
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murphyho zákon: 

„Existují dva druhy náplastí:  

ta, která nejde odlepit, a ta, která nejde přilepit.“  

d u b e n     2 0 2 2 
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 Vážení spoluobčané, 

chtěl bych vás informovat o novinkách v naší obci. S jarními dny 

již tradičně proběhne úklid žlutých popelnic s posypovým 

materiálem, který jsme naštěstí letos nemuseli, snad kromě 

jednoho týdne, použít. Také dojde k úklidu posypu z cest. Pumpy 

na studny se po pominutí mrazů vrátí zpět na svá místa a můžete 

z nich v rozumné míře využívat užitkovou vodu. 

 V pátek 8. dubna odpoledne a v sobotu 9. dubna 

dopoledne budou u budovy obecního úřadu přistaveny 

kontejnery na velkoobjemový odpad a elektroodpad. 

Připomínám, že elektroodpad se sbírá pouze v kompletním stavu 

(ne s odmontovanými díly).  Do velkoobjemového odpadu patří 

staré oblečení, matrace, povlečení, židle, koberce, linolea. Pokud 

máte nějaké použitelné matrace, peřiny, povlečení – dejte nám 

ho prosím zvlášť. V případě pokračující krize na Ukrajině budou 

využity pro uprchlíky. Rozměrnější nábytek (například pohovka, 

postel, křesla) zkuste první rozmontovat na menší části, ulehčíte 

nám práci při ukládání.  Zároveň budou dobrovolní hasiči sbírat 

kovový odpad a papír (noviny, časopisy). Nachystejte je prosím 

ke svým vrátkům, rádi jej odvezou. Výtěžek poputuje na opravu 

hasičského vozidla a pro zajištění hasičských oslav. 

 Když už jsem to poslední větou nakousl, tak letos 

v červenci proběhne půlkulaté výročí. A ne jedno. Obec bude 

slavit 645 let od první dochované zmínky a sbor dobrovolných 

Slovo místostarosty 
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hasičů 125 let od svého založení. Pro oslavu těchto výročí bude 

uspořádán Den obce s bohatším programem.  V sobotu 16.7. 

budou mít místní hasiči společně s okolními sbory slavnostní 

schůzi, v neděli 17.7. proběhne taktické cvičení hasičských 

jednotek na požár budovy a dálkovou dopravu vody. V pátek 

22.7. bude večerní program v areálu místních rybníků 

(divadlo, kytarobití) a samotné oslavy začnou v sobotu 23.7. 

raním budíčkem s dechovou hudbou. Odpolední program bude 

poté na hřišti. V dalších číslech zpravodaje budou tyto akce 

upřesněny. 

 Dále bych vás chtěl pozvat na veřejnou schůzi s občany, 

která se uskuteční v pátek 20. května, místo a čas bude 

upřesněn. Hlavním tématem by měla být studie čištění 

odpadních vod, souhrn uskutečněných a plánovaných stavebních 

a projekčních prací a především vyhodnocení dotazníků ke 

strategickému plánu obce. Na následující stránce alespoň 

zmíním základní získané poznatky. 

  Začátkem dubna začne také dlouho očekávaná oprava 

chodníku v úseku od Obecního domu po zahrádku. Dojde 

k opravě podloží, výměně dlažby, jeho rozšíření a dalším prácím. 

Nebude to jednoduchá stavba, proto prosíme o shovívavost, 

hlavně občany, kteří budou stavbou dotčeni. 

 Závěrem bych všem chtěl popřát pěkné velikonoční svátky 

a za měsíc na shledanou. 

Ondřej Nikel  
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 V říjnu loňského roku jsme všem občanům starším 18 let 

rozdali dotazník, který sloužil ke zjištění spokojenosti s naší obcí, 

životním prostředím, kulturním a sportovním vyžitím, čistotu, 

přírodu a dalšími parametry. Cílem bylo získat názory a podněty 

vás občanů, které by sloužily ke správnému budoucímu rozvoji 

obce. 

Celkem se průzkumu zúčastnilo 140 obyvatel, z čehož 54% bylo 

žen. Nejvíce dotazníků jsme obdrželi z věkové skupiny 36-45 let a 

nad 66 let. 

1) Jak hodnotíte úroveň následujících oblastí v obci? 

Zde jste nejvíce spokojeni byli s prodejnou potravin a čistotou 

obce, naopak nejnespokojenějším je jednoznačně stav bývalého 

statku JZD. 

2) Zkuste definovat, co shledáváte v obci negativním? 

Nejpalčivější problém je nárůst parkování vozidel na místních 

komunikacích a chybějící multifunkční hřiště (tělocvična). 

3) Co považujete za nedůležitější oblast rozvoje? 

Zde jste nejčastěji volili výstavbu chodníku v úseku zahrádka-

hřbitov a rekonstrukce chodníku v úseku Obecní dům – 

zahrádka. 

Výsledky dotazníku ke strateg. plánu 
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4) Co je třeba zlepšit na současném nakládání s odpady? 

Zde jasně vyplynulo zvýšit počet kontejnerů, frekvenci svozů a 

umístění kontejnerů blíže novostavbám (směr Těškovice). 

5) Jaký zdroj informací využíváte / chtěli byste využívat? 

Nejčastěji získáváte informace ze zpravodaje a obecního 

rozhlasu. Také byste chtěli vylepšit webové stránky a informovat 

občany pomocí SMS / emailů či sociálních sítí. 

6) V otázce bývalého statku se polovina respondentů vyjádřila 

pro angažovanost obce ve věci koupě areálu pro výstavbu RD, 

sportovního areálu, domova pro seniory či výstavbu bytovek. 

7) V čem je podle vás Bítov lepší než okolní obce? 

Vícekrát se opakovalo umístění obce, bítovské rybníky, aktivita 

obecních spolků, Obecní dům, příroda a podobně. 

8) V čem je podle vás Bítov horší než okolní obce? 

Chybějící škola a školka, málo kulturních akcí, nedostačující areál 

pro sport, klubovna pro seniory, slabý telefonní signál a internet. 

9) Co by v Bítově rozhodně nemělo chybět za 10 let? 

Kvalitní infrastruktura, areál pro sport, hospoda, rybníky… 

Detailněji vás seznámíme s výsledky na veřejné schůzi 

s občany dne 20. května 2022. 
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Na 20. zasedání Zastupitelstva obce Bítov, konaného dne 17. 

března 2021 se mimo jiné schválily tyto body: 

 zpráva Inventarizační komise za rok 2021, 

 vyřazení majetku obce na základě zprávy Inventarizační 

komise, 

 podání žádosti o dotaci Moravskoslezskému kraji na 

podporu přípravy projektové dokumentace 2022 na 

realizaci  projektové dokumentace akce Hřiště Bítov II. 

etapa, 

 vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové 

dokumentace pro stavební povolení akce Hřiště Bítov II. 

etapa, 

 vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Energetické úspory veřejné budovy prodejny Bítov č.p. 8 

prostřednictvím společnosti BON TENDR, 

 podání nabídky na koupi pozemku p.č. 378/3, 707/5, 560/7 

a 560/68, k.ú. Bítov u Bílovce, 

 dodavatele opravy hasičského vozidla Tatra 148 – 

společnost Požární technika KOMET s.r.o. a dodání nádrže 

firmou Jan Soukup – HTZ Plzeň, 

Informace ze zastupitelstva obce 
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 rozpočtové opatření č. 1/2022 a č. 2/2022, 

 plán financování obnovy kanalizace obce Bítov, 

 podání žádosti o dotaci v rámci MAS Regionu Poodří na 

projekt Revitalizace středu obce Bítov, 

 odstoupení od Smlouvy o dílo č. 2021B03 z důvodu 

nedodržení podmínek smlouvy, 

 prodloužení termínu předání studie sjednané ve smlouvě 

o dílo ze dne 12.8.2021 fy Grania s.r.o. 

Přesné a kompletní znění usnesení ze Zastupitelstva obce 

naleznete na elektronické a fyzické úřední desce. 

 

 

Muzeum Tatra II 

 

Milí čtenáři Zpravodaje, 

jistě jste již slyšeli o nově 

otevřeném muzeu 

v Kopřivnici, které vzniklo na místě bývalé slévárny. Ti z Vás, kteří 

jste tam dosud nezavítali, a zajímá Vás trochu technika, bych 

ráda motivovala tímto příspěvkem, protože návštěva určitě stojí 

za to – a to pro děti i pro dospělé. 

Tip na výlet 
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 Výstava byla otevřena 17. 11. 2021 – v den 1. výročí úmrtí 

Jiřího Hlacha, soukromého sběratele, jehož sbírka tvoří jádro celé 

výstavy. 

 Lze zde shlédnout nejen vozidla z historické produkce 

Tatry Kopřivnice – a to včetně těch hasičských! – ale i technické 

detaily jako jsou motory a převodovky. Děti si zde také přijdou na 

své. Mohou sami sestavit loukoťové kolo, nahodit klikou motor, 

zařadit rychlost, sednout do kabiny, ledaco zmáčknout a osahat. 

Ty nejmenší mohou prohlídku absolvovat na speciálním 

odrážedle. 

 Muzeum Tatra II nalezne Vaše navigace na adrese Husova 

1326/13. Za muzeem je parkoviště pro 35 aut i pro autobusy a 

vedle budovy se nachází také hala, kde „odpočívá“ Slovenská 

strela. V dubnu je otvírací doba muzea ÚT – NE 9-16 hodin, od 

května pak do 17 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Hajná  
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Bítovští aktivní důchodci obnovili činnost. 

 

Vážení spoluobčané. 

 Naše dobrovolná skupina Bítovských občanů důchodového věku 

nebo těch, co pobírají některý z důvodů již více než pět let hledá 

náměty pro společné využívání volnočasových aktivit. V létech 2020 a 

2021 však byly naše aktivity umrtveny v souvislosti s bojem proti virové 

nákaze. Částečné uvolnění omezení na podzim minulého roku nám 

umožnilo některé věci v přírodě uspořádat. Byly to dva zdařilé 

turistické zájezdy do Jeseníků o nichž jsme se v rámci publikace 

v obecním Zpravodaji už zmínili a neméně zdařilé vystoupení 

cimbálové muziky VÝHONEK na kopečku u včelína pana Vavrečky. 

Pokud jste o informaci ve Zpravodaji v minulém roce přišli, malé 

připomenutí: 

 První zájezd by uskutečněn 12.srpna a spočíval v přechodu 

horského hřebenu ze střediska Ovčárna (pod Pradědem) kolem 

Petrových kamenů, Vysokou holi,Jelení studánku, horu Pecný a 

Ztracené skály na parkoviště u turistického zařízení Na skřítku. Tato 

trasa je hodně navštěvována turisty a je považována za méně 

náročnou. Celkem hravě ji zvládly Anetka a Deniska Hrabovské i 

vnučka Milušky Řeháčkové. Poněkud horší to však bylo s účastníky 

opačné věkové strany - to jsou ti téměř nejstarší, u nichž nebylo 

dostatek fyzických sil nebo si na tůru vzali nové boty. Do cíle dorazili se 

značným zpožděním. Ale na druhou stranu ti, co vše zvládli podle 

plánu, si mohli dát o pivo více. Nakonec jsme se šťastně všichni dostali 

domů. 

Klub aktivních důchodců 
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 Po krátkém „půstu“ jsme využili nabídky cimbálové muziky Výhonek 

na provedení veřejné zkoušky s prezentací svých nově nastudovaných 

písní u včelína pana Stanislava Vavrečky (zpěváka tohoto folklorního 

tělesa). Tato akce se uskutečnila v pondělí 18.září odpoledne. Počasí 

sice úspěchu akce příliš vstřícné nebylo, bylo chladno a foukal 

nepříjemný vítr. Díky stanovým přístřeškům, které nám poskytli 

nezjištně místní rybáři a také kvalitnímu burčáku a vínu přímo 

z jihomoravského sklepa vydržela dobrá nálada už do setmění. Také je 

nutno zmínit, že tato akce byla věnována nečekaně zesnulému 

kamarádovi a aktivnímu členu naší důchodcovské skupiny Standovi 

Sochorkovi. Pokud podobné setkání s lidovou hudbou a zpěvem se 

bude opakovat – ochota vytvořit tradici existuje jak na straně 

muzikantů, tak posluchačů – budou příští setkání vždy věnovaná jeho 

památce. 

 Bezprostředně po této úspěšné akci (23.září) jsme se vydali na 

druhý turistický výlet do Jeseníků. Tentokrát byl zpestřen o jízdu 

lanovou dráhou a to z Ostružné na horskou chatu na hoře Šerák. 

Začátek cesty vypadal pro hustou mlhu hrozivě, ale než jsme zvládli 

posilnění v restauraci chaty pojmenované Na Šeráku, se počasí 

rozhodlo, připravit nám příjemný den. Hora Keprník, Trojmezí, Červená 

hora, pohledy na horu Vozka s lavinovým svahem – to byla krása. Ti 

vyspělejší turisté si ještě stihli vystoupat ke „Kamennému oknu“ před 

zastávkou u Vřesové studánky. Po krátkém odpočinku už následoval 

jen pohodlný pochod po upravené lesní cestě k Červenohorskému 

sedlu, kde jsme našli otevřenou restauraci, pochod jsme vyhodnotili a 

autobus nás bezpečně dopravil domů. 

 Než rok skončil, stihli jsme si ještě kolektivně udělat procházku 

podzimním lesem z Bítova kolem Zbyslavických rybníků do Kyjovic, kde 

v hospodě U Vašiců nám nabídli trarůžky ve své speciální úpravě. Ty, co 
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měli pro cestu v autobusu připravené roušky odvezl do Bítova autobus, 

ostatní šli domů pěšky (pokud si neporadili jinak)  

 Poté se znovu zpřísnila hygienická opatření a od plánovaného 

předvánočního večírku s programem jsme museli odstoupit. 

 V novém roce nám pro změnu uvolnění opatření proti  covidu 

umožnilo uspořádat pravidelnou schůzku a tam jsme se domluvili, že 

se znovu projdeme po okolí Bítova. Tentokrát se podařilo zabezpečit 

exkurzi v koňských stájích pana Svobody v Bravanticích. Bylo velmi 

zajímavé pobesedovat s ošetřovateli těchto zvířecích krasavců, 

prohlédnout si stáje, treninkové prostory i závodiště. Závěr nám jenom 

trochu pokazila změna počasí a zejména zavřená restaurace 

v Olbramicích, kde jsme měli u občerstvení počkat na autobus do 

Bítova. Nakonec to dobře dopadlo, protože se našli dobří lidé, kteří nás 

dopravili do Lubojat na autobus z Bílovce. 

 A abychom tuto informaci o naší činnosti ukončili, musíme vám, milí 

spoluobčané také sdělit, že 10.března jsme si udělali slavnostní 

schůzku, kterou jsme věnovali vzpomínce na den, kdy správní muži 

svým správným ženám koupili květinu, protože měly všechny svátek. A 

naše „děvčata“ mimo kytičky dostaly sladkost ke kávě a také jim zahráli 

dva muzikanti, se kterými si i pěkně zazpívaly. 

 Závěrem bychom chtěli dát najevo, proč o své činnosti píšeme. To 

co bylo v tomto článku sděleno je i výzvou pro ostatní naše občany-

penzisty,kteří by se chtěli k naším aktivitám připojit. Pokud tedy chcete 

a máte internet, pošlete psaníčko (e-mailek) na adresu 

nikel.pavel@seznam.cz a my už vám dáme informace o naší konkrétní 

činnosti. A pokud vás zaujme, tak se k nám prostě připojíte. Členské 

příspěvky se u nás neplatí. 

   Děkujeme za pozornost, kterou jste věnovali našemu 

článku. 

       Aktivní důchodci z Bítova  

mailto:nikel.pavel@seznam.cz
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Více se nám již zde opravdu nevejde, takže ostatní až zase příště. 

 

Příspěvky do dalšího čísla zasílejte na: mistostarosta@obecbitov.cz  

nejpozději mimořádně do středy 27.4.2022. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 30.3.2022 v nákladu 190 ks. Příspěvky nejsou 

jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.  

Za obsah odpovídají jednotliví přispívající. 

www.obecbitov.cz 

 

osince na email místostarosta@obecbitov.cz  Nejkrásnější či 

nejoriginálnější fotografie budou oceněny. 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

9.-10.4.2022 – Sběr VO odpadu, elektroodpadu, železa a papíru 

 23.4.2022 - Krmášové posezení s hasiči (diskotéka)  

24.4.2022 - Fotbalový zápas SVOBODNÍ X ŽENATÍ 

30.4.2022 - Pálení čarodějnic na hřišti  

20.5.2022 - Veřejná schůze s občany 

Další plánované akce budou zveřejněny ve vývěsních skříňkách na 

zastávce a na internetových stránkách www.obecbitov.cz 

 

Vtip na závěr: 

Pane vrchní, mně v tý polívce plave moucha!“ 

„A co byste chtěl za 20 korun? Aby tam plaval mistr světa? 

 

Jubilanti: 
 

 

Vavrečková Anna, 

Kijonka Jiří, Marková Olga, 

Kuboň Zdeněk a Richter Tomáš 

 

Všem přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka. 

Vzpomínáme: 
 

Ludmila Schwarzová 

 (†79) 

 

mailto:mistostarosta@obecbitov.cz
http://www.obecbitov.cz/

