
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„V průběhu několika měsíců se vyskytnou pouze tři společné 

události, které za něco stojí. Zákonitě pak všechny připadnou 

na stejný den.“ 
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Obec Bítov a Sbor Dobrovolných Hasičů Bítov, Místní rybáři 

Bítov, Myslivecké sdružení Těškovice–Bítov, Včelaři Bítov  

a Farní společenství Lubojaty-Bítov 

Vás společně a srdečně zvou u příležitosti 645. výročí vzniku 

obce a 125. výročí trvání místního hasičského sboru na 

DNY OBCE BÍTOV 2022 

pátek a sobota 22.- 23.7.2022 
 

PROGRAM: 

Pátek – 22.7.2022 

Areál Bítovských rybníků 

17:00  otevření areálu  

18:00 divadelní představení „VINNETOU“ Armádní 

divadelní společnosti „Umělci z Prahy“ na hrázi 

druhého rybníka (podsedáky a deky s sebou) 

21:00  PRASKÁNÍ Rosti Petříka  

speciální retro diskotéka u Rybářské chaty  

 

Pozvánka 
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Sobota – 23.7.2022 Areál U Budy 

(místní hřiště a hasičárna) 

  6:00  hasičský budíček s Dechovou hudbou Polanka 

13:30  hasičský průvod od hasičárny na místní hřiště 

14:00  slavnostní zahájení oslav 

14:15  koncert Dechové hudby Polanka a mažoretky 

15:00  zábava pro děti s klaunem HOPSALÍNEM 

16:30 ukázky hasičské techniky (pěna pro děti, parní 

stříkačka, další historická i moderní technika) 

18:00  imitátor Petr STEBNICKÝ 

19:30  Armádní pěvecký sbor U.A.P & T.B.A. a hosté 

20:15  Michal DAVID revival 

21:00  noční KARNEVAL a ohňová show 

 

Vstupné dobrovolné 

 

V DOBĚ KONÁNÍ AKCE BUDE MÍSTNÍ RESTAURACE V OBECNÍM 

DOMĚ UZAVŘENA!  



 
4 

 

  
 

 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE A ZAJÍMAVOSTI Z 

JEHO HISTORIE 

ČÁST 2. 

FRANTIŠEK LAZECKÝ 

18. 8.1905 Tísek – 16. 11. 1984 Praha 

 

Při průjezdu obcí Tísek nalezneme na 

domě čp. 10 desku, připomínající místo 

narození básníka a esejisty, prozaika, 

překladatele z němčiny a ruštiny, 

autora veršů a pohádek pro děti, 

redaktora, bibliografa, teoretika 

zemědělského knihovnictví Ing. 

Františka Lazeckého. 

Navštěvoval Obecnou školu v Tísku a 

pak Měšťanskou školu v Klimkovicích, protože v Bílovci tehdy 

ještě česká škola nebyla. Pak přešel na Vyšší hospodářskou 

školu v Opavě. V té době již posílal své básně do 

Moravskoslezského deníku, který řídil spisovatel Vojtěch 

Martínek. Paralelně s ČVUT v Praze absolvoval knihovnický kurz a 

Státní knihovnickou školu. S titulem zemědělského inženýra působil 

jako knihovník v Praze.  

Místní knihovna 
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F. Lazecký překládal písně L. van Beethovena, F. Schuberta, M. P. 

Musorgského, podílel se na překladu Starého zákona a 

katolického breviáře. Od r. 1945 se 

zabýval tvorbou pro děti, kdy čerpal 

z folklorní tradice Slezska. Patří mezi ně 

například kniha pověstí Dukátová 

stařenka, kde se dočteme, jak vznikla 

Štramberská trúba, jak dostal jeden 

kopec jméno Svinec, jak zanikla dědina 

Požahy, jak přišla Ostrava ke svému 

znaku, o draku z Dobešova aj. 

Ačkoli zemřel v Praze, hrob Františka Lazeckého najdeme na 

hřbitově v Tísku.  

Hana Hajná 

 

 

Milí čtenáři, 

ve středu 27. července 2022 bude knihovna z důvodu dovolené 

zavřena. 

Děkuji za pochopení. 

Hana Hajná  
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TISKOVÁ ZPRÁVA: „Češi posunuli laťku v třídění odpadů. Každý obyvatel 

ČR vytřídil do barevných kontejnerů v průměru 71,8kg separovaných 

odpadů. To je o celých 5 kilogramů více než v roce 2020. Každý čech 

v průměru vytřídil 22,5kg papíru, 16,8kg plastů, stejné množství kovů, 

15,2kg skla a necelý půlkilogram nápojových kartonů.“ 

 

V naší obci se pro informaci vytřídilo za rok 2021 35,37 tuny separovaných 

odpadů, což představuje cca 75kg odpadu na 1 obyvatele. 

  

EKO - KOM 
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Více fotografií a video z přímého přenosu TV NOE „Pokoj Vám“ ze dne 

20.6.2022 můžete shlédnout na www.obecbitov.cz       Marie Švidrnochová 

Noc kostelů 2022 

http://www.obecbitov.cz/
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Plaveckou sezonu malých plaváčků jsme zakončili dvěma 

akcemi - „na suchu“ i „ve vodě“. V pátek 24.6. jsme na hřišti v Bítově 

podnikli cestu za svatojánským pokladem, děti plnily zábavné úkoly 

a postupně se dostávaly blíže pokladu. Nakonec jej úspěšně našly a 

užily si drobných dárečků. Potom jsme si společně s rodiči opekli 

špekáčky a poseděli u táboráku. 

Poslední společný plavecký trénink pak proběhl v pondělí 

27.6.2022 v Laguně v Bílovci. Děti si ve vodě tentokrát hlavně 

pohrály, zasoutěžily a zazávodily ve štafetách. Za svou snahu a píli 

v tomto školním roce dostaly drobné dárečky a velkou pochvalu. 

Přejeme všem krásné prázdniny a naviděnou zase v září. 

Vlasta Krischke  

 

Zakončení sezóny malých plaváčků 
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Chcete zažít jedinečnou atmosféru promítaných filmů při 

západu slunce? Navšivte Letní kino v Bílovci. Výjimečnost letního 

kina je dána jeho umístěním v areálu bíloveckého zámku. Pro město 

Bílovec je areál zámku významným místem, ve kterém se koná 

mnoho kulturních akcí. Dramaturgicky plán kina zahrnuje filmovou 

tvorbu pro všechny věkové skupiny. Svou tradici si vybudovala 

projekce tematicky zaměřených filmů např. česká filmová tvorba, 

road-movie, sci-fi, kultovní filmy. 

Promítané filmy (vždy od 21:15): 

 2. a 3.7.  V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM 

 7. a 8.7. MOONFALL 

 9. a 10.7. DRAČÍ ZEMĚ 

 14. a 15.7. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 

 16. a 17.7. TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 

 21. a 22.7. PREZIDENTKA 

 23. a 24.7. TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 

 30. a 31.7. V ZAJETÍ 

Více informací na stránkách kina www.kinoradost.com 

 

Letní kino Bílovec 

 

http://www.kinoradost.com/
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Údolím potoka Jamník (1. část) 

Před rokem jsme se zde společně vydali po stopách Setiny, dnes 

pokračujeme slíbeným dalším dílem, a celou trilogii by výhledově mělo 

zakončit povídání o Bílovce… 

Potok Jamník pramení v severní části Přírodního parku Oderské 

vrchy u obce Výškovice v nadmořské výšce okolo 440 m. V dané lokalitě 

je několik pramenů a těžko říci, který pramen vlastně správně označit jako 

oficiální. Státní správa (CEVT) si vybrala (neznámo proč) pramen „V 

důlkách”, což je remízek 200 m před obcí Výškovice vpravo od cesty z 

Tísku. Historické materiály pramen umísťují do středu obce Výškovice (v 

býv. Havelkově zahradě, dnes požární nádrž?), no a mapám na internetu 

se zase líbí pramen na kraji lesa Medvídka. A teď co s tím? Je fakt, že to 

ale zjevně nikomu nevadí…  

Na horním toku teče jihovýchodním až východním směrem, 

přičemž tok zde tvoří hranici mezi okresy Opava a Nový Jičín. 

Jihozápadně od Těškovic, jižně od nichž potok protéká hlubším lesnatým 

údolím, napájí malou cca 1,3 ha vodní nádrž Jamník. Nádrž je zahrnuta do 

pásma II. st. hygienické ochrany vodního zdroje, funguje jako 

mimopstruhový (dříve pstruhový) rybářský revír ČRS č. 471 145, ale 

přístup pro cizí rybáře pro lov ryb je možný jen s místenkou vydanou 

Obecním úřadem Tísek! Tento revír obhospodařuje od počátku 90. let min. 

století ČRS MO Tísek, neboť po určitém „divokém“ rozdělení ČRS MO 

Bílovec převládly tehdy jiné zájmy a obec Tísek jako investor výstavby 

dané nádrže měla hlavní slovo. Ovšem přímo z nádrže se voda nečerpá, 

ale z vrtů/studní položených níže dále pod hrází. A právě kvůli nadlepšení 

jímacích zařízení resp. k posílení hladiny podzemních vod byla postavena 

právě VN Tísek, když s přípravou stavby se započalo v polovině 70. let 

min. století a napuštěna byla až v roce 1978. Pod Bítovem se potok obrací 

na jih až jihozápad a teče k severnímu okraji města Bílovec, kde napájí 

cca 3,6 ha velký Bílovecký rybník vybudovaný v polovině 60. let min. 

Rybáři 
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století. Ten funguje také jako mimopstruhový rybářský revír ČRS č. 471 

126. Poté jeho tok pokračuje k jihovýchodu k obci Bravantice, jižně od níž 

ústí do říčky Seziny v nadmořské výšce 234 m. V blízkosti ústí je přes 

údolí Bílovky, Jamníku a Seziny vedena již několik posledních let po 

estakádě dálnice D1, jejíž výstavba (most) se samozřejmě nějak i dotkla 

tamější přírody vč. všech tří toků. 

Jamník, dříve známý (údajně) i jako Kněží potok má nemalou délku 

toku 14,4 km a plochu povodí 20,8 km². Tento potok sice nepatří mezi tzv. 

významné vodní toky (na rozdíl od Seziny a Bílovky) dle vodního zákona 

aj., nicméně je po Setině druhý nejdůležitější, pravostranný přítok Seziny a 

má sám řadu drobných přítoků po obou stranách, přičemž všechny jeho 

přítoky jsou spíše krátké a bezejmenné, nikoliv ale bezvýznamné! 

Zásobují totiž Jamník vodou, hlavně v létě to je významně znát, navíc na 

nich leží cca 8 malých rybníčků, přičemž nejvýznamnější je asi areál 4 

rybníčků ve Vesníku v Bítově. Lze snad odpovědně konstatovat, že oproti 

(nedávné) minulosti v Jamníku teče malinko méně vody, navíc je koryto 

toku místně i trochu zanesené sedimenty. To ale neznamená, že při 

velkém nebo dlouhotrvajícím dešti se nedokáže i rozvodnit. Potom vše, co 

pobere skončí v Bíloveckém rybníku. Proto je nanejvýš žádoucí, aby voda 

v Jamníku byla co nejkvalitnější, tekla po celý rok a nepřinášela zbytečně 

sedimenty a splachy ornice z polí nebo i jiné z lesů do Bíloveckého 

rybníku, protože tomu to škodí viz poslední odbahňování nádrže v roce 

2019, kdy bylo   celkově odtěženo téměř 26 tis. m³ nánosů, nastřádaných 

za 18 let… 

Na Jamníku údajně bývaly tři vodní mlýny a občasná utonutí v 

jejich náhonech byla příčinou lidových legend o působení vodníka. 

Nejznámější je legenda o mladé dívce, kterou vodník bohatě odměnil za 

práci v jeho zámku. Nadělil jí tolik zlata, že jí vystačilo až do smrti. 

Nejznámější a zároveň jediný vodní mlýn, který prokazatelně hodnověrně 

existoval byl Murckův mlýn (Murzkamühle) v Údolí mladých, nad ním býval 

i rybník (koupaliště?), který ale už řadu desítek let dávno neexistuje.  

                      M. Kupka  
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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 středy 27.7.2022. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 30.6.2022 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? 

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: 

 

Klíma Jan,  

Šablaturová Naděžda,  

Klímová Eliška,  

Nikel Svatopluk,  

Paličková Radmila  

a  Krauzovič Lumír 

 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

 

Opustili nás: 

 

Chrapková Eva (†76) 

a Šablatura Václav (†32) 

 

Upřímnou soustrast. 

 

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

