
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jestliže se nám něco konečně povedlo, v budoucnosti zjistíme, 

 že by bylo lepší, kdyby se to nepovedlo.“ 
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Vážení občané, 

 úvodem bych vám chtěl poděkovat za hlasy a důvěru, kterou jste 

ve mne vložili v letošních komunálních volbách. Vůbec jsem to nečekal a o 

to více si toho cením. Níže uvádím seznam zvolených zastupitelů a jejich 

náhradníků pro období 2022 – 2026. Do konce října proběhne první 

ustavující schůze, kde se rozdělí funkce a v dalším čísle vás budu o 

výsledku informovat.  

Výsledky voleb: 

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ NÁHRADNÍCI 

Ondřej Nikel 208 hlasů 1. Jiří Beránek 75 hlasů 

Lukáš Richter 193 hlasů 2. Tomáš Haft 69 hlasů 

Lucie Biková 183 hlasů 3. Tomáš Cabúk 72 hlasů 

Markéta Venclová 168 hlasů 4. Pavla Sochorková 83 hlasů 

Otto Schwarz 159 hlasů 5. Renáta Cabúková 68 hlasů 

David Hoš 148 hlasů 6. Pavel Nikel 68 hlasů 

Ondřej Fojtík 144 hlasů 1. Ivo Seidler 149 hlasů 

Lenka Beránková 108 hlasů 2. Pavel Jedlička 134 hlasů 

Vendula Beranová 99 hlasů 3. David Farník 131 hlasů 

 

 V létě se na území obce ztratila jistá finanční hotovost, kterou 

nalezli a svědomitě odevzdali dva místní školáci Antonín K. a Radovan K. 

Tímto bych jim chtěl poděkovat za gesto, které se dnes až tak moc nevidí 

a při nejbližší příložetosti budou oceněni alespoň malým dárkem. 

 Ondřej Nikel 

Slovo místostarosty 
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TVOŘENÍ Z DÝNÍ 

V pátek 21.10. v 17 hodin zveme do Obecního domu děti a rodiče 

k podzimnímu tvoření z dýní. Dýně se budou dlabat, vyřezávat a zdobit 

jakkoliv vás napadne. A dýňoví smajlíci poté budou zdobit střed naši obce. 

Vítány budou dýně z vašich zahrádek – pokud máte, přijneste je s sebou, 

spolu s nástroji k vyřezávání a dlabání. 

 

CVIČENÍ PRO ŽENY 

Dovoluji si vás pozvat na cvičení pro ženy, které se bude konat od 

října každý čtvrtek od 18 do 19 hodin ve velkém sále Obecního úřadu 

Bítov. První lekce od 6.10.2022, cena 50 Kč. Podložku s sebou. 

 

Pozvánka 
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE  

ČÁST 4. 

Jeho Eminence FRANTIŠEK TOMÁŠEK prof., ThDr., dr. h. c. 

kardinál, arcibiskup pražský a primas český, duchovní pedagog 

František Tomášek se narodil 30. 6. 

1899 ve Studénce, pocházel ze starého 

selského rodu a měl 5 sourozenců. Po 

smrti otce (1906) se rodina přestěhovala 

do Olomouce, aby bylo dětem umožněno 

vzdělání. Jako student Slovanského 

gymnázia musel narukovat, ale pro 

nemoc (tuberkulóza) byl z armády 

propuštěn. Po maturitě r. 1918 

absolvoval teologickou fakultu a r. 1922 

vysvěcen na kněze. Svoji první mši sloužil 

v kostele sv. Bartoloměje ve Studénce. 

V roce 1949 jej papež jmenoval světícím 

biskupem olomouckým, avšak svěcení 

musel přijmout tajně, protože vládnoucí 

komunistická strana zahájila tažení proti 

církvím. To již byl docentem bohoslovecké fakulty v Olomouci a 

publikoval desítky prací. V roce 1951 byl zatčen a internován 

v pracovním táboře Želiv, kde pracoval v kamenolomu. Po 

Místní knihovna 
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propuštění vstoupil do kněžské organizace Mírové hnutí katolického 

duchovenstva a v období Pražského jara (1968) dosáhl větší 

míry svobody pro katolickou církev. Přestože byl sledován StB, 

byl v kontaktu s disidenty a r. 1976 byl papežem jmenován 

kardinálem a o dva roky později arcibiskupem pražským. V r. 

1990 získal čestný doktorát na univerzitě v Pasově, v Miláně a 

Univerzitě Karlově v Praze. Pro svůj vysoký věk žádal o zproštění 

ze svého úřadu a krátce po tom co mu bylo vyhověno, zemřel ve 

věku 93 let (4. 8. 1992). Jeho ostatky jsou uloženy v katedrále sv. 

Víta v Praze. Ve Studénce mu byla na škole, kde získal základní 

vzdělání, odhalena pamětní deska.  

František Tomášek se zasloužil o svatořečení Anežky České 

(listopad 1989), podpořil sametovou revoluci a přispěl ke 

svržení komunistického režimu. 

(Zdroje: Z. Kuchta – Významní rodáci a osobnosti Bílovecka) 

Hana Hajná 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Obec Bítov tímto velmi děkuje MUDr. Lence Pětvaldské a její 

rodině za bezplatné poskytnutí pozemku pro zřízení mezideponie 

stavebního materiálu při realizaci stavby Rekonstrukce a 

modernizace části chodníku v úseku Obecní dům – zahrádka. 
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Ohlédnutí za výstavou výpěstků a dobrot z našich zahrádek 

O víkendu 17. - 18.9.2022 proběhla v Obecním domě výstava 
toho, co se nám na zahradách urodilo a také toho, co jsme 
z výpěstků vyrobili (dobroty či dekorace). Akci se povedlo obnovit po 
mnoha letech (cca 12?) a dle počtu a reakcí návštěvníků bylo znát, 
že se stále těší oblibě.   

Do výstavy se letos také 
k naší radosti zapojil velký 
počet vystavovatelů (celkem 
33): L. Richterová, manželé M. 
a H. Sochorkovi, Vlasta + Berni 
Krischke, N. Hošová, R. 
Dawson, J. Košařová, Adélka a 
Kateřina Chrapkovy, Z. Kupka, 
J. Haftová, Z. Hrabovská, M. 
Žůrek, O. Schwarz, V. 
Seidlerová, manželé 
Švidrnochovi, holky M + K Kupkovy, P. a R. Sochorkovi, manželé 
Vašíčkovi, M. Venclová, M. Řeháčková, P. Nikel P., I. Seidler, J. 
Kubelková, Š. Krauzovičová, Niklovi + A. Niesnerová, T. 
Rozprýmová, A. Mlýnská, Nohelovi, Z. a R. Richterovi, Grygarovi, 
Bikovi. 

Hodnotilo se a soutěžilo ve třech kategoriích: 1. úroda, 2. 
domácí mňamka, 3. aranžmá. A výherci byli odměněni jak jinak než 
cenami pro zahradníky a mičurince. Výherci se stali:  

- kategorie úroda:  

1. Zdeněk Kupka, 2. Grygarovi, 3. Bikovi 

- kategorie domácí mňamka:  

1. Adélka Chrapková, 2. Niklovi + A. Niesnerová, 3. Zdeněk Kupka 

Stalo se … 
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- kategorie aranžmá:  

1. Niklovi + A. Niesnerová, 2. Andrea Mlýnská (roz. Žůrková), 3. 
Šárka Krauzovičová 

V rámci výstavy bylo možné také nahlédnout pod pokličku 
místním včelařům, kteří ve svém koutku ochotně povídali o 
včelaření. Mimo jiné byla u nich k nahlédnutí např. plástev s živými 
včelkami za sklem.  Ke kávě byly nabízeny domácí medové zákusky 
žen včelařů. Děti si zde mohly po vyplnění včelařského kvízu 
vyzvednout sladkou 
odměnu.  

Oba dny byly 
prostorem pro milá 
setkání všech 
generací a hojná 
návštěvnost byla zase 
odměnou pro všechny 
organizátory a 
zapojené. Těm všem 
patří veliký dík, 
protože toho opravdu 
nebylo málo.  

Za neuvěřitelným množstvím přírodního materiálu a dekorací 
stála Markéta Venclová a Lenka Vašíčková (aranžmá a zajištění 
cen) a dále aranžérky Marie Švidrnochová, Tereza Rozprýmová a 
Vlasta Krischke. Další díky patří včelařům (M. Švidrnoch, S. Nikel) a 
jejich ženám (zákusky) a také p. Vlastě Seidlerové, p. Majce 
Colewikové a p. Marušce Švidrnochové (za pomoc v kuchyni). 

Tak pěstujme, pěstujme a držme se hesla „kdo v březnu 
zaspí, bude jen těžko dohánět.“ 

 

Děkujeme a těšíme se zase příště!   Lucie Biková 
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Aktivní důchodci z Bítova se po prázdninách „rozjeli“ 

 

 Hned, jak skončily prázdniny a naše vnoučata a pravnoučata 

nastoupily do škol a školek, pominula nám povinnost o ně dbát. 

Abychom od jejich rodičů nedostali "kartáč", tak jsme se "rozjeli". 

Dlouho jsme již nebyli společně v okolních lesích, nechodili 

společně po loukách (většinou zanedbaných). Proto jsme vymysleli 

turistický pochod z Bítova do hospůdky U Rašků v blízkosti Lázní 

Klimkovice, které jsou v Hýlově. Sešlo se nás 15 a mimo to, že nás 

čekal asi osmikilometrový pochod, stál nám v cestě potok Sezina, k 

jejímuž překonání byl buď lanový most, pomoc přítele nebo boty do 

ruky. 

 

Aktivní důchodci informují 
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 Dalším bodem naší trasy byl odpočinek v pěkném areálu pod 

Čavisovem s rybníkem a objekty podobně jako na naších rybnících. 

Pak už cíl na zahradě Hospody U Rašků, kde jsme se setkali se 

zbytkem "výpravy", který se na pěší trasu necítil fyzicky připraven. 

Paní šenkýřka byla z tolika lidí najednou úplně vedle. A pak ti 

nejzdatnější si ještě poseděli a domů se vypravili pěšky přes 

Zbyslavice. 

 

 Druhou akcí tohoto měsíce bylo dlouho připravované vystoupení 

cimbálové muziky na kopečku u včelína. Náročnou a zodpovědnou 

přípravu však znehodnotilo počasí, proto jsme využili nabídky a 

koncert uspořádali v prostorách Obecního domu. Pravdou je, že 

jsme byli v teple, ale už to nebylo ono. Muzikanti hráli pěkně, ba 

dokonce si přizvali hosty z ostravské špičkové muziky LIPKA, pěkně 

hráli a zpívali, avšak stísněné podmínky udělaly své. Nakonec však 

vše dopadlo dobře, zejména proto, že se nám podařilo prodat 

všechen burčák. Jak jistě všichni vědí, když se burčák nevypije, tak 

sám „vybuchne“. Muzikantům se v naší obci líbilo a přislíbili svou 

účast i v příštím roce. Doufejme, že se počasí příští rok zachová 

lépe a my budeme moci nabídnout naším občanům opět zajímavou 

a hodnotnou akci s větší účastí, než tomu bylo letos.   

Pavel Nikel 
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Malé ohlédnutí za 45. Rybími hodami aj. 

Je to už sice přes měsíc, co 20. srpna proběhly další Rybí hody, 

ale některé věci se ještě dolaďují dodnes...Pokud jde o počasí, těžko 

říci, zda bylo špatné vzhledem k tomu, co se dělo od neděle. Dorazivší 

studená fronta nám třeba i poškodila velký bílý party stan na hrázi, 

který jsme už nestihli v neděli schovat. Prostě hodně práce na málo lidí 

a navíc vše se nedá předvídat. Ale kam schovat najednou tolik 

mokrých plachet, že? Spolek opět nasadil veškeré dostupné personální 

zdroje, opět vypomohli i různí nečlenové. Uvažovaná výpomoc z jiných 

(bítovských) spolků je nereálná, protože už dnes „hasič” smaží kapra, 

„myslivec” grundle a „včelař” prodává koláče. Je třeba si uvědomit, co 

to je vlastně spolek. Sám o sobě není nic, za vším je třeba vidět jen 

konkrétní ochotné lidi…Posílili jsme i materiálové a to zakoupením grilu 

a plynové pánve na grundle. Bohužel jako naschvál se snížila i 

poptávka, tak i proto fronty byly všude minimální. Osvědčil se i malý 

předprodej před RH. Nově (konečně) zakoupené obecní pivní sety 

snížily potřebu si je půjčovat u cizích, za to nás v budoucnu čeká 

omezování použití jednorázových kelímků, tácků apod. Před akcí jsme 

Rybáři informují 
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ještě stihli opravit dřevěné zábradlí i lavičku pod pergolou. Během akce 

byla slavnostně odhalena pamětní deska bývalému předsedovi spolku 

S. Sochorkovi.   

Ryby snad byly dobré, pokud náhodou některá byla nějak 

„divná“, dodatečně se omlouváme. Vážnější případy ale musí člověk 

řešit hned na místě! Jinak porce kapra byly možná menší, ale 

neúmyslně. Kromě zdražení 

nákupní ceny kapra o 19 % 

byl i problém ho vůbec 

sehnat, navíc byl vzrůstově 

menší, takže 

problém...Odpoledne zahrála 

nově složená kapela 

Poslední šance a obstojně, 

proto ji i příště dáme asi 

znovu šanci. Večer zajistil 

kvalitní hudební produkci DJ 

M. Komárek, díky kterému podle mne lidé neodešli domů zbytečně 

dříve. V rybníku se opět někdo koupal a to už odpoledne pod 

pekárnou, ale k újmě na zdraví nebo dokonce ke ztrátě na životech 

nedošlo. Vybavená pobřežní hlídka (=pokladník) vše jistila ze břehu. 

Jelikož se prodalo více koláčů než ryb, je ke zvážení, zda akci nějak 

nepřejmenovat např. na Rybí a koláčové hody…:-)   

To je tak asi vše, pokud se za rok najdou zase ochotní lidé a 

svět se mezitím definitivně nezblázní, tak se uvidíme 19. 8. 2023... 

 

Jinak 22. 10. 2022 odpoledne bude malý výlov I. R. spojený s drobným 

smažením ryb pro veřejnost. Jste zváni. Bližší informace budou na 

našem webu mrbitov.cz, kde není od věci se občas kouknout, v galerii 

vzpomínek je např. spousta cenných fotek…    

          

        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 soboty 29.10.2022. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 2.10.2022 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? 

7. a 8. 10. 2022 – Sběr velkoobjemového a stavebního odpadu 

22. 10. 2022  – Výlov rybníku (rybáři) 

12. – 13. 11. 2022  – Kachní hody (sportovci) 

10. 12. 2022 – Bítovský jarmark 

 

Vtip na závěr: 

 

„Hele, co ti řekl táta na to, že jsi mu utopil auto v rybníce?“ 

„Pokud mám vynechat sprostý slova, tak neřekl nic.“ 

 

Jubilanti: 

 

Coufal Jan 

 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

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

