
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Když v prosinci mrzne a sněží,  

úrodný rok nato běží.“ 

  

P r o s i n e c     2 0 2 2 
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Vážení spoluobčané, 

 obdrželi jste poslední číslo Obecního Zpravodaje. Ale 

nezoufejte, je to jen poslední vydání v tomto roce     . Od ledna 

bude opět další i když zvažujeme o vytvoření dvouměsíčníku místo 

stávajícího měsíčního vydání. Kompenzovali bychom to vytvoření 

profesionálních webových stránkách, které by byly stále aktuální, 

propojené se sociálními sítěmi a novinky by vám chodily do telefonů, 

ale o tom až v některém z dalších čísel.  

 V posledních týdnech jsme museli řešit volně pobíhající psy. 

Pokud jste jejich majiteli, prosím zabezpečte si je proti útěku. A když 

už s nimi jdete na procházku, použijte vodítka a na případné psí 

exkrementy třeba k tomu určené sáčky a popelnice. Začíná být 

podstatnou část dne šero a nikdo z nás nemá rád, když náhodou 

šlápne do takového „dárečku“. 

 Dále vás chci informovat o drobných opravách v místní 

hospodě respektive o ekonomických úsporách. Přecházíme plně na 

LEDkové osvětlení, nepatrně bude snížena teplota v budově a dojde 

přes zimní období k utěsnění tepelných ztrát. Mimo jiné dojde na 

pánských záchodech dojde k výměně pisoárů a celkovému 

provonění prostor. S tím souvisí i vánoční osvětlení. Už jsem 

zaslechl připomínky, že máme nejhorší vánoční strom, že na něm 

šetříme apod. Přiznávám, že toto osvětlení už má pár let za sebou, 

Slovo místostarosty 



 
3 

 

ale rozhodli jsme se, že pro letošní rok necháme ještě stávající a od 

příštího roku (možná v rámci výprodejů, možná až se zmírní 

„energetická krize“) dojde k instalaci nového osvětlení, které bude 

korespondovat se současnými standardy. 

 Protože je již prosinec a můžeme očekávat v tomto období 

sněžení, poprosil bych všechny majitele automobilů, aby začali 

parkovat na svých pozemcích, nádvořích, garážích. Správně by se 

měly nechávat průjezdné komunikace i přes léto, ale v zimě je to 

vzhledem k probíhající zimní údržbě nejdůležitější. Pak se může 

stát, že napadne čtvrt metru sněhu, na ulici budou stát auta na obou 

stranách, mezi nimi malá ulička a traktor s radlicí prostě neprojede. 

Proto vás ještě jednou požádám, udělejte si ve svých garážích a na 

svých dvorech místo a parkujte tam. V podstatné většině případů jde 

jen o naše pohodlí. Děkuji 

 Ondřej Nikel 

  

 

 

Místní rybáři Bítov ve spolupráci s Obcí Bítov nabízejí 

k odvozu zeminu, která byla před několika léty vytěžena 

z místního rybníku. 

V případě zájmu bližší informace získáte na:  

ondrej-fojtik@seznam.cz nebo na tel. 702 484 11. 

 

Oznámení - nabídka 

mailto:ondrej-fojtik@seznam.cz
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Zima se blíží. Zabezpečme vodoměry před mrazem! 

Výměna poničeného vodoměru se domácnostem prodraží. 

Buďme odpovědní od prvních dnů, kdy dorazily noční a ranní mrazy, 

a proveďme potřebná opatření!  

Když klesnou venkovní teploty pod nulu, je kromě pečlivého 

zazimování zahrady, domu a veškerého venkovního vybavení nutné 

se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr. 

Zabráníme jeho poškození. Tím, že tyto záležitosti nepodceníme, se 

vyhneme nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho 

pohodlí a poškozeného majetku nepříjemný dopad také na 

peněženku. Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů 

podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je dané zařízení 

umístěno. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je 

potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k 

neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se 

potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je 

potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je možné například 

polystyren nebo minerální izolační vatu – nikoliv ale skelnou,“ 

vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů SmVaK Ostrava Roman 

Bouda.  

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo 

jiné nemovitosti, je nezbytné zabránit vystavení vnitřní instalace a 

vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Je 

potřeba také prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat k 

vodoměru například sklepním oknem, což bývá často opomíjené 

citlivé místo pro tento typ havárií. Teplota v daném prostoru se musí 

dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů 

Informace - SmVaK 
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je žádoucí obalit izolačním materiálem. „Chaty a chalupy, které 

nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem, kde 

dochází k havarijním situacím. Vodoměr zamrzne, dojde k jeho 

poničení, ale důsledky v podobě vytopeného prostoru se projeví až 

poté, kdy mráz povolí. Lidé potom přijíždějí po zimě do svých 

objektů, kde je čeká nemilé a nákladné překvapení,“ říká Bouda. K 

poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo 

snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat 

vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným 

ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr 

zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových 

částí zařízení vysokou teplotou je zjistitelné po jeho demontáži. 

Těmto rychlým a radikálním řešením se rozhodně vyhněme, 

přinesou vždy víc škody než užitku.  

Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají 

negativní finanční dopad na zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava 

následně vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně 

poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají za jeho 

zabezpečení. Škodná částka se odvíjí od aktuální prodejní ceny 

daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. 

Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun. Před zamrznutím je nutné 

chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla 

dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako 

minimální krytí potrubí jeden metr, 

ve zpevněných plochách až 150 

centimetrů. Kritickým místem jsou 

zde místa venkovních uzavíracích 

armatur, místa se sníženým 

krytím (například přechody 

vodních toků) nebo souběhy s 

potrubím dešťových kanalizací. 
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE A ZAJÍMAVOSTI  

JINDŘICH SEDLÁK  

malíř, básník, bojovník za svobodu 

 
 Narozen 29. září 1893 v Těškovicích v rodině 

chudého domkáře, vyrůstal na místě zvaném Linderača. 

V rodné obci získal základní vzdělání. Vzhledem 

k mimořádnému výtvarnému nadání doporučoval řídící 

učitel otci, aby dal syna na studia, to však nebylo 

v dožívající habsburské monarchii kvůli sociálnímu postavení rodiny možné. Aby 

synovu talentu aspoň částečně vyhověl, nechal ho otec vyučit malířem pokojů. To 

mladému Jindrovi pochopitelně nestačilo, a tak navštěvoval v Opavě výtvarné 

kurzy, kde získal zkušenosti a dovednosti, které později uplatnil v malířské dílně, 

kterou si otevřel v Kyjovicích, kam se jeho rodina přestěhovala. Po návratu 

z obou světových válek poznali lidé brzy jeho schopnosti, a tak se většinou 

zabýval malbou kostelů a divadelních kulis pro ochotnické soubory. Maloval 

portréty (mj. hrabyňského písničkáře Arnošta Chamráda a faráře Böhma) a 

pohlednice, které byly vydávány v tisícovkách kusů a rozesety po celém Slezsku. 

Sedlákovým příznivcem byl i tehdejší majitel kyjovického zámku hrabě Stolberg. 

Sedlák vypracoval také návrh na pomník obětem 1. světové války v Kyjovicích a 

pomáhal při jeho realizaci. Jindřich Sedlák se nebál kritizovat zábor Sudet 

hitlerovským Německem a vytvořil desítky básní, jimiž na těžkou politickou 

situaci reagoval a tyto verše – psané spisovnou češtinou i v lidovém nářečí – 

rozmnožoval a rozšiřoval. V květnu 1946 byl zatčen a odvezen do koncentračního 

tábora v Dachau, kde ve věku 52 let zemřel. Na hřbitově v Kyjovicích mu byl r. 

1947 odhalen pomník a při té příležitosti byla uspořádána výstava jeho 

výtvarných děl. V r. 1998 byl pomník na hřbitově neznámými vandaly zničen, 

zřejmě kvůli odcizení jeho bronzové části (pozn. dnes je opět obnoven). 

V kyjovické kapli se zachovala jeho nástěnná malba a v obci i dvě jím malované 

divadelní opony. 

Místní knihovna 
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Slezáci držte se! 

Už něvěšajmy hlavy, Slezáci, 

choť baj zmy včilej enem boráci! 

Dopustil na nás Pánbu těžku ránu, 

šak my ju něsem s myslu odhodlanu, 

že srdca naše věrně zachovamy! 

My naděju a pevnu víru mámy, 

že až to hromstvo celé hrtaň skrutí, 

všeci se sejdem na hrabyňskej puti! 

(Zdroje: Z. Kuchta – Významní rodáci a osobnosti Bílovecka, Opavský a hlučínský deník z r. 2013 a 

facebook 2021 obec Kyjovice, p. Miroslava Rychtářová) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Věřím, že Sedlákovy verše zapůsobí povzbudivě i na čtenáře Zpravodaje. 

         Při této příležitosti bych chtěla pozvat čtenáře (i neregistrované!) k účasti na 

naší zábavné hře – vědomostním kvízu – která v současné době v bítovské 

knihovně probíhá a jejíž výsledky budou jako tradičně vyhodnoceny a odměněny 

na společném předvánočním posezení dne 21. prosince od 17.30 hodin ve velké 

zasedací síni Obecního úřadu, kde si navodíme vánoční atmosféru vyprávěním o 

našich Vánocích, ochutnávkou cukroví a také si zapějeme s kytarou některé 

známé koledy. Ráda bych k účasti na této besedě vyzvala nejen čtenáře, ale 

všechny zájemce z Bítova. Čím více nás bude, tím zajímavější bude vyprávění; 

přijďte se pochlubit také s vlastními tradičními vánoční výrobky (ale není to 

povinné).  

VŠEM SPOLUOBČANŮM PŘEJI KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, ŠŤASTNÝ 

VSTUP DO NOVÉHO ROKU A ČTENÁŘŮM HODNĚ PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ 

S KNIHOU V RUCE! 

                                                        Místní knihovna v Bítově 

                                                        Hana Hajná 
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Gurmánský zážitek – Kachní hody 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na uspořádání akce 

„Kachní hody“, jejímuž zajištění věnovali jistě nemálo času, práce a úsilí. 

Všem jste nám ukázali, že i v naší obecní hospůdce se dá vařit 

kuchyně té nejvyšší kvality. Nabídli jste nám jedinečný gurmánský zážitek. 

Odpoledne bylo zkrátka naprosto dokonalé a to od hřejivé 

podzimní atmosféry, přes vkusnou výzdobu, příjemnou a usměvavou 

obsluhu, až po přívětivé ceny. Nedá se navíc vůbec říct, která z pochoutek 

profesionálně sestaveného menu, byla lepší. Vše bylo vynikající, což 

dokládaly plně obsazené stoly, povolené pásky u kalhot a obsluhou 

odnášené „vylízané talíře“. 

Laťku jste nasadili 

pořádně vysoko a tak věřím 

a jistě je nás mnoho, že po 

takovém úspěchu na sebe 

další chutné odpoledne, 

nenechá dlouho čekat! 

Jste prostě borci! 

Lenka Vašíčková 

  

Stalo se … 
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Slezský Plavecký klub v Bítově 

V listopadu v rámci plavecké přípravky si děti vyzkoušely 

pohyb ve vodě v oblečení. Simulovali jsme dětem několik situací, ve 

kterých musely v oblečení zdolávat překážky; například plavat 

vodním tunelem, podplavat oheň na hladině, vylézt dírou v ledu na 

břeh, pád do potoka po uklouznutí na kamenu atd. Děti poznaly, 

nakolik je oblečení v pohybu omezuje, zpomaluje, případně táhne ke 

dnu. Pocítili, jak je plavání v oblečení odlišné a nebezpečné.  

Musíme je také velmi pochválit, nikdo se to nebál vyzkoušet a 

všichni to zvládli perfektně. 

V prosinci nás čeká na bazéně návštěva Mikuláše 

(5.12.2022) a také vánoční trénink - poslední v tomto roce - 

19.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalo se … 
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Tvoření adventních věnců 

 
Letos se skupinka tvořivých bítovských žen a dětí sešla již 

v předadventním čase, a to 19. listopadu, aby si společně vyrobily 
věnce a adventní výzdobu svých domovů. Zároveň se plánovalo, co 
připravíme k prodeji na letošním bítovském jarmarku. Nápadů a 
odhodlání je díky Bohu dost, takže se můžete těšit na novou 
nabídku dárků od srdce, kterými potěšíte nejen sebe, své blízké, ale 
zároveň přispějete na mobilní hospice známé v naší obci.   
 

Zastavte se u stánků označenými níže uvedenými logy a 
staňte se součástí změny, která umožní nevyléčitelně nemocným 
trávit poslední chvíle doma s těmi, které mají nejraději. 
 

    

 
    

V adventu vzhlížíme ke Světlu mocnějšímu než všechna temnota. 
Kéž nepřibývá světla jen na adventním věnci, ale díky naší štědrosti 
prozáří také naše srdce. 
 
            Za bítovské tvořivé ženy M. Švidrnochová a K. Chrapková 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Doplnění k Bítovského jarmarku: 
 

Na vybraných stáncích naleznete vždy informaci k účelu, na 
který svým nákupem přispějete.  

Mimo výše zmíněné půjde dále např. o společnost Dlaň 
životu, o.p.s. (pomoc nenarozeným dětem a maminkám v nouzi) 
nebo o pomoc malému nemocnému Oliverkovi  
 

Jste srdečně zvání !!!! 
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Pozvánka 
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Více se nám již zde opravdu nevejde, takže ostatní až zase příště. 

 

Příspěvky do dalšího čísla Obecního Zpravodaje zasílejte na email: 

mistostarosta@obecbitov.cz  nejpozději do pondělí 19.12.2022. 

Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 1.12.2022 v nákladu 190 ks. Příspěvky 

nejsou jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být 

zkráceny.  

Za obsah odpovídají jednotliví přispívající. 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

10. 12. 2022 – Bítovský jarmark 

25.12.2022 – Putování k jesličkám 

 

 

Vtip na závěr: 

 

„Víte, jak vypadá somálský jídelníček? 

K snídani nic, k obědu to samé a večeře jsou zbytky od oběda.“ 

 

Jubilanti: 

 

Krischke Jan a Seidlerová Gabriela 

 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

mailto:mistostarosta@obecbitov.cz

