
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nikdo neposlouchá co říkáte, dokud neuděláte chybu.“ 
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Vážení občané, 

 rád bych vás chtěl informovat o složení nového zastupitelstva 

obce, které bylo zvoleno na ustavující schůzi dne 17. října 2022: 

STAROSTA Ing. Otto Schwarz 

MÍSTOSTAROSTA Bc. Ondřej Nikel 

FINANČNÍ VÝBOR 

Ing. Ondřej Fojtík (předseda) 

Ing. Vendula Beranová 

Bc. Andrea Šprlová 

KONTROLNÍ 
VÝBOR 

Ing. David Hoš (předseda) 

Ing. Martin Kupka 

Kamil Kedroň 

STAVEBNÍ VÝBOR 

Ing.arch. Lukáš Richter (předseda) 

Ing. Lenka Vašíčková 

Ivo Seidler 

KULTURNÍ VÝBOR 

Ing. Lenka Beránková (předseda) 

Mgr. Lucie Biková 

Markéta Venclová 

Věřím, že budou noví zastupitelé zodpovědně plnit své 

poslání ke spokojenosti všech občanů a dále rozvíjet obec. 

ŽÁDOST – OBECNÍ KALENDÁŘ 

Chtěl bych vás požádat o součinnost při tvorbě obecního 

kalendáře na rok 2023. Pokud máte nějaké zajímavé fotografie ať už 

kulturních či sportovních akcí, obecních budov, přírody v okolí, 

zašlete je na email: mistostarosta@obecbitov.cz do  

soboty  12. listopadu. Autoři vybraných fotografií budou odměněni 

malou pozorností. Děkuji    Ondřej Nikel 

Slovo místostarosty 
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE  

A ZAJÍMAVOSTI Z JEHO HISTORIE 

ČÁST 5. 

STANISLAUS ZDENKO SEDLNITZKY - ODROWAS Z CHOLTIC  

politik, majitel panství v Bítově 

a jeho syn hrabě SIGMUND SEDLNITZKY - 

poslední zámecký pán v Bílovci 

Zdenko Sedlnický se narodil r. 1836 

v Lipníku n. Bečvou. Matka Marie mu 

zemřela, když mu byl jeden rok. Otec se 

podruhé oženil s Karolinou Bukówkovou 

z Bukówky, proto byl Zdenko vychováván u 

rodičů v Rzeszově v Polsku. Otec pak 

zemřel v Bílovci-Výškovicích. 

Zdenko S. nastoupil r. 1847 na 

vojenskou akademii ve Vídeňském Novém 

Městě. Po skončení své vojenské kariéry 

(tažení do podunajských knížectví, do 

Itálie, bitvy proti Prusku u Jičína a Hradce 

Králové r. 1866) se společně s otcem věnoval správě rodinných 

statků a po otcově smrti r. 1886 převzal statky v Bílovci a Bítově. 

Oženil se s Idou Marií (rozenou baronkou Sedlnickou), měli spolu 3 

děti, dospělosti se však dožil jen nejmladší Sigmund. 

Zdenko S. zastával od r. 1892 funkci zemského hejtmana 

pro Slezsko, byl zástupcem ministerstva zemědělství pro chov 

koní ve Slezsku a zasedal v zemské školní radě. R. 1912 se stal 

dědičným členem panské sněmovny Říšské rady ve Vídni a byl 

císařem povýšen do hraběcího stavu. Zemřel r. 1913 a byl pohřben 

Místní knihovna 
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do rodinné hrobky na hřbitově u kostela ve Velkých 

Albrechticích. 

Syn Sigmund spravoval panství v Bílovci a Bítově od 

smrti otce do roku 1945. Narodil se r. 1872 na bíloveckém 

zámku, studoval práva ve Vídni a po studiích působil jako právních 

ve Státním výboru v Opavě. Na bíloveckém 

zámku se narodily některé z jeho dětí. Po roce 

1918 byli představitelé šlechtických rodů 

připraveni o politický vliv, a tak se Sigmund 

natrvalo vrací z rakouského Freistadtu, kde 

působil za 1. sv. války jako krajský hejtman, 

na bílovecké panství. V Bílovci podporoval 

různé spolky - Střelecký a Veteránský 

spolek, Mužský pěvecký sbor a městské 

muzeum. Muzeu věnoval budovu bývalé 

vrchnostenské správy. Konec druhé světové 

války byl pro rodinu Sedlnických i pro zámek 

skutečnou pohromou, sídlo bylo vyrabováno a 

zapáleno. Sigmund S. umřel ve Vídni r. 1949. 

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

Hana Hajná 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Milí rodičové, chcete, aby vaše děti letos 5. prosince navštívil 

Mikuláš s anděly a čerty? Zanechte zprávu do 1. prosince na  

tel. 556 410 229 nebo emailu urad@obecbitov.cz se jménem dětí a 

číslem popisným. Pro všechny mladé občany Bítova budou 

nachystány balíčky zdarma. 

mailto:urad@obecbitov.cz
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SLEZSKÝ PLAVECKÝ KLUB – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Ve středu 26.10.2022 o podzimních 

prázdninách proběhl příměstský tábor 

Slezského plaveckého klubu v Bítově formou 

sportovního dne. Díky krásnému podzimnímu 

počasí jsme s dětmi byli v lese, kde sbíraly 

přírodniny pro následné tvoření podzimních 

dekorací. Společné hry a soutěže proběhly ve 

venkovním areálu restaurace a zejména pak 

na místním hřišti.  

Děti si 

vyzkoušely, že se dá 

pohybovat zároveň se 

zpěvem, naučili se 

zdolat mnoho námi 

nachystaných různých 

překážek, a splnit 

nejen ty lehké, ale i 

těžké úkoly. A co je 

hlavní? Vždy s 

úsměvem! Byl to 

opravdu vydařený den 

plný pohybu a dětských úsměvů, proto se budeme těšit na další akci 

s Vámi. Děkujeme za podporu obce Bítov a přípravu výborného 

obědu paní Pavle. Budeme se těšit na další podobné akce. 

Fotky z tohoto dne naleznete na našem facebooku: Slezský 

plavecký klub    Vlasta Krischke 

Stalo se … 
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DÝŇOVÉ KOUZLENÍ 

V pátek 21.10.2022 se v 

Obecním domě sešly děti ke 

společnému dlabání dýňových 

smajlíků či strašidel. Dlabalo se ve 

velkém počtu jak dětí (16), tak 

dýní (cca 35). K dispozici bylo 20 

„obecních“ dýní + dýně, které si 

donesly samy děti a vydlabalo se 

vše beze zbytku. Jen na ty 

výstavní, gigantické, již síly 

nezbyly. Děti byly šikovné, 

maminky, babičky i jeden tatínek 

pomáhal ostošest. Vše se obešlo k 

naší radosti bez úrazu.  

Dýňové výtvory dětí si můžete prohlédnout ve středu obce, 

před obchodem. K dispozici zde na nástěnce bude také seznam 

všech tvořivých dětí, které zde své výtvory ponechaly a vystavily.  

Zdobit nám tady 

budou následující podzimní 

dny (nejdéle však do 

posledního svozu 

bioodpadu! - jak prohlásil 

ředitel bítovských služeb – 

p. Pavel „Jupek“ Jedlička).  

Stalo se … 
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Pracovníkům obce a dalším obětavcům (manželé 

Rozprýmovi) děkujeme za pomoc s přípravami.  

Všem zúčastněným pak děkujeme za prima páteční podvečer!!!  

PS: Příští rok bychom rádi navázali, takže výsadba dýní 

všech velikostí a tvarů vítána !  

Děti, které se účastnily 

Dýňového kouzlení a jejichž 

výtvory zdobí prostor před 

obchodem: 

Terezka Rozprýmová, 

Vašík Rozprým, 

 Ela Holková, 

 Denisa Hrabovská, 

 Amálie Langrová, 

 Lukáš Grela, 

 Toník Kubný, 

 Vivi Farníková, 

 Terezka Mlýnská, 

 Niki Komárová,  

Karolínka Jaššová, 

 Tonda Vavrečka, 

Vojta Bik, 

 Marek Bik 

 a Sofinka Jupková.  

Markéta Venclová, Lucie Biková 
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NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ 

 

Dovolte mi se vrátit ještě nějaký ten pátek nazpět do 2. září. 

Jako každý rok, i letos proběhla na louce před hasičskou zbrojnicí 

noční soutěž pro družstva mužů a žen. Zúčastnilo se jí 6 družstev 

mužů a jen 3 družstva žen. Popravdě, je to bída, ale na druhou 

stranu, v létě (od června do 

září) je každý víkend několik 

hasičských soutěží a prostě 

se jich v jeden termín někdy 

sejde více. Tak jako tak, obě 

bítovské družstva alespoň 

obdžely ocenění. Muži skončili 

na 5. místě (s časem 23,6 s), 

ženy na 3 (s časem 27,5 s).  

Chtěl bych tímto poděkovat nejen všem soutěžícím, ale i 

technické četě a obsluze, bez kterých by tato soutěž nemohla být 

pořádána. V letošním roce se 

k nám dostala z různých 

stran  informace, že soutěž 

„Bítovská rovina“ před 

hasičárnou je sice zajímavá, 

ale o dost více se líbila 

„Bítovská dolina“ v areálu 

našich rybníků. Kdo ví, třeba 

se příští rok sejdeme tam 😊. 

Ondřej Nikel 

Stalo se … 
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Milí luštitelé, 

v zářijovém čísle byly zveřejněny 2 křížovky. Správná 
odpověď doplňovačky pro mládež byla „PANDA VELKÁ“. 

Cenu obdrží: Veronika H. a Petra K. Gratuluji 

Druhá křížovka byla pro dospělé a byla o něco náročnější. Zde byla 
správná odpověď „STOPADESÁTOSM“.  

 Cenu obdrží: Petra K., Renáta F. a Veronika H. Gratuluji 

 

V tomto čísle budeme opět soutěžit, do neděle 27.11. na email 
mistostarosta@obecbitov.cz zašlete správnou odpověď křížovky a 
slabiku, která chybí v tajemné kytce. Vylosovaní výherci opět obdrží 

malý dárek. Držím pěsti 😊 

Křížovkářská soutěž 

mailto:mistostarosta@obecbitov.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 do neděle 27.11.2022. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 2.11.2022 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? 

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

5.12.2022 – Mikulášská nadílka (pro zájemce) 

10. 12. 2022 – Bítovský jarmark 

Vtip na závěr: 

 

Starosta přijímá nového šéfa městské policie: 

„Hele Franto, musíš začít hned.“ 

„Jsem připravedej makat 25 hodin denně!“ 

„Co kecáš, Franto, vždyť den má jen 24 hodin…“ 

„Klidně budu vstávat o hodinu dřív.“ 

 

Jubilanti: 

Krischkeová Ludmila 

a Foldyna Jiří 

 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

Opustili nás: 

Krischke Stanislav (+66) 

 

Vzpomínáme.  

 

 

Upřímnou soustrast.  

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

