro. 
 
 Samozřejmě, že se setkáváme i mimo zájezdy. Každý sudý čtvrtek se scházíme v Obecním domě na 
schůzce, kde upřesňujeme svou činnost, chodíme po blízkém (Olbramice, Nový Svět, Výškovice) i 
vzdálenějším okolí (Skřípov, Stará Ves), udělali jsme na rybníku obří smaženici (prý tam padlo 100 vajec). 
Hlavním pozitivním jevem naších akcí (a zúčastňuje se nás vždy nejméně dvacet) je však to, že nečekáme až 
nám někdo něco připraví, ale společně hledáme činnost, kde se potkáme, poklábosíme spolu, zasmějeme se 
a vždy se rozcházíme s pocitem příjemně stráveného času. Věříme, že nám to dlouho vydrží.  
 A ti, co mezi nás nechodí, těm vzkazujeme:  
     Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebe vezmeme.  Pavel Nikel 
    
LOUČENÍ S BABÍM LÉTEM 

se letos bítovským seniorům vskutku vydařilo. Středa 18. října byl mimořádně vydařený den. Slunce nejen svítilo, ale 

i  hřálo, příroda hýřila rozmanitými odstíny žluté, hnědé, oranžové, červené a sem tam ještě i zelené barvy. Vypadalo 

to, že se "horský vůdce" pan Stáňa Sochorek domluvil se svatým Petrem. Přibližně osmikilometrová trasa vedla 

nenáročným terénem ze Staré Vsi kolem bývalé sjezdovky U Fogla, přes chátrající Dvorek, Nový Svět a Tísek k naší 

rybářské chatě. Tam na nás čekalo milé překvapení-pečené vuřty, pivo, svařák, čaj i káva...No prostě hody! 

 

Využili jsme posledních hřejivých slunečních paprsků a bužírovali na lavičkách před chatou za příjemného klábosení 

téměř až do západu slunce. Osvěženi, zdravě unaveni a s dobrou náladou, někdo dokonce i s košíkem hřibů, jsme se 

vraceli do svých domovů. Díky, pane Stáňo!                                                                                    Chrápková Eva 

 

 



POZVÁNÍ 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ 

 

 

 , 

 

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz.  
Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 29.11.2017 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK BÍTOV – TĚŠKOVICE 

Vás zve dne 5. listopadu 2017 ve 14 hodin na setkání u patrona 

myslivosti - biskupa Svatého Huberta na hranici katastru obcí - 

Bítov a Těškovice v KUTNICI. 

Přáli bychom si, aby toto setkání se stalo tradicí, a abychom si 

každoročně v tuto dobu udělali čas na krásně a klidně strávené 

nedělní odpoledne. Srdečně zvou myslivci. 

 

 

 

 

 

 

ADVENTNÍ ZÁJEZD – WROCLAV – 9.11.2017 – informace pro přihlášené účastníky zájezdu 

Odjezd autobusu v 6.10 hodin od zastávky autobusu. Informace na tel.: 606 861 285; email: 
henac@seznam.cz, Leo Henáč, Krestova 40, Ostrava- Hrabůvka 700 30 
 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  - 5. PROSINCE 2017  
 

Letošní Mikulášská nadílka se uskuteční v předvečer svátku svatého Mikuláše a to netradičně obchůzkou 
po  bítovských domech, jak se kdysi chodívalo. Na základě vyplněné přihlášky (viz Mikulášská příloha), 
kterou odevzdají rodiče do 26. listopadu 2017 na Obecním úřadě nebo v restauraci Obecního domu vám 
zazvoní u  dveří svatý Mikuláš se svým doprovodem, andělem a čerty za vrátky.  Obchůzka bude v časovém 
rozmezí od 16.30 do 20.00 hodin.  
Dne 9. prosince 2017 se sejdeme v Obecním domě k adventnímu posezení – více v příštím zpravodaji. 

 

TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
- sobota 25. 11. 2017 v 17.00 v Obecním domě  
 
Doneste si: korpus na věnec, větvičky, bodce na svíčky, svíčky, 
vázací drát, zahradnické nůžky, stuhy a materiál na dozdobení 
podle vašeho vkusu. K dispozici bude tavná pistole. 
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