
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti veliký, 

byl-li dán s láskou.“ 

 

l e d e n   2 0 1 9 



 
2 

 

 

Vážení spoluobčané, milí Bítovjáci,  

než se budu věnovat svátečním věcem, mám pro vás jednu důležitou 

zprávu. Budeme mít obchod, přesněji budovu našeho obchodu. 

Zastupitelstvo na svém druhém zasedání jednomyslně rozhodlo o 

koupi této nemovitosti, smlouva bude uzavřena v průběhu ledna 2019 

a následně bude zajištěn provoz obchodu stávajícím majitelem - 

Jednotou, spotřebním družstvem v Hodoníně, do 31.3.2019 na základě 

smlouvy o výpůjčce. Jak jsme již deklarovali, obec nechce sama 

provozovat prodejnu potravin a spotřebního zboží a bude proto hledat 

nového provozovatele, který by od 1.4.2019 zajistil tuto službu pro 

naše občany. Jsem si vědom, že nalezení nového nájemce nebude 

úplně jednoduché, proto Vás prosím, abyste šířili tuto informaci dále 

tak, aby se dostala k maximálnímu počtu potencionálních zájemců. 

Sami pouvažujte, zdali to není příležitost pro přímo Vás, jak se sami 

realizovat a zároveň pro své spoluobčany a sousedy zajistit prodej 

potravin a dalšího sortimentu. Byla jmenována výběrová komise, která 

stanoví podmínky výběrového řízení na pronájem prodejních prostor v 

objektu. Předpokládám, že výběrové řízení bude vyhlášeno v lednu 

2019, potencionálním zájemcům budou poskytnuta základní 

ekonomická data o předcházejícím provozu prodejny a 

zprostředkována možnost odkupu konkrétního movitého vybavení od 

stávajícího vlastníka.  

Nabytí nemovitosti obchodu nepřináší jen starosti se zajištěním 

prodeje potravin, ale skýtá do budoucna také příležitosti pro využití 

dalších prostor objektu, které nejsou či nebudou využity pro provoz 

prodejny potravin. Jedná se především o prostory sklepní, které jsme 

shledali v zachovalém stavu a které vzhledem ke svému rozsahu skýtají 

poměrně značné možnosti. Také se případně nabízí realizace přístavby 

Obecní záležitosti 
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dalšího patra objektu, pokud by toto mělo smysluplné využití. Máme 

tedy o čem  

přemýšlet, jak nově nabytý majetek užitečně využít pro potřeby obce a 

jejich občanů. Všechny vaše náměty, postřehy a poznámky směřující k 

vhodnému využití objektu budou brány v potaz.  

Milí přátelé, dovolte mi popřát vám, vašim rodinám a blízkým pokojné 

a radostné Vánoce, užijte si klidu a rodinné pohody, nezapomeňte se 

mezi svátky zastavit v naší restauraci, kde se můžete příjemně 

občerstvit, pozdravit se a povykládat si se svými sousedy (otevřeno 

bude standardně středa až neděle) a v neděli si navíc zahrát ping pong.  

Do nového roku vám přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky a úsměvů, 

dobré sousedy a krásné žití v naší obci. Osobně si popřejeme při 

tradičním silvestrovsko-novoročním setkání, tentokráte se budu těšit 

na setkání s vámi na hřišti „U Budy“. 

Otto Schwarz 

 

Vážení spoluobčané, milí přátelé, 

Vánoční strom už nám několik týdnů svítí a ohlašuje 

tím, že čas Vánoc a především nový rok 2019 se 

urputně blíží. Chtěl bych Vám tímto popřát vše 

nejlepší, hlavně hodně zdraví. Dětem, ale i dospělým 

také alespoň částečně splněné sny pod stromečkem a 

do konce roku pár dní klidu a pohody strávených 

s rodinou a přáteli.     

Ondřej Nikel 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 

Obecní záležitosti 
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Hrnutí sněhu na místních komunikacích je přes letošní zimu zajištěno 

traktorem se sněhovou radlicí, který má obec vypůjčen, obsluhu 

traktoru zajišťuje pan Jiří Kubelka. Vzhledem k šíři sněhové radlice 

žádáme občany, aby NEPARKOVALI na veřejných obecních 

komunikacích, zejména v úzkých ulicích a ve zúžených profilech 

komunikací, a takto nebránili realizaci zimní údržby a rovněž svozu 

komunálních odpadů. Děkujeme za pochopení a dodržování tohoto 

pravidla!  

Dále Vás informujeme, že k datu 31.12.2018 bude ukončen provoz 

veřejného telefonního automatu vedle autobusové zastávky 

provozovaného společností O2. Telefonní budka bude následně 

odstraněna. 

 

Upozorňujeme občany, že výše místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů se od 1.1.2019 zvyšuje na 540 Kč ročně za 

jednoho poplatníka (původní výše činila 480 Kč/rok). Důvodem pro 

zvýšení je růst nákladů obce na likvidaci odpadů odvíjející se od 

skutečnosti roku 2017. Zvýšení vychází ze schválené obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2018, která byla schválena zastupitelstvem obce dne 

13.12.2018. Původní návrh na zvýšení poplatku, vycházející z celkových 

skutečných nákladů obce na likvidaci odpadů, činil 600 Kč/rok na 

poplatníka. Tento návrh byl následně korigován na schválenou částku 

540 Kč/ročně na poplatníka s tím, že se budeme snažit lépe hospodařit 

s odpady tak, aby nám náklady dále nerostly. Nechceme skokově 

přenést veškeré náklady za likvidaci odpadů na občany, chceme se více 

zaměřit na třídění odpadů a osvětu ekologického chování. Záleží na 

nás všech, abychom se chovali ekologicky a zároveň ekonomicky.  

Obecní záležitosti 
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Opakujeme několik námětů, jak můžeme všichni ušetřit:  

1. TŘÍDÍME ODPAD – PLASTY / PAPÍR / SKLO  

Tříděním odpadu snižujeme objem zbylého komunálního odpadu, za který se 

platí. Svoz tříděného odpadu je obci refundován společností EKO-KOM. Svoz 

tříděného odpadu ve svém výsledku obec nic nestojí.  

2. MAXIMÁLNĚ PLNÍME NÁDOBY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD (POPELNICE)  

Cena za svoz komunálního odpadu se odvíjí od vysypání každé jednotlivé 

nádoby (popelnice) do sběrného vozu, bez ohledu na to, kolik odpadu jsme do 

ní vložili. Nemá tedy smysl vyvážet poloprázdné nádoby, počkejme raději do 

dalšího svozu nebo se o svoji nádobu podělme se sousedy.  

3. PRAVIDELNĚ VYVÁŽÍME BIOODPAD (PLASTOVÉ HNĚDÉ POPELNICE)  

U odvozu bioodpadu je odlišný režim než při svozu odpadu komunálního. 

Cena vývozu je paušální za celkový počet nádob instalovaných v obci. Zde 

pravidelně využívejme svozu, zbavujme se bioodpadu průběžně a využívejme 

všechny nádoby na bioodpad.  

Od nového roku budeme mapovat naplněnost jednotlivých kontejnerů na 

tříděný odpad a dle potřeby případně zajistíme navýšení kapacity. 

Příležitostně budeme také mapovat naplněnost vašich popelnic na komunální 

odpad k odvozu.  

Uvažujme, neprodukujme zbytečně odpady svým chováním. Využívejme své 

kompostéry a možnosti zapůjčení obecního štěpkovače. Hledejme další 

možnosti eliminace vzniku, zpracování a využití odpadů. Čím v obci méně 

odpadů, tím méně nákladů.  

Platí, že čím v obci méně odpadů, tím méně nákladů. 

 

Obecní záležitosti 
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Zastupitelstvo obce na svém II. zasedání dne 13.12.2018 

určilo: 

 ověřovateli zápisu Ing. Lenku Beránkovou a Ivo Seidlera, 

zapisovatelku Naděždu Hošovou; 

 

schválilo: 

 členy návrhové komise Ing. Jana Vavrečku, Ph.D. a  

Ing. Lenku Vašíčkovou; 

 program zasedání; 

 rozpočtové opatření č. 4/2018; 

 rozpočet obce Bítov na rok 2019 (příjmy 5.600.000Kč, 

výdaje 7.100.000Kč, financování 1.500.000Kč; hospodářská 

činnost - výnosy 1.000.000Kč, náklady 1.000.000Kč); 

 OZV č. 1/2018 o místním poplatku za „nakládání“ 

s komunálním odpadem; 

 částky za pronájem hrobového či urnového místa za 5 let  

(180Kč urnové místo, 220Kč jednohrob, 480Kč dvojhrob); 

 plán inventur za rok 2018; 

 termíny zasedání zastupitelstva v roce 2019; 

 smlouvu o budoucí smlouvě a dohodu o umístění stavby č. 

IP-12-8023476; 

 smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro zajištění 

dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou; 

 kupní smlouvu mezi obcí Bítov a Jednotou, s.d. Hodonín na 

koupi nemovitosti č.p.8 za kupní cenu 930.000Kč; 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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 smlouvu o vypůjčce nemovité věci (č.p. 8) dle §2193 

Občanského zákoníku mezi obci Bítov a Jednotou, s.d. 

Hodonín na dobu určitou do 31.3.2019; 

 záměr pronájmu části nebytových prostor stvby č.p. 8 za 

účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží 

na období od 1.4.2019 na dobu určitou do 31.3.2020; 

 obnovu fotbalového hřiště a výstavbu multifunkčního 

hřiště 

 dodatek ke smlouvě o dílo v rámci veřejné zakázky 

„Projekt chodníku s osvětlením k místnímu hřbitovu“ 

z důvodu víceprace při zpracování projektové 

dokumentace; 

 podání žádosti o dotaci na VPP na 3 pracovní místa od 

1.3.2019 do 31.12.2019 u  příslušného Úřadu práce; 

 zřízení 1 pracovního místa údržbáře/správce majetku obce 

od 1.3.2019 a následně na hlavní pracovní poměr 

 poskytnutí daru ve výši 3.000Kč v roce 2019 Českému 

svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, Záchranná stanice 

živočichů Dům přírody Poodří, Bartošovice 146; 

 Plán zimní údržby na zimu 2018-2019; 

 

neschválilo: 

 finanční příspěvek na lyžařský kurz v roce 2019 Základní 

škole a Mateřské škole Pustá Polom; 

 

zrušilo: 

 usnesení č. 2017/18/12 

 

Obecní záležitosti 
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vzalo na vědomí: 

 zprávu o kontrole usnesení z předcházejících zasedání; 

 zprávu o činnosti OÚ od předcházejících zasedání ZO; 

 zprávu finančního výboru ze dne 12.12.2018; 

 zprávu kontrolního výboru ze dne 12.12.2018; 

 Návrh rozpočtu Sdružení obcí Bílovecka 2019; 

 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018 Sdružení obcí 

Bílovecka; 

 rozpočtový výhled pro období 2019-2022 Sdružení obcí 

Bílovecka; 

 zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Bítov v roce 2018; 

 

pověřilo: 

 starostu k rozpočtovým úpravám v případě mimořádných 

příjmů a výdajů uskutečněných do konce roku; 

 starostu k provádění úprav rozpočtu spočívajících 

v přesouvání finančních prostředků mezi položkami 

v rámci jednotlivých paragrafů; 

 starostu k provádění úprav rozpočtu spočívajících 

v přesouvání finančních prostředků mezi paragrafy do 

100.000Kč s následným odsouhlasením zastupitelstva; 

 

Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bítov 

najdete na internetových stránkách obce www.obecbitov.cz. 

Obecní záležitosti 
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání pokračuje návazným 

projektem - MAP II. 

Město Bílovec získalo dotaci na projekt MAP II ORP Bílovec, který 

navazuje na projekt MAP I, ukončený v závěru roku 2017. Cílem 

projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území, 

které vedou ke zvýšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ, podpora dětí a 

žáků ohrožených školním neúspěchem, vzájemné informování a 

spolupráce vzdělávacích institucí v území.  Bylo vydáno rozhodnutí o 

poskytnutí dotace ve výši 9 225 940 Kč. Do společného projektu bude 

zapojeno celkem 18 škol v ORP. Od března 2018 až do konce roku 2021 

budou realizační tým a pracovní skupiny včele s řídícím výborem 

plánovat a realizovat aktivity pro děti a žáky, pedagogy, zřizovatele 

škol, rodiče a veřejnost. Počet pracovních skupin je šest a jsou 

zaměřeny na práci v oblastech matematické gramotnosti, čtenářské 

gramotnosti, rovných příležitostí, předškolního vzdělávání a 

malotřídních škol a polytechnického vzdělávání a envirometální 

výchovy. 

V září se uskutečnilo jednání realizačního týmu s vedením škol a v říjnu 

bylo projednáno obsazení pracovních skupin učiteli škol, odborníky na 

vzdělávání a rodiči. Dne 19. 11. 2018 zasedal Řídící výbor projektu a 

Obecní záležitosti 
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schválil zásadní dokumenty, které jsou potřebné pro úspěšnou 

realizaci.   

Mezi plánované aktivity patří projektové dny ve Velkém světě techniky, 

besedy se spisovateli, organizace výtvarného plenéru, besedy pro 

rodiče a mnohé další. V měsíci dubnu se uskutečnil seminář lektorky 

Lenky Bínové pro učitelky mateřských škol s názvem „Agresivita dětí 

předškolního a mladšího školního věku“. Pro rodiče s dětmi se 

uskutečnil také workshop „Jarní bubnování“. Možnosti vyzkoušet si 

drumbeny využilo pět mateřských škol. V měsíci říjnu proběhla první 

z cyklu besed pro žáky prvního stupně základních škol se spisovatelkou 

Lucií Seifertovou. Děti si vyzkoušely vyrobit prostorový obrázek ke 100. 

výročí vzniku Československa a seznámily se s osobnostmi našich 

dějin.  

Dne 22. 11. 2018 proběhla pod názvem Od písmene ke knížce beseda 

pro žáky škol a jejich učitele. Děti zažily výpravu za poznáním, jak kdysi 

vznikaly první záznamy, čím a na co lidé psali, seznámily se s úžasným 

vynálezem knihtiskem. Paní PhDr. Lenka Juráčková, muzejní 

pedagožka, ukázala dětem knihy, které jsou staré více než 100 let. A 

aby nezůstalo jen při teorii, děti si vyzkoušely, jak se psalo husím 

brkem a vyrobily si ex libris. 

Slovo ex libris pochází z latiny a znamená "z knih". Původně bylo 

nazýváno i knižní značka. Jedná se o malý ozdobný lístek, který 

většinou obsahuje název exlibris nebo ex libris. Dále jméno, erb, či 

monogram objednavatele, výtvarný motiv nebo jiné vyjádření vztahu 

majitele ke knize. Ex libris se vlepuje do knih, aby zde připomínalo 

jejich majitele.  

Obecní záležitosti 
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Veškeré aktivity projektu MAP II budou pro zúčastněné zdarma a 

informace o nich najdete především na webových stránkách projektu 

MAP II www.mapbilovec.cz a na facebooku. 

Ing. Radomíra Michálková, koordinátor projektu 

 

Projekt MAP II ORP Bílovec, Registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008617 

 

 

 

 

Svozy komunálního odpadu mezi svátky ve středu 26.12.2018 a 

2.1.2019, a také svoz tříděného odpadu (sklo ve čtvrtek  27.12.2018 a 

plasty v pátek 28.12.2018) proběhnou beze změn. 

 

Podrobný harmonogram svozů pro rok 2019 bude uveřejněn 

v únorovém čísle zpravodaje. 

PRAVIDELNÝ SVOZ ODPADŮ  

Obecní záležitosti 
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S Novým rokem jsme si zvykli dávat si různá předsevzetí, děláme plány 

na rok nadcházející, nebo také hodnotíme rok, který jsme právě 

opustili. Přejeme si, aby ten příští byl klidnější, aby nás nepotkávalo 

tolik problémů. A přitom je někdy řešení velmi prosté. Vše záleží na 

úhlu pohledu.  

K tomuto malému zamyšlení mne inspirovala kniha brazilského 

spisovatele PAULA COELHA – JAKO ŘEKA, JEŽ PLYNE. Je to soubor 

úvah a myšlenek, které vycházely v novinách a časopisech mnoha zemí 

světa. Dovolím si krátký úryvek: 

Jeden muž poklidně snídal. Najednou mu krajíc, který si namazal 

máslem, spadl na zem. Jaké bylo jeho překvapení, když se sehnul a 

zjistil, že strana namazaná máslem je obrácena vzhůru! Tolik ho to 

vyvedlo z míry, že to šel povědět přátelům. Všichni se divili, protože 

když spadne krajíc chleba na zem, namazaná strana se vždycky obrátí 

dolů a všechno zamastí. A protože nikdo nepřišel na vhodné vysvětlení, 

vypravili se za Mistrem: „Řešení je velice prosté. Ve skutečnosti krajíc 

chleba spadl přesně tak, jak spadnout měl, ale to máslo bylo namazané 

na nesprávné straně“. 

Takže: příště si při mazání chleba 

dobře rozmyslete, kterou stranu 

namažete máslem!  

HODNĚ ZDRAVÍ A POZITIVNÍ POHLED 

NA SVĚT PŘEJE VAŠE KNIHOVNICE 

 

Obecní knihovna 

MALÉ NOVOROČNÍ ZAMYŠLENÍ  
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Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a 

realizaci vydařeného předvánočního jarmarku. Byly to opravdu 

příjemné chvíle, hezké společenství a krásná předvánoční 

atmosféra. Je krásné a pro organizátory i prodávající 

povzbuzením, že i přes nepřízeň počasí se nás sešlo mnoho. 

Rovněž bych chtěla poděkovat skupince tvořivých rodičů a dětí, 

kteří svou troškou do mlýna přispěli k rozšíření nabídky 

přírodních vánočních dekorací a celý výdělek (spolu s dary) byl 

zaslán na provoz Mobilního hospice Ondrášek. Díky děvčatům, 

která se ujala prodeje a svou odvahou a urputností tak přispěly 

k odeslání 3000,- Kč na podporu záslužné a náročné práce 

mobilního hospice. 

      Marie Švidrnochová 
 

  

Stalo se … 

PRVNÍ BÍTOVSKÝ JARMARK 
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Naše knihovnice paní Hana Hajná nám opět připravila hezký 

předvánoční podvečer s knihou a vánočním cukrovím. 

Zavzpomínali jsme, zazpívali a podívali se na film, kde zazněla 

vánoční píseň Tichá noc. Bylo to moc hezké, děkujeme.  

čtenářka 

 

 

Stalo se … 

PODVEČER V KNIHOVNĚ 
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Spolky a sdružení 

MYSLIVECKÝ SPOLEK UPOZORŇUJE  



 
16 

 

 

 

Divadelní představení  na Štědrý den 

Děti z farního společenství si připravily betlémský příběh, krátkou 

divadelní hru „Sčítání lidu aneb že by právě tam?“. V kostele sv. 

Jiří bude štědrovečerní dětská mše v 15.30 a potom bude 

následovat vystoupení dětí. Jste srdečně zváni! 

K+M+B 2019 

Stejně jako v minulých letech Vás navštíví o Tříkrálovém víkendu 

skupinky tří králů, kteří dle Vašeho přání označí Vaše domovy, 

zazpívají, popřejí štěstí, zdraví do nového roku a Vy budete moci 

přispět do jejich pokladniček. O použití darů budeme vás 

budeme informovat. Děkujeme za Vaši štědrost. Farníci z 

Lubojacké farnosti. 

 

 

  

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Spolky a sdružení 
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Minule vyhráli: 

obyvatelé domu č.p. 21, 113 a 148. Gratulujeme   

Chvíle oddechu 
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 podle tradice by mělo být na štědrovečerním stole 

devatero pokrmů, 

 pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu, 

 polévka se vaří s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé 

klasy, 

 večeře se začíná a končí modlitbou, ve které se vzpomíná 

na zemřelé členy rodiny, 

 hospodyně nesmí vstát od stolu, jinak by neseděly slepice 

na vejcích, 

 zbytky jídel se zakopávají do země, aby byla úrodná, 

 když hospodyně připálí vánočku, bude o Vánocích stonat, 

 při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z čočky a jáhel 

bohatství, obdobně jak drobná mince pod talířem, 

 sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, 

bude se tě držet štěstí, 

 rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny, 

 kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra, toho 

se drží peníze, 

 řetězem ovázaný trnož stolu ochraňuje rodinu před zlými 

duchy. 

 

 

Chvíle oddechu 

ZVYKY U ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE 
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Pozvánky 
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Více se nám již zde opravdu nevejde, takže ostatní až zase příště. 

 

Příspěvky do příštího čísla zasílejte na email O.Nikel@seznam.cz 

nejpozději do 27.1.2019. 

 

Vydala obec Bítov dne 22.12.2018 v nákladu 170 ks. Příspěvky nejsou 

jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.  

Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. Tisk a distribuce Obec Bítov.

     www.obecbitov.cz 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

27.12.2018 – Futsal v hale Komenského v Bílovci (doprava vlastní) 

30.12.2018 – Turnaj v Ping-Pongu (10:00 děti, 14:00 dospělí) 

31.12.2018 – Novoroční vatra na hřišti (23:59)  

12.1.2018 – Tísek – Ples hasičů 

19.1.2019 – Hasičský ples (20:00)  

26.1.2019 – Turnaj v mariáši 

16.2.2019 – Rybářský ples (20:00) 

Dále se chystá divadlo, zájezd na hory, turnaj v šipkách, bruslení a 

další akce, které budou uvedeny buď zde ve zpravodaji, nebo 

budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách. 

 

 

Jubilanti: 

Bohumil Řeháček 

Věra Jedličková 

 

Přejeme hodně štěstíčka a osobní spokojenosti. 

 

  

mailto:O.Nikel@seznam.cz
http://www.obecbitov.cz/

