
 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POZVÁNÍ  

 

 

Podzim – čas dozrávání a sklizně 

 

 

V tomto měsíci slaví své 

životní jubileum: 

 

Slaná Olga 

Hrnčíř František 

Coufalová Alena 

Němcová Pavla 

 

BLAHOPŘEJEME! 

 

 

Říjen 

 

2016 
VYDÁVÁ OBEC BÍTOV 

 

www.obecbitov.cz 

 
  

 Bítovský zpravodaj  

MYSLIVECKÝ SPOLEK BÍTOV – TĚŠKOVICE Vás zve dne 

6.11.2016 ve 14hodin na odhalení Sv. Huberta v Kutnici. 

Více informací k této slavnostní akci se dozvíte v listopadovém zpravodaji. 

 

Již během krásného „babího léta“, které jsme v září zažili, tušíme, že se 
blíží konec krásných dnů a začínáme pozorovat náznaky přicházející 
zimy. V přírodě všechno dozrává, sklízí se plody, které se vyvíjely již 
od jara. Ptáci odlétají za teplem na jih, zvířata, která zůstávají, 
shromažďují zásoby a chystají se k zimnímu spánku. Rostliny rozsévají 
semena, která budou čekat na příští jaro. 
Ze začátku podzimu se můžeme pokochat úžasným spektrem 
spadaných listů ze stromů. Pesimista si řekne „ Kdo to zas bude 
hrabat?“. Optimista využije i těchto přírodních materiálů ke krásným 
výrobkům, kterými si vyzdobí dům, byt či jiná místa.  
Čekají nás husté kotouče bílé mlhy, méně světla i slunečních paprsků. 
V tomto období nás může přepadnout špatná nálada, není divu, když 
vyjdeme do sychravého rána, kde nás čeká studená a nepříjemná 
„kosa“. Je to příprava na zimu, ale i v zimě je se na co těšit. Stejně tak 
jako na nové, krásné, pučící jaro.  
Jedná se prostě o koloběh jak v přírodě, tak v životě. Podzim nám někdy 
připomíná také životní období, kdy člověk sklízí plody své celoživotní 
práce. A každé období, ať to životní či roční, má své kouzlo a své stíny, 
pohledy smutné i radostné, ale každé má svůj smysl. 
                                                                           Krásné podzimní dny.  
 

 

 



NĚCO Z HISTORIE – 20 let od znovuosamostatnění obce Bítov 

Zdravím vás, milí čtenáři.  

Opět si vás dovoluji několika řádky seznámit s další částí událostí, kterými procházela naše obec 
od osamostatnění ( v roce 1996 ).Tentokrát se zmíním o tom, co se dělo v roce 2004. Jak jsem dohledal 
v paměti a vyhledal v dostupných záznamech, z běžného života malé obce se vymykají dvě věci. Bylo vyhověno 
naší žádosti o dotaci na rozvoj sportu z prostředků Moravskoslezského kraje. Základní věcí, nutnou pro 
sportování, jsou hřiště. Na tom našem byla nezpůsobilá hlavně hrací plocha. Byla šikmá na všechny strany. 
Rovněž budova šaten, ( tak zvaná „bouda“), nebyla dobrým reprezentantem. Pustili jsme se do toho, v našich 
podmínkách docela radikálně. Hrací plocha byla rozorána, navezena zemina ze stavby dálnice, provedeno 
vyrovnání (i když se to na nulový sklon nepodařilo) a zaseta nová tráva. V „boudě“ minule jmenovaní obecní 
pracovníci a brigádníci provedli výměnu oken, zhotovili nový stropní podhled a položili na podlahu dlažbu. 
Také se natřela střecha, v té době silně propagovaným nátěrem ANTIREZIN ( pro pamětníky připomenu 
reklamní slogan „až se to bude natírat znovu, vy babičko už tady nebudete). Jen pro zajímavost obnova nátěru 
se musela udělat už za tři roky. To jsem trochu odbočil, takže zpět. To, co jsem teď popsal, není až tak důležité. 
Mnohem důležitější bylo, že na opravovaném hřišti nešla udělat obecní slavnost. Nevím, z čí hlavy vzešel 
nápad, že když dokážou na rybníku rybáři udělat rybí hody, proč bychom tam my nemohli udělat slavnost. Tak 
jsme se toho chytli a myšlenku dále rozvíjeli. Padl další nápad – co tak udělat plavecké závody. To neprošlo, 
jelikož, i když voda je biologicky čistá a lidé se tam koupali, některá kriteria pro veřejné závody bychom 
nesplnili. Nakonec zvítězil nápad udělat závody ne ve vodě, ale na vodě. Disciplíny byly zvoleny tak, aby se 
do vody vůbec nemuselo. Když však byl někdo nešikovný – za to pořadatelé samozřejmě nemohou. A jako 
u každé akce v naší vesnici, kdo něco uměl, přidal se. Největší zásluhy měli tehdejší hasiči. Luboš Bilík dělal 
mimo jiných věcí i nábor soutěžících, Pavel Seidler se svou partou Bítovských vran, vyrobili soutěžní pomůcky. 
Na to, že největší atrakcí byly plovoucí bicykly, se snad nikdy nezapomene. Proč? K tomu se dostanu. Náhoda 
přála i další atrakci. V MAKRU byly v akci za malý peníz nafukovací čluny. A proč to byly VODNICKÉ HRY? 
Potřebovali jsme nezávislého rozhodčího, který by řešil protesty závodníků. Už nevím, kdo si vzpomněl na 
patrona místních rybářů – hadrového vodníka. A tím byl dán i recesní charakter této obecní slavnosti. 
Abychom zatraktivnili soutěže, to družstvo, které mělo ve svých řadách dívku či ženu, nebo člena nad 50 let, 
získalo bonus. Další bonusy pak byly za vodnické kostýmy.  

I přišel den I. VODNICKÝCH HER v Bítově. Vše se ještě dopoledne dolaďovalo, před polednem jsme tedy mohli 
jít domů, připravit se na slavný den. Do začátku ve dvě hodiny je času dost. V jednu hodinu se však setměla 
obloha a strhla se obrovská bouřka s větrem asi 100km/hod. Naštěstí trvala jen tak půl hodiny, ale půl roku 
příprav mohl být pryč. Kdo měl nohy, utíkal k rybníkům. Stánky zpřevrácené, podium s reprodukční aparaturou 
málem v rybníku – no hrůza. Novou sílu nám dodalo sluníčko, které se znovu v plné síle vynořilo. Dali jsme vše 
do pořádku a mohlo se začít. Sešlo se pět družstev. Začaly myslím čluny. Sranda nic moc. Pak přišly bicykly a už 
to začalo. Řízení kola bylo komplikované a soutěžící kličkovali po rybníku nejčastěji tam, kam nechtěli. Vrchol 
nastal, když do závodu nastoupil Pavel Jedlička. Jeho váhu plováky neunesly. Další popis není potřeba. Kdo byl 
vítěz? To nebylo podstatné, vždyť šlo hlavně o zábavu a dobrou pohodu. (Pro pořádek zvítězilo družstvo 
bítovských slečen, které sice byly ve všech disciplínách poslední, ale bonusy je postavily na nejvyšší stupínek. 
Také dostaly cenu od diváků). Kritérium „zábava“ splnili všichni, včetně diváků i těch, co se obětovali a starali 
se o občerstvení a organizaci. Určitě se všichni dobře bavili. A ještě přitom jedli, pili, prostě zažili výjimečné 
sobotní odpoledne s nočním karnevalem nakonec.  

Tak někdy příště zase napíšu pár vět.  

                                                                                                                                                              Pavel Nikel  



 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Oznámení občanům 

 Dne 24. září proběhl poslední řádný svoz biologického odpadu v tomto roce. Mimořádné svozy 

biologického odpadu pak proběhnou ještě v měsíci listopadu. 

 Od měsíce října se již nebudou moci ukládat v prostoru za části obce FULVAREK větve a různý drobný 

odpad po ořezu stromků a keřů. Dojde k likvidaci navozeného dřevitého materiálu a celý prostor bude 

připraven na revitalizaci. 

 Od měsíce prosince platí zákaz ukládání bioodpadu na mobilní skládku za části obce FULVAREK. Celý 

prostor bude postupně procházet revitalizací.  

 Za účelem zkvalitnění služeb návštěvníkům obecního domu probíhá rekonstrukce zahrady Obecního 

domu. Po tuto dobu bude pro veřejnost uzavřena, a to včetně bočního přístupu do restaurace. Provoz 

v samotné budově je zachován v plném rozsahu. 

 Přílohou zpravodaje je leták k novému systému likvidace komunálních odpadů vznikajících na území 

obce Bítov. Jedná se o zjednodušený výklad vydaných obecně závazných vyhlášek obce Bítov č. 11 a 

č.12, které naleznete na úřední desce www.obecbitov.cz – OZV 2016.Staré smlouvy budou vypovězeny 

k 31.12.2016.Bližší informace na Obecním úřadě v úřední hodiny. 

                                                                                                                                               Starosta obce - Tomáš Richter  

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY 

Turnaj v nohejbalu  

 

BÍTOVSKÁ NOHA  
 

(3. září 2016  

na místním hřišti U Budy)  

 

Takové klání nebylo v naší milé obci 
dobrých 20 let (naposledy podobný 
turnaj uspořádala skupina TYBYS v 
devadesátých letech), připraveny 
byly dva kvalitní hrací kurty na 
travnaté ploše i zázemí pro  hráče 
včetně občerstvení.  

Do turnaje se nakonec přihlásilo 9 soutěžních dvojic (byť jeden účastník byl nucen střídat partnery) a hrálo se 
systémem každý s každým. Díky velké vyrovnanosti týmů, pomalejšímu rozjezdu u některých a naopak horšímu 
závěru u jiných, se situace v průběžné tabulce s každým zápasem měnila. Tak turnaj neztratil na dramatičnosti 
po celý hrací den. Týmy se navzájem hecovaly i si fandily, byť se někteří před turnajem ani neznali, brzy se 
vytvořila velmi přátelská atmosféra (tzv. freundschaft) a užili jsme si i s přítomnými diváky mnoho legrace.  
Spontánně tak vzniklo i nové motto turnaje: „Hlava myslí, noha hraje…“  
Kdo se umístil na bedně, poznáte z fotografie (mají medaile), druhé místo vybojovali samotní organizátoři 
Ondra a David, oceněny byly i týmy na čtvrtém až šestém místě. Dobré pivo, fajná gořalka i kýta pro účastníky 
jen dokreslují výbornou organizaci turnaje.  
Byl-li tohle nultý ročník turnaje, pak se přimlouvám za pokračování. Díky organizátorům.  
                                                                                                                                        Za účastníky turnaje Otto.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.obecbitov.cz/
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Titulek popisující obrázek nebo grafiku 

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz 
Uzávěrka příštího čísla 30.10.2016 

28. říjen 2016 – pátek večer v Budě na hřišti 
 
HALOWENSKÁ AKCIČKA PRO DĚTI A RODIČE  
 
Upřesnění a podrobnosti se dovíte 21.10.2016 na „Podzimním tvoření“. 
 
 

HASIČSKÉ SOUTĚŽE 
 
Letošní zářijové soutě, byly ovlivněny číslem 6. Pozvány byly všechny sbory okresu NJ a sousední sbory 
opavského okresu. Účast mužských družstev byla slovy 6. Přijely také 4 ženská družstva. Soutěžilo se v  
požárním útoku.Umístění bylo následující:  
Muži:    1) SDH Horní Lhota                2) SDH Bítov                3) SDH Bílovec 
Ženy:    1) SDH Těškovice                  2) SDH Děrné               3) SDH Bravinné 
Mladí hasiči soutěžili ve dvou kategoriích a dvou disciplínách a to v požárním útoku a soutěži dvojic. Účast 
žákovských družstev v obou kategoriích také po šesti družstvech. Umístění dle kategorií bylo následující:  
Mladší žáci: 1) SDH Tísek                  2) SDH Klimkovice        3) SDH Lubojaty 
Naši mladí se umístili na 5.místě                           
Starší žáci:   1) SDH Tísek                 2) SDH Lubojaty            3) SDH Lubina 

Výbor SDH Bítov děkuje spoluobčanům, kteří se přišli na soutěže podívat, za podporu našich družstev. 
PS: Fotografie a záběry ze soutěží jsou umístěny na www.bitovaci.cz. 
                                                                                                                                               Antonín Kupka 
 

MEMORIÁL  JAROSLAVA  
MENŠÍKA 2016 

 

 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI A RODIČE: v pátek 21.10. v 16.30 v Obecním domě 
Starší děti si ušijí hříbek z plsti, menším dětem pomohou rodiče nebo si vytvoří koláž  
 (podzimní obrázek z papírových komponentů). 
S sebou: nůžky, jehlu s velkým uchem, niť, lepidlo v tyčince. 
 
                                                            Těšíme se na vás, Šárka Kozelská, Karla Tošenovská a Katka Chrapková. 

 

Ve dnech 10.-.11.9. se na Myslivecké chatě v Nivě konal již 16. ročník Memoriálu 
Jaroslava Menšíka. Jedná se o zkoušky loveckých psů, kdy v sobotu se konají zkoušky 
lesní a v neděli jsou zkoušky barvářské. 
Tentokrát bylo přihlášeno mnoho vůdců se psy, ovšem naše kapacita je maximálně 14 
vůdců na každý den. Dávali jsme tedy přednost těm, kteří se přihlásili na celý Memoriál 
– tedy oba dva dny. Je to soutěž se zadáváním pracovního titulu CACT a res. CACT. 
Mohli jsme vidět německé křepeláky, labradory, jagdteriéry, parsonrussel teriéra (ten se 
moc často nevidí), také velšteriéra a samozřejmostí byli jezevčíci. Počasí se nám 
vydařilo, vůdci byli spokojení za výkony svých psů a myslivci za to, že vše proběhlo tak, 
jak mělo, bez žádných komplikací.  
V kuchyni se po jídle jen zaprášilo, nabízeli jsme zvěřinovou klobásu, guláš z divočáka, 
steaky z divočáka a ze srnčího a zvěřinovou sekanou. 
V letošním roce vyhrál Memoriál náš člen – myslivecký hospodář – pan Petr Bárta 
z Těškovic s německým křepelákem.  
Příští rok se těšíme na ještě větší účast vás – spoluobčanů            Zuzana Vavrečková 
 

mailto:marie.svidrnochova@seznam.cz

