
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj.“ 
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Vážení spoluobčané,  

dostalo se Vám do rukou další číslo obecního zpravodaje, 

nyní už s pořadovým číslem 3. Co se v naši obci za poslední měsíce 

událo? V lednu to byl třeba hasičský ples, pak turnaj v mariáši pod 

taktovkou pana Martina Žůrka, poté pořádali ples místní rybáři a 

paní Jarka Košařová zajistila besedu s cestovatelem Tomášem 

Vejmolou.  Obecní zastupitelstvo začalo mj. finalizovat změny a 

omezení dopravy, resp. parkování v obci.  

V následujících týdnech také začne realizace energetických 

úspor – zateplení budovy Obecního úřadu, ale o tom se 

podrobněji rozepíši v dalších měsících. Také bych již dopředu rád 

informoval o chystaném sběru velkoobjemového odpadu a 

elektroodpadu, který proběhne u Obecního úřadu ve dnech 31.3. 

a 1.4., více bude uvedeno na vývěsce a internetových stránkách 

obce. Již tuto neděli 5.3. se uskuteční veřejné bruslení pro bítovské 

občany na zimním stadioně ve Studénce (blíže viz. pozvánka na 

konci zpravodaje).  

Závěrem tohoto příspěvku bych chtěl ještě zmínit množství 

vytříděného textilu z kontejneru, který je umístěn za zastávkou. Za 

celý loňský rok zde bylo odevzdáno neuvěřitelných 1,1 tuny 

oblečení a obuvi, což je o téměř 300 kilo více, než v roce 2021. 

V přepočtu na CO2  je to pak 21 tun. 

Ondřej Nikel 

Slovo místostarosty 
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Rybářský ples 

V sobotu 11.2.2023 se v Obecním domě opět veselilo a tančilo.  

O organizaci druhého letošního plesu v Bítově se postarali místní rybáři. 

Za další parádní ples jim patří veliké díky!!!  Těšíme se zase za rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalo se… 
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Ohlédnutí za rokem 2022 v bítovské knihovně 

K 31. 12. 2022 bylo v naší knihovně k vypůjčení 2900 knih, v tom 

125 přírůstků za rok 2022. V minulém roce evidujeme 735 výpůjček, z 

toho 604 knih z beletrie pro dospělé a 49 pro děti, dále 73 titulů naučné 

literatury pro dospělé a 9 pro děti. Knihy byly půjčeny na jména 34 

registrovaných čtenářů (z toho 8 do 15 let). 

Na žebříčku nejpůjčovanějších knih kralují tyto tituly:  Hájovna (Karla 

Kubíková), Zuzanin dech (Jakuba Katalpa), Levandulové noci a 

Z nebe do ráje (Sophie Bérard), Osudové léto (Nicola Harrison). 

V loňském roce soutěžily děti v dětské výtvarné soutěži a 

dospělí ve znalostním kvízu ze znalostí o Česku. Na závěr roku jsme 

měli v knihovně příjemné setkání s kytarou p. Kupky a 

zavzpomínáním… 

Co se chystá v roce 2023 

V tomto roce bude pokračovat nákup nových knih a také 

částečné vyřazování starých neaktuálních, zejména zastaralých 

naučných titulů, v roce 2022 jich bylo vyřazeno 77 kousků. 

 

            Všechny bítovské děti a mládež (nejen ti registrovaní v naší 

knihovně !!!) budou mít možnost rozvinout svou fantazii a účastnit se 

spisovatelské soutěže pod názvem „Dokonči příběh“. Budou pro ně 

připraveny 2 krátké literární texty a úkolem mladých spisovatelů bude 

vymyslet k jednomu z nich (dle vlastního výběru) zápletku a 

rozuzlení příběhu. Zájemci si mohou texty vyzvednout v knihovně.        

Místní knihovna 
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Jsem přesvědčena, že opět objevíme nové spisovatelské talenty, jak 

tomu bylo v roce 2021. 

Tradičně si zahrají v druhé polovině roku i 

dospělí. Provětráme opět mozkové zavity a zalovíme 

v naší paměti. Víc zatím prozrazovat nebudu. 

      

A na závěr jedna knihovnická anekdota, aby ten dnešní příspěvek 

nebyl tak suchopárný: 

V knihovně se mladá žena ptá knihovnice:  

„Mohla bych dostat tu knihu o manželském štěstí?“  

„Jistě, račte do oddělení pohádek!  “Hana Hajná 

 

 

V únoru proběhly první tréninky 

Raubířů v pohybu. Děti si postupně projdou 

různými oblastmi pohybových aktivit 

(gymnastika, míčové hry, atletika….), které jsou 

vedeny zábavnou formou. Trénink je 

přizpůsoben dětem jakéhokoliv pohybového 

talentu. Hýbeme se každé úterý od 17-18 hod. 

v malé tělocvičně Gymnázia Mikuláše 

Koperníka v Bílovci. 

Informace ke kurzům naleznete také na 

našem webu: www.swimteam.cz, aktuality na 

facebooku: Slezský plavecký klub 

Slezský plavecký klub 

http://www.swimteam.cz/
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NOVÝ plavecký kurz na 25 m plaveckém bazéně! 

Blíží se léto a s ním dovolené a koupání. Otevíráme proto jarní 

zdokonalovací plavecký kurz pro děti a mládež k osvojení si plavecké 

techniky a pohybu ve vodě. Plavecké lekce budou probíhat každý čtvrtek 

od 17-18 hod. na bazéně SŠ prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě Porubě. 

Kurz obsahuje celkem 10 lekcí /cena 1250 Kč/, začínáme 16.3.2023. 

Cílem tohoto kurzu je zdokonalení plavecké techniky pro začínající a 

středně pokročilé plavce, kteří se již umí ve vodě sami pohybovat. 

Součástí kurzu budou i sebezáchovné situace a plavání pod vodou.  

Tento kurz je také vhodným začátkem pro plavání na velkém 

bazéně pro větší plavce z plavecké přípravky, kteří by se chtěli dále 

aktivněji plavání věnovat. Zájemci se mohou přihlásit na 

email: info@swimteam.cz. 

mailto:info@swimteam.cz
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Přednáška cestovatele Tomáše Vejmoly v Obecním domě – neděle 

26.2.2023 

„Tuktukem z Thajska až na Moravu“ 

 

Tomáš Vejmola je mladý cestovatel, který se jednoho dne 

jednoduše rozhodl opustit vše co měl, ačkoliv toho moc neměl, a vyrazil 

do světa na svou první cestu, a to na kole do Gruzie a zpět. I když nikdy 

neujel víc než 50 km, tak zvládl za 101 dní ujet přes 7000 km a projel si 

tak Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, Turecko, Gruzii, Rusko a 

Ukrajinu.  

Na další ze 

svých cest se rozhodl 

vyrazit do Bangkoku, 

kde si koupil tuktuk a 

vyrazil s ním přes 

Thajsko, Myanmar, 

Indii, Nepál, Írán, 

Turecko, Bulharsko… 

až domů, do Hranic 

na Moravě. Cesta mu 

trvala přesně rok a 

ujel ji s 35 let starým 

strojem (veteránem).  

Přednáška v Bítově byla zaměřena především na cestu z 

Bangkoku domů - na Moravu. Tato roční cesta byla velmi dobrodružná, 

kolikrát i životu nebezpečná. Tomáš vše líčil barvitě a s humorem.  

Stalo se… 
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Zajímavá byla dokumentace cesty zachycena na fotografiích a 

krátkých videích. Přednáška o této neskutečné cestě byla nejen poučná, 

ale i zábavná. Asi 60 lidí bezmála 2 hodiny koukalo a naslouchalo, jakými 

neskutečnými cestami jel a co vše zažil. Tomáš sklidil velký potlesk a 

obdiv zúčastněných.   

Odcházeli jsme domů plni dojmů z poznání kusu světa, mentalit 

různých národů a také povzbuzeni svědectvím, že dobrosrdeční lidé, 

ochotni pomoci, žijí všude na světě. Také díky nim tuto strastiplnou 

cestu s TUKTUKEM dobrodruh Tomík zvládl. 

Více o Tomášových cestách zde: www.tomiknacestach.cz 

Velké poděkování za zorganizování a osobní pozvání všech 

zúčastněných patří paní Jarce Košařové, která se tak postarala o hezký 

podvečer pro občany, opravdu to mělo smysl!    

Účastnice přednášky 
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U příležitosti Světového dne vody mají lidé po několikaleté 

pauze unikátní možnost navštívit Úpravnu vody Podhradí a Úpravnu 

vody Nová Ves 

V sobotu 25. března zpřístupní Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava veřejnosti areály čistíren odpadních vod v Opavě, 

Kopřivnici, Havířově a Frýdku-Místku (Sviadnově). Své brány otevřou 

také největší úpravny pitné vody v regionu v Podhradí u Vítkova a Nové 

Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Jde o unikátní příležitost prohlédnout si 

provozy, které prošly v uplynulých letech významnými rekonstrukcemi a 

jsou klíčové pro zásobování většiny kraje kvalitní pitnou vodou z podhůří 

Jeseníků a z Beskyd. 

 

          „Po zkušenosti z předcovidových let, kdy nás výrazný zájem o návštěvu 

našich provozů překvapil, bych chtěl všechny zájemce upozornit na to, aby 

si zarezervovali svá místa včas. Kapacita je logicky omezena. Naše letošní 

nabídka je opravdu atraktivní. Kromě největších čistírenských provozů si 

mohou zájemci prohlédnout centrální úpravny, které zásobují významnou 

část našeho, ale i Olomouckého kraje kvalitní pitnou vodou,“ vysvětluje 

generální ředitel Anatol Pšenička. 

 

V Úpravně vody Podhradí lidé navštíví místa, odkud přitekla před 

šedesáti pěti lety v prosinci roku 1958 první voda původem z Kružberku 

do Ostravy. Prohlédnou si například působivou halu pískových filtrů, 

které dokáží upravit až 2 700 litrů pitné vody za sekundu. 

Den otevřených dveří SmVaK 
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V areálu Úpravny vody Nová Ves budou svou práci prezentovat také 

pátrači, jejichž hlavním úkolem je vyhledávání poruch a úniků pitné vody 

ve vodovodní síti. 

Kromě exkurze s odborným výkladem bude přistaven v každé 

lokalitě čistíren odpadních vod kanalizační vůz schopný čistit stokové 

sítě, kanalizační přípojky a odpady z dešťových vpustí. Zaměstnanci 

provozů čistíren budou návštěvníkům například vysvětlovat, co do 

kanalizace nepatří a jaké problémy nevhodné látky a předměty vhozené 

do odpadu v procesu čištění odpadních vod přinášejí. Ale také to, jak 

daný proces probíhá a jaké parametry musí voda před tím, než je 

vypuštěna zpět do přírody, splňovat. 

Provozy budou otevřeny od osmé hodiny ráno do dvou hodin 

odpoledne, prohlídky budou probíhat v hodinových intervalech (tedy 

8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00). Kapacita bude omezená a jedna 

skupina může mít maximálně dvacet návštěvníků. 

 

           „Všechna zařízení budou v plném provozu a musíme zajistit 

bezpečnost všech návštěvníků, ale také to, aby nebyl nijak narušen proces 

výroby pitné vody, případně čištění té odpadní,“ popisuje Pšenička. 

Zájemci o návštěvu se proto musí předem registrovat na telefonním 

čísle 596 697 233, případně na emailu adela.hejtmankova@smvak.cz do 

20. března. 

       Světový den vody byl ustaven na 22. března od roku 1993 

Organizací spojených národů po jednání v roce 1992 v Rio de Janeiru 

v Brazílii. Důvodem byla především skutečnost, že více než jedna 

miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní nemá 

přístup vůbec.     Tisk. zpráva SmVaK a.s. 

 

mailto:adela.hejtmankova@smvak.cz
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Veřejné bruslení pro Bítovjáky 

 

V neděli 5.3.2023 od 13:00 do 14:00 hodin proběhne veřejné 

bruslení na zimním stadioně ve Studénce (adresa: Budovatelská 770, 

742 13 Studénka, Butovice). Dojezd každý po vlastní ose. 

Ledová plocha je rezervována pro účel bruslení malých dětí 

(budou mít vyčleněnu samostatnou oddělenou část plochy) a zbylá 

plocha bude vyčleněna pro bruslaře z řad zkušenějších (mládež a 

dospělí). Na ploše tentokrát nebude prostor pro hru hokeje. Budou 

se zdokonalovat bruslařské techniky všeho druhu. Klasika – po písknutí 

změna směru     . 

Na místě v daný čas nebude možné si brusle půjčit, či nabrousit. 

Obec Bítov tímto srdečně zve všechny nadšence zimních sportů. 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

zpravodaj@obecbitov.cz  nejpozději do pondělí 27.3.2023. Děkujeme. 

 

Vydala obec Bítov dne 28.2.2023 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? 

5.3.2023 – Bruslení pro obec  (13:00 – 14:00 Studénka) 

31.3. a 1.4. – Sběr velkoobjemového odpadu a stavebního odpadu 

22.4. – Krmášová zábava na hasičárně 

Vtip na závěr: 

 

„Tati, kde jsou Karpaty?“ 

„Vím já? Se zeptej mámy, ta furt něco uklízí.“ 
 

Jubilanti: 
 

Ludmila Seidlerová, Rudolf Richter, 

Veronika Marková, Helena Fojtíková 

a Jana Kubelková 
 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

Vzpomínáme: 

 

Valerie Hájková (†61) 
 

 

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

