
1 

Září 2014    Vydává obecní úřad v Bítově    www.obecbitov.cz 

      Bítovjak 

 

 

 

 

 

 

Budoucí zásahová jednotka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odvážná školačka 

http://www.obecbitov.cz/


2 

Bítovské kapličky  
Kaple, zdrobněle kaplička, je malá křesťanská modlitebna. Může to být 

jak samostatně stojící budova či stavba, tak oddělená část  v sakrální 

nebo světské stavbě se specifickým účelem (privátní kaple, pohřební 

kaple a pod.). Tolik Wikipedie. 

 

Se sakrálními (církevními) objekty se setkával vesnický člověk 

prakticky od narození až po smrt (křest dítěte v kostele - rozloučení s 

nebožtíkem v kostele a cesta na hřbitov). Nejen kostel sám, který patří 

mezi velké církevní objekty, ale i drobné dřevěné a především kamenné 

sakrální artefakty v jeho okolí (kříže, zvonice, Boží muka) připomínaly 

člověku jeho víru a Kristovo utrpení. V návesních prostorech,  při 

důležitých komunikacích v obcích, ale i při obyčejných polních cestách 

stávaly různé církevní stavby jako vysoké dřevěné kříže, kamenná Boží 

muka, jednoduché zděné výklenkové kapličky, malé zděné či dřevěné 

zvoničky. Tyto všechny stavby plnily funkci zastavení (a případně i 

rozjímání) kolemjdoucího či poutníka, ale též významného orientačního 

bodu v krajině. Kolik nám jich dnes u našich cest zůstalo? 

 

Na území naší obce se nachází 3 kapličky, z nichž ta uprostřed obce - 

kaple sv. Jana Nepomuckého - prochází obnovou již několik let. Kříž ve 

středu obce a dvě malé kapličky (na dolním konci u rybníků a u Lípy 

svobody) přišly na řadu v letošním roce. Díky zasazení se starosty a 

zastupitelů o získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR máme 

v obci další místa, která obdivují kolemjdoucí. O těchto malých 

sakrálních stavbách nejsou zmínky v dostupných historických 

pramenech (uvítali bychom, kdyby pamětníci, kteří znají cokoliv 

k jejich historii, byť z vyprávění, tyto cenné informace předali, budeme 

Vám moc vděční). Kapličky budou během září doplněny o vnitřní 

výzdobu a poté znovu vysvěceny.  

Je zbytečné vypisovat, z jakých důvodů, v jakých poměrech a co vše 

naši předkové obětovali pro zbudování těchto staveb, aby tady po nich 

zůstala vzpomínka pro budoucí generace. O to více mne osobně mrzí 

výroky typu: „ Že je třeba v obci zarazit klericismus!“. 

Vždyť tato místa jsou zaseta do krajiny jako perly, jsou to místa 

zastavení se, odpočinutí, ztišení a naděje pro všechny bez rozdílu, kteří 

tudy procházejí. Navíc byly skutečně pojaty jako místa občerstvení, tím, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapli%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5an
http://cs.wikipedia.org/wiki/Modlitebna
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že byly doplněny o příjemná posezení, kde skutečně mohou nejen naší 

občané spočinout, ale mohou to být také místa setkávání všech 

generací. Věřím, že si je budeme chránit a nebudeme neteční, pokud 

budeme svědky ničení těchto odpočinkových míst. 

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu, také vám všem, kteří máte 

kladný vztah k uzdravování rodových kořenů a podporujete materiálně 

či duchovně obnovu a udržování našeho dědictví. Vyprošujeme, aby 

nejen v našem obecním znaku bylo „hořící srdce“, ale aby taktéž naše 

rozhodnutí ze srdce vycházela, podporovala pravdu, zdravý rozum a 

hořela pro dobro. 
Za farní společenství Marie Švidrnochová 

Procházka za vodníkem a jinou havětí! 
V měsíci srpnu si děti sice nic nenamalovaly, ale strávily čas s rodiči 

v Bítovském lese a u potoka. Tam je čekali tři vodníci z různých revírů, 

kteří si přišli zahrát karty a ukázat dětem hrníčky s dušičkami. Děti jim 

přinesly různé dobroty a za odměnu si mohly opéct na ohýnku 

špekáček. Vodníci se raději k ohni nepřibližovali, aby jim neuschly 

šosy. 

Kromě vodníků děti v lese navštívily víly, které na nás přátelsky 

houkaly. 

Dospělí i děti si procházku užili. Vodníkům patří za jejich návštěvu 

velký dík. 

Slet Vran 
Bítovské černé vrány pořádají v sobotu 20. září 2014 slet.  

 

Děti kreslí pohádku 
Páteční odpoledne  26. září od 16.30 budou děti v Obecním domě opět 

kreslit pohádku. Tentokrát to bude z knížky od  Amálie Kutinová - 

Gabra a Málinka. 

Rybí hody 
Předposlední srpnová sobota patří v Bítově již po mnoho let rybářům a 

jejich Rybím hodům. Bylo to vidět všude, desítky automobilů, kol a 

hlavně stovky návštěvníků lačných po dobré rybě.  

Heslo dne – jen lehký oběd a honem k rybníkům. Rybáři opět 

nezklamali. Vše bylo perfektně připraveno, dokonce nebyla fronta na 
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tradičního Bítovského kapra a to se prodalo vše co bylo připraveno. 

V posledních letech nesmí na Rybích hodech chybět také Slatinská 

country kapela Schrummel, která svým repertoárem vytvoří na 

rybnících vždy tu pravou atmosféru. Nočním karnevalem letošní ročník 

vodnických her končil..      

 

Bítovská dolina 
V pátek 29. srpna v areálu Bítovských rybníků pořádají od 20 hodin 

naši hasiči noční soutěž v požárním sportu. Přijďte fandit Bítovským 

hasičům. Občerstvení je zajištěno.  
:  

 

Blahopřání k životnímu jubileu 

Řeháčková Miluška  65 let 


