
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POZVÁNÍ  

 
 
 

 

Bylinky po celý rok 

 

 

V tomto měsíci slaví své 

životní jubileum: 

 

Krauzovič František 

Starý Zdeněk 

Hozová Eva 

Švidrnoch Miroslav 

 

BLAHOPŘEJEME! 

 

 

 

 

Listopad 

 

2016 
VYDÁVÁ OBEC BÍTOV 

 

www.obecbitov.cz 

 
  

 Bítovský zpravodaj  

6. 11. 2016 ve 14 hodin 
ODHALENÍ SV. HUBERTA 

Myslivecký spolek Bítov-Těškovice 

 

Léčivé rostliny neboli byliny využívali naši předkové od nepaměti. Moderní 
společnost však na jejich sílu mnohdy zapomíná. Naštěstí se stále najdou lidé, 
kteří ve sbírání léčivých bylin pokračují a vyrábí z nich úžasné produkty, které 
prospívají lidskému zdraví na přírodní bázi. A těchto lidí, kteří umí využívat 
neuvěřitelné síly všech přírodních darů, naštěstí stále přibývá a jeden z nich 
p.Karel Štenbaur, lázeňský lektor a bylinkář, nám poskytl ve své přednášce 
cenné informace. 
Měli jsme možnost si připomenout, jaké poklady v přírodě kolem nás máme. 
Na 20 občanů využilo této příležitosti a přišlo si do Obecního domu rady 
vyslechnout, ale také diskutovat a nechat si poradit, jak na který neduh. 
Vyrazit do přírody, či na zahradu a přinést si domu napěchovaný košík 
voňavých bylinek bohužel nestačí. Člověk hlavně musí znát důležité zásady – 
kterou bylinku na co, jak a kdy použít, kdo může, kdo nemůže, jak dlouho atd. 
K nejpoužívanějšímu druhu konzumace bezesporu patří bylinkové čaje a 
sirupy, k nimž jsme vyzískali i pár receptur, které se nám budou hodit i 
v tomto sychravém období. Dále jsme dostali rady, jak si pomoci např. u 
ekzému, bolestí kloubů, artrózy, ostruh, bradavic, zažívacích potíží. Jako velmi 
prospěšná nám byla doporučena např. námi tak proklínaná pampeliška, 
vhodné jsou stonky, listy i kořen. 
 
Byl to příjemně strávený podvečer, ze kterého si každý z nás něco odnesl. 

 

 

12. 11. 2016 od 17.00 hodin 

POSEZENÍ S HARMONIKOU 

v Obecním domě 



NĚCO Z HISTORIE – 20 let od znovuosamostatnění obce Bítov 

Zdravím vás, milí čtenáři.  
V minulém vydání zpravodaje jsem popsal vzpomínky na rok 2004. Nejzajímavější událost pro veřejnost v tom 
roce, byly první Vodnické hry. Jelikož vám dnes chci připomenout události z let 2005 a 2006, pokračující tradici 
Vodnických her, jako obecních slavností, pominu. Budu se zabývat spíše věcmi, které více než společenský 
život v obci, ovlivnily úroveň hodnoty majetku obce a zlepšení podmínek bydlení a vzhledu obce.  
Několikrát v minulých příspěvcích jsem zmiňoval budovu bývalé školy, dnes nazývanou Obecní dům. Jedná se 
o zařízení, které je - mimo společenskou místnost v hasičské zbrojnici, jediné schopné uspokojit nároky 
na společenský život obce. Od osamostatnění naší obce se každým rokem dávaly prostředky na jeho vylepšení. 
Už v rámci celého projektu postupné modernizace se ukazovalo, že výčep, tak jak jej se svými kamarády 
upravil Bohdan Richter, není ideální řešení. My jsme již tenkrát se zvažovali, že by se salónek provozoval jako 
nekuřácká kavárnička. Dostupnost pro obsluhu ze stávajícího výčepu však tento záměr v podstatě 
nedovolovala. Byla připravená alternativa s vybudováním výčepu formou baru u vstupu do místnosti a 
současný výčep by sloužil jako „extrovka“ pro hosty, kteří chtěli mít pro svůj pobyt více soukromí (třeba 
šachisté nebo karbaníci, či menší kolektivy). Tím by se vzdálenost pro obsluhu stala poloviční. K tomu, aby se 
záměr vybudování výčepu barového typu mohl realizovat, bylo třeba vyřešit skladování piva. Proto jsme 
tenkrát rozhodli, že ve sklepě domu vykopeme prostup od schodů do sklepa k tehdejšímu prostoru 
pro skladování paliva. Zároveň vykopeme šachtici pro spouštění sudů přímo ze dvora. Jako většinu takovýchto 
„staveb“ jsme realizovali svépomocí. Opět zde velký kus díla odvedli již dříve zmiňovaní zaměstnanci a 
brigádníci (Oldřich, Vlastík a Jirka Seidlerovi, Jára Řeháček a Roman Lindovský) a jelikož se jednalo o velmi 
těžkou fyzickou práci, ještě k nim přibyli Jarek Košař a Jirka Kubelka. Prostup a šachtice byly postaveny, 
k realizaci přemístění výčepu nakonec kvůli nedostatku peněz nedošlo. Záměr je však stále možno realizovat, 
jelikož přívody vody, odvody odpadů, elektrické rozvody a prostupy do sklepa jsou stále k dispozici. Jsou jen 
schované za obložením. Záměr připomíná jen zvýšený radiátor ústředního topení, protože výčep měl být 
zvýšený. Výměna starých, opotřebených těles se provedla v celé budově. Ve společenském sále radiátory 
měnil brigádnicky pan Otto Schwarz (starší). V rámci instalace přívodu vody a odpadu pro výčep v restauraci 
provedli výměnu topení pracovníci firmy Machalíček z Bílovce. Toto byla největší investice v roce 2005.  
Po zkušenostech s brigádníky na realizaci i náročnějších stavebních úprav v předchozích letech, jsme hledali, 
jak pomocí nich řešit další záměry v roce 2006. Shodou okolností se na Obecní úřad obraceli studenti a žáci 
z učilišť s dotazy, zda pro ně není o prázdninách práce. Tak jsme to s nimi zkusili. Pro děvčata byly nachystány 
natěračské práce (plot kolem hřiště) a nějaké úklidové práce, kluci pak dostali za úkol postavit nový plot kolem 
lípy u transformátoru. Přestože dílo nebylo zhotoveno tak rychle a ani snad levněji, než kdyby to dělala firma 
(kvalita však na úrovni je), každý, kdo si vzpomene na nadšení těch kluků, když své dílo skončili i jak své dílo 
chránili, když jej chtěl nějaký darebák poškodit, musí uznat, že zastupitelstvo obce v té době rozhodlo správně. 
A že se tato forma, výhodná jak pro studenty tak pro obec, ukázala jako správná cesta, jsou důkazy, o kterých 
se zmíním při popisu příštích let. Další zátěží pro svaly studentů byly přípravné práce pro opravu místní 
komunikace 376/14 ( od č.p. 94 – Krauzovičovi k č.p. 113 – Kissovi). Jelikož tato komunikace nemá zřízenou 
kanalizaci, byly provedeny výkopy pro uložení žlabů pro odvod vody. Studenti prováděli ruční začišťování 
výkopu po bagru. Po nich nastoupili dlaždiči výrobního družstva BYTPRŮM a konečnou povrchovou úpravu pak 
provedla firma COLAS. Náklady na stavbu byly tenkrát, pokud si vzpomínám, okolo jednoho milionu Kč. Tyto 
jsme zaplatili z vlastních prostředků v plné výši (bez dotace).  
Rok 2006 byl také rokem volebním. Posledními volbami (na podzim) byly volby do zastupitelstva obce. Počet 
členů zastupitelstva byl snížen na 7. Členy zastupitelstva obce stali Jana Bilíková, Lumír Krauzovič, Ing. Zdeněk 
Kupka, Ing. Iveta Kuboňová, Pavel Nikel, Tomáš Richter a Marie Švidrnochová. Starostou jsem byl zvolen já, 
místostarostou Tomáš Richter. Tak někdy příště zase napíšu pár vět.                   
                                                                                                                                                                     Pavel Nikel  
 



KNIHOVNA 

Milé čtenářky a čtenáři, 

na listopad jsem pro Vás připravila slíbenou čtenářskou  soutěž na téma Česká a světová literární díla 

ve filmu. V knihovně si budete moci vyzvednout soutěžní texty, které budu vyplněné vybírat do 20. listopadu. 

23.11. (středa) v 17.30  proběhne vyhodnocení soutěže a odměňování výherců. Téhož dne si připomeneme 

100. výročí úmrtí amerického spisovatele Jacka Londona, jehož díla, jak si jistě vzpomenete, byla také 

zfilmována. V knihovně bude v listopadu připravena  výstavka jeho knih - k zapůjčení. 

Těším se, že bude účast v soutěži co nejhojnější! 

Přeji Vám všem v tomto dušičkovém období hodně zdravíčka a sil do zdolávání posledních zahrádkářských 

úkonů a dobrou pohodu s pěknou knihou!                                                                        Vaše knihovnice Hana Hajná 

 

HASIČI INFORMUJÍ 

Děkujeme všem, kdo přispěli do sběru starého papíru.  

Dále bychom chtěli poprosit rodiče, nebo nadšeného človíčka, který by se doučil a začal trénovat mládež 

v požárním sportu pro mladé hasiče.  

Hasiči zvou nové členy z Bítova, pokud by chtěli, mohou se přidat ke sboru dobrovolných hasičů, nebo 

k jednotce SDH. Pro případné otázky se ozvěte na emailu o.nikel@seznam.cz. Rádi Vaše otázky zodpovíme. 

                                                                                                                                                     Za výbor sboru Vojtěch Kiss 

MYSLIVCI VYZÝVAJÍ  

 

O víkendu ve dnech 21.-.23.10. 2016 byla odcizena fotopast u horní nové kazatelny na Hraničkách. Byla 
odcizena tímto způsobem: fotopast byla připevněna na stromě a přes očko byl protáhlý zámek na kolo. Tento 
zámek je neporušen, takže ten dotyčný, který fotopast vzal, ji musel vylomit!  
Tímto chci říci, že novému “ MAJITELI“ je tato fotopast docela k ničemu, protože ovladač na nastavení a 
snímání má předseda Mysliveckého spolku Bítov-Těškovice.  
Tímto žádáme toho, kdo fotopast má, nebo ji někde viděl, ať ji prosím vrátí na adresu Bítov 87, nebo ji donese 
na obecní úřad v Bítově.. Tato fotopast je majetkem Mysliveckého spolku Bítov- Těškovice.  
                                                                                                                                           Za férové jednání děkují myslivci  
 

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po delší přestávce se sešly děti i rodiče k podzimnímu 
tvoření v pátek 21.10.2016 v Obecním domě. 
A co patří k podzimu? Listí a letos také hříbky! A to se stalo 
tématem tvoření. Děti samy, či s pomocí, vytvořily hříbek či 
muchomůrku, koláž z listí a krásnou sovičku. Děkujeme za 
nápady, zajištění materiálů a hlavně za vedení Katce 
Chrapkové, Šárce Kozelské, obci pak za sponzoring. 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZVÁNÍ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Titulek popisující obrázek nebo grafiku 

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz 
Uzávěrka příštího čísla 30.11.2016 

TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ  – 25.11.2016 – 17.00 hodin  
Zveme ty z vás, kteří si rádi vytvoříte sami adventní věnec - symbol předvánoční doby, a to společně 
v příjemném prostředí, kde můžete načerpat inspiraci a také vánoční atmosféru. 
Jelikož je těžko odhadnout spotřebu zeleného materiálu, prosíme účastníky, aby si kromě korpusů, drátku, 
svíček a ozdob donesli rovněž zelené větvičky jehličnanů popř. tuje aj. K dispozici bude tavná pistole. 
 Pitný režim bude zajištěn  . Na vaši účast se těší  K.Chrápková, Š. Kozelská, K. Tošenovská 

VÝLOV RYBNÍKA 22.10.2016 – zajímavosti pro ty, kteří nedošli.  
Vylovilo se :  120 ks kapra o váze 1,80 kg, 46 ks kapr o váze 1,20 kg, 41 ks tolstolobik a několik kusů lína. 
Upeklo se  :  asi 150 porcí holandského pstruha, kapra a tolstolobika. 
Ryba musí plavat, takže se vyčepovalo i nějaké to pivko !  K poslechu i tanci hrála skupina „Sinomilové“ – 
Zdeňa Kupka, Jiří Kupka, Josef Hoza a Ivo Sýkora. Tolik statistika Stanislava Sochorka.  
Za účastníky je nutno dodat, že to byl hezký zážitek při výlovu a navečer výborná zábava na rybářské chatě. 
Znovu se potvrdilo, že hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů, zahání smutek, je nejlepší 
útěchou, srdce upokojí, občerství a osvěží. 
Poděkování patří rybářům za hezké chvíle v krásném prostředí, za výborné občerstvení, hudebníkům za 
kulturní zážitek a účastníkům za výbornou společnost.                                                 M.Švidrnochová  
 
 
 
 
 
 

POSEZENÍ S HARMONIKOU – 12. listopadu 2016 od 17.00 hodin v sále Obecního domu.  
K poslechu, zazpívání i tanci vám bude na vaše přání hrát na harmoniku p. Jiří Švidrnoch .  
Bude rovněž připraveno občerstvení a zázemí obsluhy naší restaurace. 
Přijďte si po roce zase do Obecního domu  „ zabékat „  . 
                                                                                                      Na vaší účast se těší členové kulturní komise 

 

HALOWEEN 

Návrat po letech k Haloweenské akci, kterou pořádaly Bítovské 
vrány ve velkém stylu, není jednoduché. Zvolili jsme jenom 
malou rozjezdovou akci pro děti a rodiče.  
Na hřišti se přesto sešlo docela hodně dětí i rodičů cca kolem 
40. Děti byly skoro všechny v maskách i někteří ze starších 
účastníků se přidali. Chybou bylo, že začalo docela pršet, takže 
někteří po absolvování strašidelné trasy u „Budy“ odešli domů. 
Zbytek pak vytvořil hlasitý osvětlený průvod na malinový vršek, 
kde byly rozdány odměny dětem, ti kteří dorazili až do cíle 
dostali občerstvení, jak jinak než haloweenské, a to „useknutý 
prst“. 
Děkujeme za účast a podporu a příště? „Budeme moudřejší!“   

mailto:marie.svidrnochova@seznam.cz

