
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesličky jsou obrazem pokoje…I ty naše krásné, bítovské,  

ať nás i kolemjdoucí vybízejí k pokoji, lásce a radosti.. 

 Krásné Vánoce !!! 
  

Leden 2023 
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Vážení spoluobčané, milí sousedé,  

dovolte mi krátce se ohlédnout za téměř uplynulým rokem 

2022, který nám po předchozích letech přinesl opět více možností, 

co se týká kultury, cestování a vzájemného se setkávání. Mohli 

jsme tedy v červenci bez omezení po dva dny oslavit 645. výročí 

vzniku naší obce a zároveň 125. výročí trvání místního hasičského 

sboru. Přálo nám počasí a bylo to fajn, snad jen škoda, že se nás 

nesešlo více. Předchozí čísla 645 a 125 nám říkají, že už za pět let 

nás čekají velké obecní kulatiny, na které se je potřeba začít 

pomalu řádně připravovat. Hlavní investiční akcí tohoto roku byla 

realizace rekonstrukce a modernizace chodníku od Obecního 

domu k Zahrádce, včetně osvětlení přechodu u našeho obchodu. 

Jsem rád, že se i přes technické problémy s kolizí vedením plynu a 

napojením přilehlých rodinných domů podařilo dílo zrealizovat v 

intencích plánovaného rozpočtu. Věřím, že modernizace splní svůj 

účel zejména z pohledu zajištění bezpečnosti chodců a že nám 

všem bude dlouho sloužit.  

V následujících letech bychom chtěli dotáhnout další 

dopravní opatření, které zvýší zejména bezpečnost a průjezdnost 

na místních komunikacích. Jednoznačnou prioritou je realizace 

chodníku na hřbitov, který chceme, po vykoupení pozemků, resp. 

jejich pronájmu od stávajících vlastníků bývalého statku, vést od 

Zahrádky po stávající zahradě a následně za třešňovou alejí po 

Slovo starosty 
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stávajícím poli až ke hřbitovu. Následoval by přechod přes silnici 

III. třídy s bezbariérovým vstupem na hřbitov, uvažováno je i 

případné rozšíření plochy pro parkování před hřbitovem. Věřím, 

že se nám, díky vstřícnosti vlastníků pozemků, podaří konečně 

tento záměr dotáhnout včetně zajištění elektrifikace hřbitova.  

V otázce realizace dalších projektů narážíme na složitou 

situaci na stavebním trhu, zejména stálé zdražování stavebních 

materiálů a prací, což vyvolává zvýšený tlak na vlastní zdroje obce. 

Zde musíme pečlivě vážit, co si můžeme dovolit realizovat, a 

neustále hledat možnosti zajištění financování z jiných zdrojů.  

Doba je pro nás všechny velmi složitá, po době covidové 

máme za humny válku, musíme myslet na zadní kolečka a pomoci 

si, jak umíme. Přeji všem nově zvoleným zastupitelům dostatek 

energie, elánu a optimismu do nejednoduché práce pro naší obec. 

Vám všem spoluobčanům a kamarádům přeji radostné a pokojné 

vánoční svátky, veselý závěr roku a do roku 2023 zejména pevné 

zdraví, štěstí, lásku a radost ze života. Vzájemně nám všem pak 

hezké sousedské soužití a vzkvétající Bítov.     

    

Otto Schwarz 
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Vážení občané, chtěl bych Vás touto cestou požádat o 

shovívavost s vývozem tříděných a netříděných odpadů, na který hraje 

roli především počasí. Pokud nebude proveden svoz v pravidelné 

termíny, pokusíme se zajistit termíny náhradní. Již příští týden bude 

pravidelný svoz komunálního odpadu až ve středu (z důvodu státního 

svátku v pondělí).  

Dále bych chtěl zmínit vánoční otvírací dobu místní hospody, kdy 

o státních svátcích 24. a 25. 12., Silvestru 31. a na Nový rok 1.1. bude 

uzavřena. Pouze v pondělí 26.12. bude mimořádně otevřena. Ostatní 

dny dle aktuální otevírací doby. Plánováno je také vytvoření dětského 

koutku, o tom ale více informací ve zpravodaji dále . 

V minulých dnech k nám přišlo zimní počasí se vším všudy. 

Napadlo spoustu sněhu a je třeba provádět zimní údržba. Chválím vás, 

kteří berete zodpovědně parkování svých vozidel na svých pozemcích a 

nenecháváte je na cestě. Bohužel se ještě najdou někteří lidé, kteří tuto 

problematiku neřeší a velice nám znesnadňují vyhrnování sněhu. 

Doufám, že se to co nejdříve napraví. Také chci jen informovat, že 

parkovací plocha před obchodem slouží p ř e d e v š í m pro parkování 

zákazníků obchodu Hruška, případně zákazníků restaurace.  

Dost bylo ale výtek. Chtěl bych vám všem popřát krásné svátky, 

dětem bohatého Ježíška, klid, rodinnou pohodu a do nového roku 

hlavně to zdravíčko. 

Ondřej Nikel 

Slovo místostarosty 
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V sobotu 10.12.2022 místní hřiště ožilo. Zaplnilo se 

stánky s vánočním zbožím, všude voněl punč, teplá medovina, 

palačinky, klobásky, či bramboráčky…Lidé tak za doprovodu 

vánočních písní mohli nasát předvánoční atmosféru, setkat se 

se sousedy a známými a svým nákupem vánočních dárků 

udělat dobrý skutek. A to se také povedlo. 

Nákupem v označených stáncích bylo na dobrou věc získáno: 

13 060,-Kč – u stánků Katky Chrapkové, Světlany Kořenkové a 

Radky Niklové s Marií Švidrnochovou,  

4 600,- Kč – u stánků Vlasty Krischke, Hanky Kračmarové a Terky 

Rozprýmové, 

2 000,- Kč – 

v okýnku 

sportovců, 

500,- Kč – 

v okýnku 

včelařů, 

1 000,- Kč – ve 

stánku rybářů, 

1 000,- Kč – ve 

stánku hasičů. 

 

Bítovský jarmark 
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Celkem je to tedy 22 160,- Kč, které poputují rovným 

dílem na mobilní hospice Strom života a Ondrášek. 

Nákupem ve stánku Dlaň životu, o.p.s. se povedlo 

podpořit činnost této neziskovky částkou 2000,-Kč. 

Nákupem ve stánku paní Lenky Tobolové, zakladatelky a 

předsedkyně organizace Zlatá rybka dětem, z.s., se povedlo 

přispět 5 000,- na léčbu malého Oliverka ze Sedlnic.  

Příjemnou atmosféru na místě zpestřilo hudební 

vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ v Lubojatech spolu s farním sborem 

při kostele sv. Jiří v Lubojatech a také písně zazpívané slečnou 

Gabrielou Beranovou. Děti společně v zázemí „budy“ v teple 

vyráběly vánoční ozdoby na stromeček, který teď zdobí interiér 

Obecního domu.  
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Díky zapojení všech obětavců a podporovatelů akce, 

místních složek a obce, jakožto pořadatele, se povedlo 

uskutečnit další velmi vydařené již tradiční předvánoční setkání. 

Všem patří veliké poděkování. Věříme, že se zase za rok 

společně setkáme     . 

  

Cestou na a z jarmarku si někteří mohli také povšimnout 

překrásných jesliček (viz. úvodní foto), které tam doslova přes 

noc vyrostly a nyní zdobí prostor před obchodem v centru obce. 

Jesličky jsou dílem ruky paní Markéty Venclové, která je vytvořila 

ve spolupráci s Luďkem Rozprýmem a za pomoci jeho ženy 

Terezy. Za jejich obětavost jim patří obrovské poděkování. Jsou 

opravdu kouzelné… Kam se hrabe Masarykáč. 

Lucie Biková 
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Vážený pane starosto, 

 

prostřednictvím tohoto emailu bych ráda Vám a spoluobčanům obce Bítov 

poděkovala za zprostředkování Vánočních trhů, na niž jsem byla hostem. Díky Vám 

všem se mi podařilo přispět malému Oliverkovi ze Sedlnic, na podporu jeho léčby, 

která je finančně náročná. Velice si vážíme vaší náklonností a podpory. 

Ještě jednou děkuji a přeji krásné svátky vánoční a v roce 2023 mnoho úspěchů. 

S pozdravem a přáním hezkého dne zakladatelka a předsedkyně organizace Zlatá 

rybka dětem, z. s. Tobolová Lenka a její team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potravinová sbírka 

Poděkování 
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Pozvánka 
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V prosinci nás na 

bazéně navštívil Svatý 

Mikuláš s čertem a 

andělem. Děti ukázaly, co 

vše už ve vodě umí, co se 

naučily a dostaly od 

Mikuláše sladkou odměnu. 

Slezský plavecký klub 
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Jelikož se plaváčci ve 

vodě snaží a zlepšují, čert 

si nikoho do pekla 

neodnesl. 

Poslední trénink 

před Vánocemi proběhl 

ve vánočním duchu se 

svíčkami a světýlky. Byl 

to trénink plný zábavy 

s vodopádem a proudy, 

potápěním, skákáním a převážením svíček. Nakonec děti dostaly 

od oddílu vánoční dárek a sladkost. 

Vzhledem k vysoké 

nemocnosti dětí a 

předvánočním sněhovým 

kalamitám bude první 

trénink v novém roce také 

v duchu vánočním, aby ti, 

kteří se nemohli dostavit 

na poslední trénink o nic 

nepřišli, a to ve středu 

4.1.2023 od 16,00-17,00 hod. 

 Za Slezský plavecký klub přejeme všem krásné Vánoce a do 

Nového roku přejeme hlavně zdraví a sportovního ducha! 
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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: 

zpravodaj@obecbitov.cz  nejpozději do úterý 24.1.2023. 

Děkujeme. 

 

Vydala obec Bítov dne 21.12.2022 v nákladu 190 ks. Příspěvky 

nejsou jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být 

zkráceny.  

Za obsah odpovídají jednotliví přispívající. 

 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

25.12.2022 – Putování k jesličkám 

30.12.2022 – Promítání Vinnetou ze Dne obce Bítov (v 18 hodin) 

7.1.2023 – Tříkrálova koleda 

21.1.2023 – Hasičský ples 

11.2.2023 – Rybářský ples 

 

 

Jubilanti: 

 

Tyllichová Jarmila a Palička Zdeněk 

 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

mailto:zpravodaj@obecbitov.cz

