
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

K+M+B = Christus mansionem benedicat  

= Kristus ať Vašemu obydlí žehná po celý rok 2023  
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Vážení spoluobčané,  

chtěl bych Vás informovat ohledně novinek v činnosti 

obecního úřadu, resp. v celé obci. Nejpalčivější problém, který 

jsme od prosince museli řešit, byla sjízdnost cest při sněhové 

pokrývce. Jelikož na obci nedisponujeme technikou k vyhrňování 

sněhu, máme tuto službu nasmlouvanou s externím subjektem. 

Ten nemá na starost pouze naši obec, proto se může stát, že 

vyhrnutí vedlejších cest zabere nějakou dobu, klidně i několik 

hodin od zavolání. Vlastními silami se snažíme alespoň zajistit 

posyp důležitých křižovatek a alespoň částečné odstranění sněhu 

z chodníků. V případě akutního problému na cestách, můžete 

využít obecní žluté boxy s posypovým materiálem a vozovku 

„posypat“ (například při problému s ledovkou). V letošním roce 

zahájíme jednání o nákupu nové techniky, kterou bychom zimní 

údržbu zajistili z větší míry vlastními silami. Jak jsem již psal 

v minulých vydáních obecního zpravodaje, zimní údržbu zvláště 

v úzkých uličkách komplikují odstavená auta. Všem, kteří si je 

zodpovědně parkují na svých pozemcích velice děkuji, ostatní 

prosím o zamyšlení a nápravu.   

V Obecním domě byl pod „taktovkou“ Venduly Beranové 

vytvořen dětský koutek namísto nevyužívané herny. Zatím je ve 

zkušebním provozu a určitě dojde ještě k nějakým úpravám ve 

vybavení místnosti. Pokud byste měli nějakou připomínku, ať už 

pozitivní nebo negativní, budeme rádi za její sdělení. 

Slovo místostarosty 
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V hospodě byl začátkem roku za pomoci Davida Hoše 

nainstalován nový systém pro údržbu pivního potrubí výčepu. 

Slibujeme si od toho zvýšení kvality piva a zjednodušení obsluhy. 

Leden a únor jsou také měsíce, kdy my všichni občané 

musíme zaplatit určité poplatky. Jedná se o poplatek za psy a 

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek 

za prvního psa činí 180 Kč, každého dalšího psa 270 Kč, 

poplatek „za odpady“ pak 720 Kč za každou osobu s trvalým 

pobytem, příp. za neobydlenou nemovitost vlastníka s trvalým 

pobytem mimo obec. Poplatky je možné zaplatit osobně na 

Obecním úřadě u paní Naděždy Hošové, nebo je možné zaplatit 

bezhotovostním převodem na účet 1761963359/0800. V tom 

případě jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti 

a do poznámky příjmení. 

Závěrem bych chtěl uvést pár statistických údajů. Za loňský 

rok se v obci narodilo 5 dětí (průměr za posledních deset let jsou 

4), zemřelo 7 občanů (průměr je 6). Do obce se přistěhovalo a 

zažádalo o trvalý pobyt 18 občanů (což je přesný průměr) a 

odstěhovali se 2 občané (průměr je 10). Celkem nás je v obci 

k 1.1.2023 489 občanů (z toho 240 žen a 249 mužů), je to 

pravděpodobně nejvyšší hodnota od osamostatnění obce a 

možná i v celé historii obce.        

Ondřej Nikel 
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE A ZAJÍMAVOSTI Z JEHO 

HISTORIE 

ČÁST 7. ANTON (THOMAS) HANKE - speleolog 

 

Mezi obecním úřadem a školou v Bravanticích 

nalezneme pamětní desku, věnovanou 

českému speleologovi, který se významně 

zasloužil o objevení a výzkum 

světoznámých Škocjanských jeskyní v 

dnešním Slovinsku, které jsou zapsány 

v UNESCO. 

Narozen 21. 12. 1840 v Bravanticích (jeho 

rodný dům s č. p. 87 jsem v obci nenašla), 

dětství a školní docházku prožil v rodné obci. 

Neví se, jak nabyl svého odborného 

geologického vzdělání, ani to, co ho přimělo 

zabývat se speleologií. Jisté je, že odešel do 

tehdy největšího rakousko-uherského přístavu Terstu v Istrii (dnes Itálie na 

hranici se Slovinskem). Se svými spolupracovníky Mariničem a Müllerem 

podnikl během 7 let 16 výprav do tehdy neprobádaného Krasu s jeskyněmi 

a propastí; v té době zmapoval podzemní krasový systém s ponornou 

řekou (Reka). Svou prací i nasazením připomíná osud badatele 

v Moravském krasu Absolona. Hanke při této činnosti prokázal nejen 

vynalézavost, ale i obětavost a statečnost, mimo jiné i tím, že se spustil do 

dosud neprobádané 230 m hluboké propasti Kačna jama. Bohužel neměl 

možnost svou bohatou činnosti uzavřít, poněvadž zemřel na zápal plic ve 

Místní knihovna 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Speleologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kocjansk%C3%A9_jeskyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovinsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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věku 51 let. Jeho význam ocenily tehdejší noviny (popis pohřebního obřadu 

v Terstu) i dnešní představitelé Slovinska. Hrob Antona Hankeho ve 

Slovinsku byl prohlášen v roce 1996 za kulturní památku a roku 2002 došlo 

ke slavnostnímu odhalení 

pamětní desky v Bravanticích, 

kterého se zúčastnil slovinský 

velvyslanec; rovněž většinu 

nákladů s tím spojených hradila 

slovinská strana. 

(Zdroje: Z. Kuchta – Významní 

rodáci a osobnosti Bílovecka, 

intern. stránky obce Bravantice) 

 

Ráda bych poděkovala obci a všem, kdo se podíleli na organizaci 

zájezdu do předvánoční Wroclawi se zajímavým výkladem pana Lea 

Henáče a bezpečnou jízdou jeho řidiče, dále oceňuji práci  při přípravě 

Bítovského jarmarku a 

všechny, kteří svými výrobky a 

jejich prodejem podporují 

potřebné a také pěvecké 

vystoupení i obsluhu 

občerstvení. Také chválím 

předvánoční setkání 

aktivních seniorů 

s hudebním vystoupením i 

zábavnou „tombolou“. 

Místní knihovna v Bítově 

                                                        Hana Hajná 
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Nový sportovní kroužek 
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Plavání o jarních prázdninách: pondělí 13.2.2023 bude trénink až na 

17.00 hod (spojené skupiny), v případě velkého zájmu ponecháme i středeční 

trénink, budeme informovat. 

 NOVINKY: 

• RAUBÍŘÍ V POHYBU – otevíráme nový sportovní kroužek pro všechny 

malé „raubíře“ od 21.2.2023 pod vedením Vlasty a Jana Krischke, info 

viz. letáček. 

 

• PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR 17.7.-21.7.2023 - i letos připravujeme pro děti letní 

sportovní kemp v Bílovci, opět dopolední část na Gymnáziu M. 

Koperníka a odpoledne zakončíme v Laguně. Leták připravujeme. 

 

• PLAVÁNÍ NA VELKÉM BAZÉNĚ – pro větší děti od 8 let, které již umí 

trochu plavat a chtějí zdokonalit jednotlivé plavecké způsoby 

připravujeme kurz 10 lekcí na 25m bazéně při SOŠ prof. Matějčka, 

Ostrava Poruba – pravděpodobně se 

bude jednat o lekce 1x týdně ve čtvrtek 

od 18 hod. Případní zájemci se mohou 

přihlásit na info@swimteam.cz 

 

• AKTIVITY PRO DĚTI – ČLENY KLUBU: 

Děti z plavecké přípravky Bílovec se 

můžou do konce školního roku těšit na: 

• sportovní výlet 

• venkovní akce na hřišti v Bítově 

(loni cesta za pokladem) 

• navštívíme nově zrekonstruovaný 

bazén ve Studénce 

 

 

Slezský plavecký klub 

mailto:info@swimteam.cz
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Celkové výsledky Tříkrálové sbírky za rok 2023 zatím nejsou známy, ale za 

naši obec jsme přispěli částkou 25.911,-Kč. Z dobrého nápadu se v průběhu let 

stala nejen krásná tradice, ale také největší celostátní charitativní sbírková akce 

u nás. V naší obci se letos zapojily 4 tříkrálové skupinky. 

1. Natálka Křesťanová, Marcelka Hošová a Terezka Ptáčníková za 

doprovodu Věrky Markové, kteří procházeli „dolním koncem“ a do jejich 

pokladničky přispěli občané 7490,-Kč 

2. Bernášek Krischke, Terezka Rozprýmová a Martin Kořenek, kteří za 

doprovodu Vlasty Krischke vykoledovali ve středu obce 7926,-Kč 

3. Vojta Bik, Martin Krischke a Magdaléna Kupková spolu s doprovázející 

Marií Javorskou procházeli „vrchní konec k Těškovicím“ a vykoledovali 

4655,-Kč 

4. Markétka, Magdalénka a Ondrášek Ptáčníkovi s hudebním 

doprovodem Tomáše Ptáčníka koledovali na „Fulvarku“, kde se jim 

v kasičce sesbíralo 5840,-Kč 

Děkujeme našim 

koledníkům, koordinátorům 

a organizátorům sbírky. 

Velké díky patří dárcům, 

kteří velkoryse přispěli na 

konkrétní projekty pomoci 

potřebným v našem kraji. Je 

povzbudivé vědět, že lidem 

není lhostejný osud 

strádajících, nemocných, 

osamělých, seniorů, handicapovaných, dětí z chudých rodin nebo i těch, kteří 

se ocitli na okraji společnosti.   

Marie Švidrnochová 

Tříkrálova sbírka v Bítově 



 
9 

 

 

 

Plesová sezóna v Bítově úspěšně zahájena 

V sobotu 21.1.2023 se v Obecním domě konal hasičský ples, 

který tak v Bítově zahájil letošní plesovou sezonu. Hasičům patří díky za 

organizaci a přípravu vydařeného bálu. Ohlédnutí za plesem -viz 

přiložené foto níže.  

V únoru se můžeme těšit na ples rybářský, ten se bude konat 

11.2.2023. 

 

 

 

 

 

 

Stalo se… 
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Poděkování 
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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 pátku 24.2.2023. Děkujeme. 

 

Vydala obec Bítov dne 29.1.2023 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? 

11.2.2023 – Rybářský ples 

5.3.2023 – Bruslení pro obec (více info na nástěnce / www) 

Vtip na závěr: 

Ptá se farář na ulici: 

„Promiňte, jste ateista?“ 

Chlapík odvětí: „Ano.“ 

Farář se ujišťuje: „Doopravdy?“ 

Muž: „Ano, přísahám Bohu!“ 
 
 

Jubilanti: 
 

Františka Kučerová,  

Ladislav Tyllich, Stanička 

Vavrečková, Eliška Gwuzdiochová, 

Antonín Kupka a Pavel Jedlička 
 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

Vzpomínáme: 
 

Naďa Burešová (†62) 

Ing. Jiří Špírek (†72) 

 

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

