
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murphyho zákon nakupování: 

„I když nakupuješ sebeobezřetněji, buď si jist, že to 

samé za chvíli uvidíš někde jinde za poloviční cenu.“ 
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Vážení spoluobčané, 

hned na úvod bych začal dobrou zprávou. Vlastně budou dvě.  

Podařilo se nám udržet v obci v provozu obchod potravin a 

smíšeného zboží, který nově ponese název Hruška. Sice bylo 

nutné na obou stranách dosáhnout kompromisu, ale dle mého 

názoru (i zastupitelstva) je obchod ve vesnici přínosem. S novým 

nájemcem přijde určitě i obměna sortimentu, takže věřím, že zde 

najdete i to, co vám třeba minule scházelo.  

Druhá dobrá zpráva je vytvoření stálého pracovního místa – 

obecního údržbáře a správce, který bude mít na starost drobnou 

údržbu obecního majetku i zeleně. Bude jím od 1. května 2019 

pan Pavel Jedlička. 

Také se v obci občas vyskytly neodvezené plné popelnice, i  

když byly správně nachystány na cestě. Bylo to způsobeno 

chybějícími štítky s čárovým kódem, které se mohly odlepit buď 

špatnou manipulací, případně i např. změnou počasí, kdy mohlo 

navlhnout lepidlo, a štítky mohly odpadnout. Pokud zjistíte, že 

vám chybí oba štítky (které mají být nalepeny nad uchy), sdělte 

nám to prosím na obecní úřad. Nové štítky zajistíme a znovu vám 

je vylepíme.  

V předposledním bodě bych chtěl sdělit, že se v obci nalezly 

jednobarevné hodinky. Kdo je postrádá, jsou uschovány na 

obecním úřadě. 

A na závěr – v pátek 22.3.2019 v 17 hodin bude v sále 

Obecního domu veřejná schůze. Všichni jste zváni. 

Tímto bych se s vámi pro tuto chvíli rozloučil a věřím, že se 

uvidíme na některé z chystaných akcí.          

Ondřej Nikel 

Obecní záležitosti 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 
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Milí spoluobčané, 

máme tu čest Vám oznámit, že naše obec byla vybrána Zahradnickou 

fakultou v Lednici na Moravě k výkonu odborné praxe studentů 

oboru Zahradní a krajinářská architektura. 

Byly nám přiděleny 2 studentky, které budou v naší obci 

během března a dubna zpracovávat Komplexní krajinnou studii.  

Cílem studie je potřeba ideového sjednocení a komplexního 

řešení obecních ploch v návaznosti na okolní krajinu Přírodního parku 

Oderské vrchy. Zadáním je propojení obce jednotnou ideovou, 

materiálovou linkou s revitalizací a návrhem nových ploch pro 

setkávání, kulturně společenský život občanů, rekreaci a turismus. 

Studie může zahrnovat nové moderní, nadčasové impulsy, netradiční 

náměty a inovativní řešení s ohledem na historii obce a okolní přírodu.  

Výsledkem práce by měla být architektonicko-urbanistická, 

krajinářská studie, která může díky zpracovatelům tzv. "zvenčí" přinést 

úplně nový, profesionální pohled na řešení veřejného prostranství naší 

obce. 

Studentky zcela jistě potkáte při práci v terénu, a proto 

bychom Vás rádi požádali, o maximální vstřícnost a pomoc s 

případnými dotazy nebo činnostmi při mapování naší obce. 

V průběhu praxe a také po jejím ukončení budete moci výsledky 

jejich odborné činnosti shlédnout na veřejném setkání, kde můžete 

vznést případné dotazy a připomínky v přátelské diskuzi. 

Jsme přesvědčeni, že tato činnost bude pro obec jednoznačně 

přínosná, rozvine diskuzi o veřejném prostoru obce a to zejména 

proto, že nastíní nezávazné možnosti budoucího řešení založené na 

opravdu odborných profesních znalostech.  

S případnými dotazy, náměty a připomínkami se můžete kdykoli 

obracet také na nás, jako na odborné garanty této praxe.  

Ing. Lenka Vašíčková 

  

Obecní záležitosti 

KRAJINNÁ STUDIE BÍTOVA 
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Zastupitelstvo obce na svém III. zasedání dne 21.2.2019: 

schválilo: 

 rozpočtové opatření č. 1/2019, 

 směrnici č. 1/2019 „Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů“, 

 směrnici č. 2/2019 „Bezpečnost ICT“, 

 smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie, 

 smlouvu o nájmu budovy obchodu (č.p.8) s nájemcem Hruška, 

spol. s r.o. dle stanovených podmínek (nájem ve výši 1Kč, 

kompenzace za provoz s nízkou rentabilitou 150.000 Kč/ročně), 

 přijetí do pracovního poměru zaměstnance obce – údržbáře a 

správce majetku pana Pavla Jedličku od 1.5.2019, 

 podání žádosti o dotaci v rámci „Programu rozvoje venkova“ na 

obnovu místní komunikace v úseku Gabrielka – hřiště, 

 záměr rekonstrukce vnitřních prostor budovy obchodu (č.p.8 ) a 

pověřuje výběrovou komisi zadáním poptávkového řízení na 

vypracování projektu a jeho vyhodnocení, 

 

pověřilo: 

 starostu, místostarostu a Ing. Lenku Beránkovou zadáním 

opětovného poptávkového řízení na vypracování dokumentace 

k rekonstrukci travnatého hřiště a výstavby multifunkčního 

hřiště, a jeho vyhodnocením na základě zastavovací studie. 

Úplné znění najdete na stránkách obce www.obecbitov.cz. 

Obecní záležitosti 

VÝŇATEK ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

http://www.obecbitov.cz/


 
5 

 

  

Obecní záležitosti 
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Březen je kus neposedy, kde jen může, láme ledy. 

Hleďme toho siláka! Slunce z mraků vyláká! 

 

Historie Měsíce knihy sahá do roku 1955. Vznikl na 

základě domluvy ministerstva kultury se Svazem 

československých spisovatelů a Československého svazu 

mládeže, k nimž se připojila nakladatelství a knižní obchod 

celkově.  

S příchodem sametové revoluce v roce přestal být Měsíc 

knihy ministerstvem řízenou akcí a téměř zanikl. I přes veškeré 

snahy internetu a médií si však tištěná kniha stále drží svojí pozici 

„lidského společníka" a březen, kromě svátku jara, zůstává i 

nadále svátkem knihy a je jasné, že nebude čtenářů ubývat, ba 

naopak bude přibývat těch, co budou nalézat kouzlo a vůni 

tištěných knih. 

O pravdivosti těchto slov svědčí i Vaše vyjádření 

v anonymním dotazníku, kde dáváte přednost tištěné knize 

před elektronickou. Tímto bych chtěla všem občanům, kteří 

dotazník odevzdali, poděkovat. 

 

 

  

Obecní knihovna 

BŘEZEN – SVÁTEK JARA A MĚSÍC KNIHY 
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My si v naší knihovně tento svátek také oslavíme: 

Dětské čtenáře bych ráda vyzvala, aby nám pomohli přivítat jaro 

veselými obrázky se symboly jara nebo obrázky, inspirovanými 

knížkami, které přečetli. Budou za to odměněni malou sladkostí.  

Výtvarnými dílky si pak zase knihovnu vyzdobíme. 

Pro dospělé mám připravenu řadu nově zakoupených knih, 

které opravdu ještě voní novotou. 

Předchozí čtenářský rok si stejně jako vloni připomeneme 

speciálními záložkami do knih. 

Vězte, že v loňském roce jste si v Bítově vypůjčili celkem 673 

titulů, z toho 569 z krásné literatury pro dospělé a 56 knížek 

přečetly naše děti. Do naší knihovny se vloni přihlásilo 5 nových 

čtenářů a za nákup nových knih jsme utratili přes 4.000 Kč. 

Nejaktivnější čtenáři bítovské knihovny budou opět symbolicky 

odměněni. 

 

  

Obecní knihovna 
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Dne 2.2.2019 jsme chtěli uspořádat bobování a bruslení na 

místních rybnících, obleva byla tak rychlá přes týden, že o 

víkendu už nebylo na čem bobovat, ani bruslit. Místo toho jsme v 

neděli 10.2. uspořádali zájezd do Karlova a přáli si, ať vyjde 

alespoň tato zimní aktivita. V neděli ráno, aniž by vypadalo, že 

vysvitne slunce, tak v Karlově a okolí bylo nádherně. Všichni 

účastníci si tento zájezd pochvalovali. Jestli to byli běžkaři, turisté 

či lyžaři, tak si myslím, že pro všechny byly ideální podmínky. 

Děkujeme všem, kteří dali vědět, že nemohou jet na zájezd a 

místo nich mohli jet přihlášení náhradníci. V příštím roce tuto 

akci určitě zopakujeme buď na stejném místě, nebo vymyslíme 

místo nové. Za návrhy nových míst budeme rádi. 

S pozdravem  Vojtěch Kiss 

 

 

 

 

 

 

  

Stalo se … 

ZÁJEZD NA HORY 
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Setkání Bítovských žen a dětí ku příležitosti zapojení do 

výtvarné nebo literární soutěže ”Požární ochrana očima dětí a 

mládeže”pro rok 2019 a "Soutěžte se Záchranáčkem o 

nejhezčí obrázek hasičské techniky budoucnosti", aneb jakou 

techniku budou záchranáři používat za 100 let. 

 

Přijďte posedět a podpořit místní sdružení zapojením se 

do soutěže, ve čtvrtek 14.března v 17 hodin do velkého sálu 

Obecního domu. 

S sebou oblíbené výtvarné potřeby (pastelky, fixy, vodové 

barvy....). 

 

Těší se Vás Vojta Kiss a Katka Chrapková. 

 

  

Spolky a sdružení 

HASIČI 
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„P O P L E S O V É  S T Ř Í Z L I V Ě N Í” 

 

Jaro pomalu klepe na dveře, masopustní veselí jsou v plném 

proudu. Ptáci začínají poletovat, ovšem jestli to jsou kosi 

nevím, loni je decimoval v Česku nějaký virus. 

16.2. v sobotu místní rybáři opět uspořádali ples v tradičním 

formátu, a nepřipojili se tak k populistické akci „suchej únor”, 

bo u nas v našem razovitym regionu na podobne kraviny 

nemame čas. 

Místa byla všechna málem zamluvena ještě dříve, než 

stačil uschnout inkoust na pozvánkách, ale je třeba si 

uvědomit, kdo a s kým k nám chodí nebo ne. Navíc stačí kolize 

termínů s jinou akcí, nemoc, problém v práci a hned je vše 

jinak. Prostorové dispozice v OD rovněž znamenají 

pravidelnou starost, jak ustavit stoly, navíc v situaci, kdy 

většina návštěvníků se „grupuje” a nechce sedět odděleně 

nebo v sále. Ale buďme rádi za to co máme. Co asi tak mají 

říkat v Lubojatech nebo v Kyjovicích! Hudba duo Kiwi odvedla 

svůj standard, přesto chvíli trvalo, než (mladší) tanečníci našli 

odvahu a nastoupili na parket. V baru obsluhovali tři úslužní 

mladíci, i když se našli i takoví, kteří tvrdili, že jich bylo pět…:-) 

Nabídka nápojů byla dostatečná, pivo a víno teklo proudem, 

Spolky a sdružení 

RYBÁŘI 
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 přestože teplota jak bílého vína tak Jagermeistera nebyla 

optimální. Je to ovšem nesnadno řešitelný problém, který se 

pokusíme na RH částečně odstranit Jager-chlazením. 

Postupně se tak hosté protančili a prodiskutovali až ke 

třetí hodině ranní. Po akci při uklízení se našly nějaké 

zapomenuté věci jako sako, bunda, ceny z tomboly, dvoulitr 

šedého neznámého původu, který po zkonfiskování ve 

prospěch spolku bude podroben zkoumání. A také jedny 

hezké dámské střevíce. Rybáři se už chystali/losovali, že vyšlou 

člena-dobrovolníka, aby „obešel dědinu” a našel tu správnou 

nožku jako ve známé pohádce, ale nakonec z toho sešlo, 

nebylo to třeba, majitelka se ozvala sama. Stejná hudba byla 

domluvena na 1.2.2020, jindy neměli volno a nikomu se moc 

nechce hledat novou. 

Děkujeme tímto všem, kteří se přišli bavit nebo 

pomáhat! Zábava byla snad dobrá, loňské narcisy vystřídaly 

tulipány, proto jsme asi museli déle čekat s odchodem domů-

dokud nerozkvetly. Horší to měl pokladník-klíčník, ten spal jen 

3,5 hodin. Je proto s podivem, že z toho nedostal skoro 

pravidelný „afterparty stress herpes”...:-)) 

V březnu začíná jaro a 22.3. se slaví Světový den vody. 

Voda je život, nejenom pro ryby. Mysleme na to!   

Rybářství, vodě a plesům zdar!    

       MK & MRB   

Spolky a sdružení 
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Milí malí rybáři a rybářky! 

Rádi bychom Vás tímto článkem oslovili a zeptali se, zda by 

jste rádi navštěvovali náš připravovaný rybářský kroužek.  

Kroužek bude určen pro všechny, kdo se rádi dovědí více o 

rybářském sportu, ale také pro ty jenž mají zájem o ekologii a 

přírodu kolem nás. Podle Vašeho zájmu bude připravena osnova, 

tak abychom vyšli vstříc všem zájemcům. Jak těm starším, tak i 

těm nejmenším z vás.  

V případě zájmu se během března ozvěte prosím zprávou 

na Facebooku Místní rybáři Bítov, nebo na tel. 774 022 295, 

případně 702 177 572 Na viděnou s Vámi se těší   

       David Hoš a Libor Bik 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spolky a sdružení 
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Pilates, aneb Bítov v pohybu 

V úterý 5. března proběhne první cvičení pilates. Sraz je v 18 hodin 

v sále Obecního domu v Bítově. Cena jedné lekce je 80.- Kč, s sebou si  

nezapomeňte vzít karimatky.    

Těšíme se na vaši účast, Š. K. 

Sportovní akce v okolí Bítova: 

 Charitativní běh v Polance  

www.polanskybeh.cz/kontakt/ 

 Běh J. A. Komenského, který se běží přes Bítov dne 6.4.2019 

www.svetbehu.cz/17934-beh-j-a-komenskeho 

 Aktivní dovolená s Honzou Jarošem v Chorvatsku – Fit Caffe 

Bílovec 

www.fitcaffe.cz 

 Ostrava – NN Night Run 13.4.2019 

www.night-run.cz/serie/innogy-kids-cup.html 

       V. B. 

  

Spolky a sdružení 

SPORTOVCI 

http://www.polanskybeh.cz/kontakt/
http://www.svetbehu.cz/17934-beh-j-a-komenskeho
http://www.fitcaffe.cz/
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Březnová včelařská pranostika: 

Teplý březen rozehřeje včelám srdce. 

Končící zima přináší ještě mrazivé noci a chladné dny, ty však 

jsou stále častěji střídány krátkými údobími s odpoledními 

teplotami, které umožňují včelám vylétat pro vodu a pyl. Ve 

druhé polovině měsíce jsou již dny znatelně delší a s jarní 

rovnodenností přichází čas neodvratného probuzení přírody. 

Přibývá květů pylodárných rostlin a objevují se první zdroje 

nektaru z rozkvetlých medonosných květů. V teplejších dnech už 

z nich včely mohou přinášet životně důležitý nektar a pyl. V úlu se 

zvětšují plochy plodu, ze kterých se postupně líhne tolik důležitá 

generace včel pro jarní snůšku medu. S výživou plodu a zvyšující 

se teplotou v úlu roste i spotřeba medných a pylových zásob. 

S příchodem jara zakládají včelí matky postupně i novou generaci 

trubců.  

 

Včelařská moudrost: 

Pokud by zmizely na zemi včely,  

zbývaly by lidem jen čtyři roky života. 

Spolky a sdružení 

VČELAŘI 
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Práce včelaře: 

Při hromadných přeletech sleduje aktivitu na česně, množství 

donášeného pylu a zdravotní stav včel. Skutečný stav zjišťuje po 

trvalejším oteplení jarní prohlídkou. Krátce otevře úl a 

potěžkáním plástů odhaduje množství zbylých medových zásob, 

až se dostane k plástům plodovým. Pokud jsou zásoby 

dostatečné a našel plod všeho stáří, který je bohatě obsednutý 

včelami, je zde předpoklad zdárného vývoje včelstva. Slabá, 

bezmatečná, ale zdravá včelstva spojí se silnějšími a pokud je 

zásob málo dokrmuje. Odevzdává měl z úlů ke kontrole roztočů, 

v případě nadlimitního počtu je nutný nátěr zavíčkovaného plodu 

s následnou fumigací. 

 

 

 

 

  

Spolky a sdružení 
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Dobrý den vám přeji, vážení spoluobčané, 

jak jistě skoro všichni víte, od malička se zajímám o psy. Jak tak 

chodím a procházím se, dívám se do zahrad a sleduji, jaká plemena 

psů máme v našem malém Bítově. Mohli bychom pořádat malou 

výstavu,  protože takové rasy,  jaké se sešly v Bítově má málokterá 

vesnice s necelými pětisty obyvateli...  myslím si, že by stálo za to, 

udělat společnou fotografii... Záleží JEN na vás...Proto mi to nedalo a 

chtěla bych vás s nimi seznámit... 

Začnu tedy od nejzvláštnějšího plemene, které skoro nikdo 

nikdy neviděl, snad jen pouze na výstavě. Je to bedlington teriér – 

každý, kdo toto plemeno uvidí řekne : „jé, ovečka...“ Patří mezi 

Málopočetná plemena psů a pro jeho skvělou povahu, vzhled, ale i 

loveckou upotřebitelnost jsme si ho pořídili i my. Jako další náš lovecký 

pes je německý křepelák a nedávno byl i velšteriér. Jistě víte, že u nás 

na dvoře byl i nejeden velký knírač.  

Dalším psem, který se tak trochu liší od ostatních, je čínský 

chocholatý pes – tzv. čínský naháč. Již dle názvu je jasné, že toto 

plemeno je bez srsti, ale existuje druhá varianta a to – labutěnka – je to 

totéž plemeno, ale osrstěné. Tento pejsek je náročnější na chov, právě 

z důvodu toho, že nemá srst. Jak v zimě při mrazech, tak v létě při 

vyskokých teplotách. 

Další rasy, které s námi bydlí v Bítově - rozdělím je, dle využití: 

(spousta psů se ale bohužel již zařadila mezi společenská 

plemena) 

 

  

Spolky a sdružení 

MYSLIVCI 
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LOVECKÁ SLUŽEBNÍ OVČÁCKÁ SPOLEČENSKÁ 

Jezevčík Malý knírač Border kolie Papilon 

Border teriér Střední knírač Kolie dlouhosrstá Leonberger 

Anglický bulteriér Velký knírač Welsh corgi Pembroke Yorkshirský teriér 

Německý křepelák Německý boxer 

 

West highland white teriér 

Bedlington teriér Německý ovčák 

 

Německý špic bílý 

Malý müsterlandský ohař Akita Inu 

 

Bernský salašnický pes 

Pointer 

  

Grifonek 

Bernský honič 

  

Velký švýcarský 

salašnický pes 

Zlatý retriever 

  

Bostonský teriér 

Jack Russel teriér 

  

Německý špic trpasličí 

Labradorský retriever 

  

Čínský chocholatý pes 

Anglický kokršpaněl 

  

Francouzský buldoček 

Welshterier 

  

Kavalír king charles spaniel 

   

Německý hladkosrstý pinč 

Pokud jsem na některou rasu zapomněla, omlouvám se, ale i 

tak jich máme v Bítově min. 34! 

Ale nemůžu, a ani nechci zapomenout, že s námi v Bítově žijí také 

kříženci-tzv. oříšci. Ti jsou stejně nejkrásnější, jsou zdraví a žijí nejdéle 

 Přeji všem, kdo máte pejsky, ať již s průkazem původu, či bez, ať 

se daří, ať pejskové poslouchají a ať nehoní na poli a v lese zvěř .  

Zuzana Vavrečková 

Spolky a sdružení 
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Chvíle oddechu 
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Pozvánka 
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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 25.3.2019. 

 

Vydala obec Bítov dne 28.2.2019 v nákladu 180 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? 

2.3.2019 – Kytarobití s pochováním  Basy (18:00 v Obecním domě) 

20.3.2019 – Den otevřených dveří ZŠ a MŠ - Lubojaty 

31.3.2019 – Zájezd do divadla (17:30) VYPRODÁNO 

duben 2019 – Den otevřených dveří na hasičárně 

16.4.2019 – Keramická dílna ZŠ a MŠ - Lubojaty 

27.4.2019 – Krmášová zábava 

28.4.2019 – Fotbalové utkání SVOBODNÍ x ŽENATÍ 

 

Dále se chystají další akce, které budou uvedeny buď zde ve zpravodaji,  

nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách. 

 

 

Jubilanti: 

 

Hana Hajná, Milena Nohelová a Olga Seidlerová 

 

Přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka. 

 

  

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

