
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pravděpodobnost, že si člověk vzpomene na věc, kterou 

zapomněl zabalit, je přímo úměrná vzdálenosti od domova.“  

č e r v e n     2 0 2 2 
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Milí spoluobčané, 

chtěl bych vás již tradičně krátce informovat o novinkách.  

 Nejdříve bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se v pátek 

20. května v podvečer přišli podívat na veřejnou schůzi do Obecního 

domu. Pokud se nepletu, v sále vás bylo přítomných 26. Na programu 

byla studie odvádění odpadních vod, prezentace ankety, která 

proběhla minulý rok v září, plnění a aktualizace strategického plánu 

obce, návrh změny dopravního značení, kulturní a investiční akce na 

letošní rok. Vy, kteří jste se nemohli zúčastnit nepříjdete zkrátka. 

Podklady budou po úpravách zveřejněny v průběhu následujícího 

měsíce na webových stránkách obce. V diskuzi zazněly i vaše 

připomínky, které se budeme snažit ve zbylé části volebního období 

vyřešit a to zákaz psů v místní hospodě, slabý mobilní signál, 

dopravní omezení na místních komunikacích, stav areálu bývalého 

JZD a jeho okolí. 

 Dále bych chtěl informovat návštěvníky Bílovecké nemocnice 

o uzavření centrálního parkoviště v areálu do konce června 2022. 

Využijte prosím parkoviště v okolí nemocnice (před vjezdem do 

nemocnice a nebo parkoviště směr Tísek/Lubojaty). 

 Závěrem bych vás chtěl pozvat na Dny obce a to v pátek 22.7. 

k bítovským rybníkům na divadelní představení s kytarobitím a 

následující den na místní hřiště na samotné oslavy obce a hasičů. 

 Přeji krásné jarní či letní dny a za měsíc opět na viděnou. 

Ondřej Nikel  

Slovo místostarosty 
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Milí čtenáři Zpravodaje, 

na tomto místě bych se chtěla pravidelně věnovat významným 

osobnostem našeho kraje a jiným zajímavostem z jeho historie. Jako hlavní zdroj 

těchto příspěvků budu používat publikace: Alois Konvalinka – Bílovecký okres (z 

roku 1936) a Zdeněk Kuchta – Významní rodáci a osobnosti Bílovecka (vydáno 

městem Bílovec 2009). Přivítám Vaše reakce na články, doplnění či komentáře 

zaslané do redakce Zpravodaje.  

ČÁST PRVNÍ 

OSÍDLENÍ KRAJE A PŮVOD NÁZVU OBCÍ 

Po pádu Západořímské říše r. 476 pronikaly do našeho kraje nové kmeny 

- Slované – ze Zakarpatí z území ohraničeného Vislou a Dněprem. Zvolna 

pronikali do Poodří a odtud do Čech. V našem kraji se usadili Slované po odchodu 

Silingů. Buď ze jména tohoto národa nebo podle říčky Slenzy vzniklo jméno 

kmene Slezané a také Slezsko. Pravděpodobně obsadili nejprve údolí Opavy a 

Moravice, později Odry. Nejmocnější kmen ve Slezsku byli Holasici (odtud 

Holasovice?). 

Na pokraji Moravské brány (70 km dlouhá sníženina, jedna z hlavních 

komunikačních spojnic Pobaltí a Podunají, využívaná od pravěku) leží město 

Bílovec.  

BÍLOVEC byl v roce 1930 okresním městem a z většiny německý (z celkového 

počtu obyvatel 4960 bylo 3608 Němců). Názvy Bílovec a Bílov pochází 

z osobního jména Bílej a německý název Bílovce Wagstadt je odvozeno ze jména 

jeho zakladatele Voka z Kravař, který v sousedství založil nové město, 

pojmenované německými osadníky Wockinstadt, později Wagstadt - tj. Vokovo 

město. 

Většina názvů obcí se odvozuje od osobních nebo křestních jmen: 

KLIMKOVICE - podle muže jménem Klimek nebo Klimko 

BÍTOV – od Bita 

ČAVISOV – od jména Čeviš 

Místní knihovna 
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SKŘÍPOV (původně Křípov) – ze jména Křep nebo Křepek  

TĚŠKOVICE – od Těchan nebo Těšek 

KYJOVICE – od jména Kyj 

DĚRNÉ – dříve Drné, něm. Tyrn od slova trn – podle pověsti bylo ohrazeno trním 

na ochranu proti nepřátelským nájezdům 

LUBOJATY – původně pravděpodobně i Hlubojaty, mluvnicky vzácné podvojné 

jméno 

SLATINA, STUDÉNKA – vznikly na místech slatin a močálů 

LHOTA, LHOTKA – od lhůty (lhota), po kterou byli osadníci ušetřeni od platby 

různých platů a robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rozdíl od Bílovce byl Bítov českou obcí, v roce 1930 se 475 obyvateli, 

z toho jen 6 Němců. Podobně tomu bylo i s Těškovicemi.  

Pokračování příště      Hana Hajná  
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V sobotu 

30.4. proběhla na 

místním hřišti 

obecní akce Pálení 

čarodějnic. Jsme 

rádi, že došly děti v 

krásných maskách 

a zúčastnily se 

soutěží, které byly 

pro ně připraveny. 

Děti si ve 

spolupráci s rodiči 

vyrobily krásné 

výrobky, které si mohli odnést domů a také dostaly kouzelnou chutnou 

odměnu za své sportovní výkony. Hlasovalo se o nejhezčí masku, a 

protože bylo hlasování v několika případech vyrovnané, měli jsme hned 

několik výherců. Místní fotbalisté měli připravené bohaté občerstvení 

nejen pro děti, ale i pro dospělé, byl výborný gulášek. Upálení Moreny 

proběhlo bez úrazu přítomných čarodějnic, takže mohly všechny ve 

zdraví odletět do svých domovů. Budeme se těšit na sraz zase příští 

rok a doufáme, že dospělých čarodějnic dorazí na čarodějnický slet 

více. 

V letošním roce se vybíralo dobrovolné vstupné, které bylo 

věnováno na hospic Ondrášek. S příspěvkem fotbalistů, obce a 

jednotlivců se vybralo celkem 8 600 Kč, moc všem za příspěvek 

děkujeme! Tento dar byly osobně předat děvčata Maruška 

Švidrnochová, jako dlouholetá podporovatelka Ondráška a zástupce 

obce Markéta Venclová. 

Děkuji všem organizátorům za uspořádaní hezkého zábavného 

odpoledne.      Terezie Rozprýmová  

Pálení čarodějnic 
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Již od roku 2019 trvá podpora Mobilního hospice Ondrášek občany Bítova. 

Za toto období jsme jejich činnost podpořili celkovou částkou 39000,-. Paní Yvetou 
Konečnou, jsme byli jako dárci pozváni do zázemí hospice v Ostravě – Zábřehu, 
abychom si udělali představu, jak toto zařízení funguje, o jaké prostory, a hlavně o 

jaký tým lidí se jedná.  

9. května 2022 jsme byly přivítány p. Konečnou společně s ředitelkou Bc. 
Bronislavou Husovskou, které nám věnovaly svůj čas, ozřejmily nám práci týmu 

složeného z lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutky, sociálních pracovnic, 
psychiatrů a duchovních. Provedly nás celým zařízením, jedná se o prostory bývalé 

školky, které dýchají čistotou, vkusným vybavením, mnohdy vyzdobeny dary dárců z 
vděčnosti či podporovatelů. Jejich péče o klienty je nepřetržitá 24 hodit denně, 7 dní v 
týdnu. Nechybí zde ani smuteční koutek na viditelném místě, kde zapalují pečovatelky 

svíce za zemřelé. (plápolaly čtyři plamínky za duše zemřelých)  

Hlavní náplní je mobilní hospic pro dospělé i pro děti, sociální poradna a 
poradna pro pozůstalé, ambulance paliativní medicíny. Mobilní hospic Ondrášek je 

nestátní nezisková organizace, služby poskytuje zdarma. Vyjíždějí do 30 km od 
Ostravy, počty pacientů, ošetřovacích dnů atd. si můžete přečíst ve výroční zprávě, 

kterou naleznete ve vývěsní skříňce kulturní komise na zastávce. Na financování péče 
se podílí několik subjektů. Patří mezi ně soukromí a firemní dárci, nadace, pojišťovny, 
ministerstva, kraj, města i obce. Nově, na žádost města, rozjeli odlehčovací službu, o 

kterou je velký zájem, ale tato je již částečně placená.  

Těžko se popisuje pocit, který jsme v tomto zařízení měly. Práce náročná, 
nekonečná, vysilující, jak po pracovní, personální tak ekonomické stránce. Přesto nás 

překvapil řád, klid, odhodlání a naděje, že vše zvládnou i v této těžké době, bez zášti 
vůči jiným potřebným.  

Kytičkou a sladkostí jsme odměnily naše průvodkyně, které jsou pro mnohé 

zachránce v bezvýchodných situacích. S radostí jim byla předána další finanční 
podpora ve výši 7800,- výdělek organizátorů dubového pálení čarodějnic (kulturní 

komise, sportovci a obec Bítov).  

Všem štědrým dárcům jménem paní ředitelky děkujeme!  

M.Švidrnochová a M. Venclová  

 

Návštěva mobilního hospice Ondrášek 



 
7 

 

 

 

 

         ZALOŽILI JSME SLEZSKÝ 

PLAVECKÝ KLUB V BÍTOVĚ 

Celoživotně se věnujeme plaveckému sportu, který nás baví 

a rádi pomůžeme najít cestu k vodě i Vám, individuální trénink si 

může domluvit kdokoliv v jakémkoliv věku. Naší snahou je přivést k 

plavání děti již od útlého věku. Jsme přesvědčení, že plavání patří 

mezi základní dovednosti, které by měl člověk v životě ovládat. 

Plaveckému sportu se věnujeme již ve třetí generaci, mimo výuku 

základních plaveckých dovedností se také věnujeme přípravě 

závodních plavců.  

 

Od září 2021 jsme připravili pro děti z Bílovce a okolí 

plaveckou přípravku, která funguje v Laguně Bílovec. Tréninky pro 

děti od 5-12 let probíhají 1x nebo 2x týdně. Postupně připravujeme 

děti přirozeně se pohybovat ve vodě a učíme je základním 

Plavecký klub v Bítově 
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plaveckým dovednostem: udržení se na vodě, splývání, dýchání do 

vody, potápění, plavecká technická cvičení, plavecké způsoby kraul, 

znak, prsa. Využíváme několik druhů pomůcek pro výuku a 

zdokonalení pohybu ve vodě.  

Pro děti z plaveckého oddílu také pořádáme sportovní výlety, 

soutěže a připravujeme letní tábor.  

V sobotu 

14.5. jsme vyrazili 

na první sportovní 

výlet do Frenštátu 

pod Radhoštěm, 

přidali se k nám 

celé rodiny dětí z 

oddílu a užili jsme 

si nejen trénink ve 

velkém bazéně, ale 

i lehkou turistiku na 

Horečky, kde jsme 

si prošli naučnou 

stezku Beskydské 

nebe. Kdo nezná, určitě doporučujeme, jako hezký výlet dostupný i 

s kočárkem.  

Plavecká přípravka dětí funguje po celý školní rok – od září 

do června. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na emailu 

info@swimteam.cz, podrobnější informace také naleznete na našem 

webu www.swimteam.cz, aktuality také na facebooku: Slezský 

plavecký klub.  

Manželé Krischke 



 
9 

 

 

 

Milí spoluobčané, 

jsme rádi, že vás 

letos můžeme díky 

obětavosti farníků, 

kteří se do tohoto 

projektu zapojili, 

pozvat do našeho 

kostela svatého Jiří o 

Noci kostelů. 

I přesto, že je tato 

duchovní a kulturní 

událost nazvána „Nocí“, věříme, že vám přinese světlo – světlo 

poznání, světlo uměleckého prožitku, světlo duchovní.  

I když se v současné době zúčastňuje bohoslužeb asi 10 % obyvatel 

Bítova, mnozí z vás zde byli pokřtěni, celé generace před vámi tento 

kostel navštěvovaly, mnozí jste dobrodinci tím, že přispíváte na 

opravy této kulturní památky. Máte tedy jedinečnou příležitost přijít si 

tento chrám prohlédnout, prožít Boží dotek ve chvíli ticha, 

zaposlouchat se do tónů hudby, přivést své děti, seznámit je 

s historií toho místa a poznat, jak tady žije farní společenství.   

Všichni cítíme stále větší touhu po tom chvíli spočinout, vnitřně se 

nadechnout a k tomuto prožitku vás všechny srdečně zveme. 

Za farní společenství u kostela sv. Jiří v Lubojatech 

    Švidrnochová Marie  

Noc kostelů – 10. června 
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POSEZENÍ U VODY 

 

Bítovští rybáři pořádají 18. 6. 2022 od 15 

hodin ve Vesníku opět „Posezení u vody“. 

Budeme grilovat a smažit ryby, čepovat 

pivo atp. K dispozici bude ryb. loďka. 

Přijďte se podívat… 

 

 
 

STUDENTSKÁ BRIGÁDA 

Baví tě manuální práce s nářadím, práce v přírodě a jsi zručný/á? 

Jsi student a máš alespoň 15 let? 

Jsi občan Bítova? 

Tak potom se můžeš přihlásit na obecní brigádu, která bude probíhat od 

července na území obce Bítov.  

Pracovní doba Po-Pá od 8 do 13 hodin (případně operativně), odměna ve 

výši minimální mzdy (dle výkonu i více). 

Hlásit se můžeš osobně na Obecním úřadě Bítov nebo emailem 

urad@obecbitov.cz do 12. června 2022. V pondělí 13. června budou 

vybraní zájemci osloveni a sděleny další podrobnosti..   

Pozvánka 

mailto:urad@obecbitov.cz
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Chvíle oddechu ke Dni dětí 😊 
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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 do pondělí 27.6.2022. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 30.5.2022 v nákladu 190 ks. Příspěvky nejsou 

jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.  

Za obsah odpovídají jednotliví přispívající. 

www.obecbitov.cz 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

10.6.2022 – Noc kostelů – kostel Lubojaty od 18 hodin 

18.6.2022 – Posezení u vody – areál rybníků od 15 hodin 

27.6.2022 – U cimbálu nad rybníkem – od 15 hodin 

17.7.2022 – Hasičské cvičení dobrovolných jednotek – od 13 hodin 

22.7.2022 – Divadelní vystoupení ve vesníku s kytarobitím (BKSF 2022) 

23.7.2022 – Obecní a hasičské oslavy na hřišti (BKSF 2022) 

20.8.2022 – Rybí hody – areál rybníků od 14 hodin 

17.9.2022 – Výstava ovoce a zeleniny – soutěž pro občany o nejlepší výpěstky 

 

Jubilanti: 

 

Havrlant Stanislav  

a Seidler Libor 

 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

 

Opustili nás: 

 

Starý Zdeněk (75) 

a Košař Jaromír (75) 

 

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

