
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murphyho zákon dopravy: 

„Přejedeš-li do druhého pruhu, zrychlí se ten,  

který jsi právě opustil.“ 

ú n o r   2 0 1 9 
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Vážení spoluobčané,  

v minulém čísle zpravodaje jsem slíbil, že příště více popíšu systém 

svozu odpadů a náklady na svoz. Tak se do toho pusťme . V letošním 

roce bude probíhat svoz odpadů následovně: 

Navíc 12.-13. dubna pořádá obec sběr velkoobjemového 

odpadu, elektroodpadu a starých pneumatik. A na podzim 20.-21. září 

budou opět připraveny nádoby na velkoobjemový odpad, stavební 

odpad a pneumatiky. Také sbor dobrovolných hasičů pořádá v měsíci 

dubnu sběr papíru a železného šrotu a v  říjnu ještě jednou sběr papíru.  

Během celého roku můžete též odevzdávat do bílého kontejneru za 

zastávkou starší nepoškozené oblečení, které bude dále využito 

charitou. Ostatní odpad lze zavézt do sběrného dvoru Slumbi v  Bílovci. 

A nyní trochu čísel. V následující tabulce se můžete podívat na 

náklady na svoz odpadů: 

  2017 2018 

velkoobjem. odpad 37 963 Kč 36 730 Kč 

pneumatiky 7 581 Kč 3 439 Kč 

bioodpad 101 568 Kč 126 960 Kč 

komunální odpad 124 852 Kč 157 820 Kč 

tříděný odpad 87 906 Kč 88 953 Kč 

EKO-KOM -96 091 Kč -98 780 Kč 

KOMUNÁLNÍ 

ODPAD 

každou středu (1.- 3. a 10.- 12. měsíc) 

každou sudou středu (4.- 9. měsíc) 

BIOODPAD každý lichý pátek (od 12.4. do 22.11.) 

PLASTY každý pátek 

SKLO každý 3. čtvrtek (od 3. týdne v roce) 

PAPÍR  každý 3. čtvrtek (od 2. týdne v roce) 

Obecní záležitosti 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 
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Položka velkoobjemový odpad (oblečení, matrace) v sobě 

zahrňuje i jarní elektroodpad a podzimní odpad stavební. Do položky 

pneumatiky v roce 2017 byl započítán i odpad nebezpečných látek a 

chemikálií. 

Abychom snížili náklady na svoz bioodpadu (částka je vypočtena 

za celý rok – tzn., že můžete během roku dávat i poloprázdné hnědé 

popelnice), obec v minulých letech pořídila pojízdný štěpkovač, který  je 

možné bezplatně s obsluhou pronajmout od obce, a každý dům 

(chata) obdržel plastový kompostér. Celkově na to byla vynaložena 

částka 175.733 Kč. 

U svozu komunálního odpadu (kovových popelnic) se nám 

nedaří částku snižovat. Je to způsobeno především tím,  že jsou na ulici 

před plotem vystaveny i poloprázdné popelnice. Obec (potažmo my 

všichni) totiž platíme za poplatek za vysypání každé popelnice a je 

jedno, jestli je „prázdná“ nebo plná. Tímto bych chtěl apelovat na 

všechny občany: „Vystavte popelnici před vrátka (na cestu) pouze 

tehdy, pokud je plná. Sníží se nám tím poplatek za odpady na další 

léta. Pokud tam necháte prázdnou popelnici, bude její vývoz 

započítán, ikdyž nic v ní nebude.“  

Také je zajímavý přehled vysypaných popelnic za loňský rok. Na 

osobu v domácnosti byl průměr cca 6 popelnic za rok. Bohužel jsou 

mezi námi i takoví, kteří průměr překračovali i více než 5x. Pro letošní 

rok jsme museli poplatek za odpady na osobu zvýšit o 60Kč a bohužel 

do dalších let to vypadá na další zvyšování. Pokud je  to možné, třiďte 

více, ušetříme si tím peníze, děkuji. V následujících měsících budeme 

také kontrolovat vytíženost kontejnerů na tříděný odpad a podle toho 

dojde k drobným úpravám počtu, případně i jejich rozmístění.  

Dále mám ještě informaci o sběru použitých oděvů, kdy bylo 

z kontejneru za zastávkou za loňský rok posbíráno celkem 1.659 kg 

oděvů. Dobrá práce .  

Obecní záležitosti 
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A na závěr trocha statistiky z jiného soudku: 

rok obyvatel 
narození zemřelí přistěhování odstěhování  

1996 370 

26 42 86 40 

2006 400 

50 53 106 64 

2016 439 

1 6 16 9 

2017 441 

5 2 34 8 

2018 470 
Mezilehlé hodnoty značí rozdíl mezi roky. 

Ondřej Nikel 

 

 

 

Dne 9. prosince 2018 se měnily jízdní řády, kdy došlo k úpravám, které 

se nemile dotkly našich občanů. Po jednání mezi občany – obcí – 

ODISem došlo alespoň k malému kompromisu, kdy bude od 3. března 

2019 zajištěna návaznost autobusu 692 („Bílovec“) na autobus 672 

(„Ostrava“) na zastávce Lubojaty-Niva v 17:29. Tyto autobusy budou již 

navzájem na sebe čekat, takže bude zajištěna možnost přestupu. 

Dalším žádostem nebylo zatím bohužel vyhověno. 

 

Obecní záležitosti 

JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 
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Obecní záležitosti 
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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

ráda bych se s Vámi dnes podělila o nevšední 

zážitek z knihy spisovatelky, jejíž romány jsme si již 

v Bítově zvykli vyhledávat. Je jí Jaroslava Černá a 

mám na mysli knihu Santini s podtitulem Peklem 

duše k světlu světa.  Poutavou formou líčí pohnuté 

životní osudy a umělecký zápal geniálního 

architekta vrcholného baroka Jana Blažeje 

Santiniho-Aichla od jeho dětství, kdy byl pro svou 

tělesnou nedokonalost terčem posměchu, až po jeho úmrtí 

v nedožitých 47 letech. Obrovský talent a láskyplné zázemí obou rodičů 

mu umožnily vytvořit desítky děl, která dodnes při toulkách naší vlastí 

obdivujeme. Mezi nejznámější patří poutní kostel ve Křtinách a 

kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru n.S. 

Autorčino zaujetí pro umělce mi připomnělo nenapodobitelné líčení 

architektury ve Chrámu Matky Boží v Paříži Victora Huga, román Jany 

Janusové Kameník krále Vladislava (B. Rejt) či Kámen a bolest 

(Michelangelo) Karla Schulze. 

Milí čtenáři Zpravodaje, potěšilo by nás, kdyby se na tomto místě občas 

objevilo i několik řádků z Vašeho autorského pera. Podělte se s námi o 

své zážitky se zajímavou knihou a doporučte ji také ostatním. Příspěvky 

můžete posílat na mail knihovnabitov@seznam.cz nebo do redakce 

Zpravodaje.  

Zároveň bych Vás chtěla požádat, abyste v  co nejhojnějším počtu 

vyplnili přiložený anonymní dotazník, pomůže nám v  naší práci pro 

Vás. Děkuji.      Vaše knihovnice 

Obecní knihovna 

POZVÁNKA KE KNIZE  

mailto:knihovnabitov@seznam.cz
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Ohlédnuti za hasičským plesem, který se uskutečnil 19. ledna 

v Obecním domě. Jako každým rokem v tuto dobu připravili hasiči 

tradiční ples. Bohaté občerstvení, velmi chutné jídlo, dobrá hudba a ani 

bohatá tombola však nepřilákala do sálu větší počet plesajících. Snaha 

pořadatelů připravit pro zájemce zábavy vyzkoušet si taneční kreace 

okoukané při loňském Star Dance (a tím také podpořit naši činnost), 

nepadla na úrodnou půdu. Toto je ještě podpořeno tím, že si účastníci 

donesou vlastní občerstvení (alkohol). Čas věnovaný přípravě a 

zajišťování plesu, srovnaný s jeho ekonomickým přínosem, je tímto 

málo efektivní a výbor SDH posoudí, zdali bude v  tradici plesu 

pokračovat či uskuteční nějakou časově méně náročnou akci. Zároveň 

však děkujeme těm, co přišli a výborně se bavili.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Za SDH starosta 

Stalo se … 

OHLÉDNUTÍ ZA HASIČSKÝM PLESEM 
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Rok utekl jako voda a místní spolek myslivců uspořádal 

1.12. hon na zajíce i na škodnou, zákonem povolenou lovnou 

zvěř. Okolo půl deváté ráno se u myslivecké chaty sešlo 24 

myslivců, 11 honců a 10 psů různé fyzické zdatnosti. Venkovní 

teplota vzduchu lehce pod nulou vypadala příjemně, ovšem 

vytrvalý studený vítr ji pocitově tlačil úplně někam jinam, což při 

zákazu používání „tekutého svetru” byl trochu problém. 

Po slavnostním zahájení se vyrazilo auty směr Výškovice k 

bývalé hájence. Tam proběhla první dílčí naháňka v porostu pod 

hřbitovem směrem k přehradě. „Naplánovaní”  divočáci byli 

kupodivu doma, což možná některé překvapilo, proto i když S-

bally lítaly, všechny prasata bez újmy na zdraví utekly. Holt někdy 

zvítězí příroda. Poté se postupovalo směrem na Bítov, resp. Nivu 

po stejné straně údolí Jamníka, kde proběhlo několik dalších 

naháněk bez valného úspěchu. Během přestávky na svačinu 

(opékané klobásy) uprostřed akce došlo k malé události. Řidič 

doprovodného vozidla tak divně divoce kličkoval na zmrzlé louce, 

že se mu podařilo omylem „lehce přejet lauf” odložené zbraně 

jednoho střelce. Zkraje puška vypadala málem na odpis, nicméně 

panika nebyla na místě. Dosvědčuje to i fakt, že takto postižený 

střelec následně jako jediný ze všech střelil (jediné) dva zajíce a 

byl po právu později na myslivecké chatě vyhlášen králem honu. 

Tento výsledek měl za následek mj. i to, že na poslední leči  

  

Stalo se … 

PROSINCOVÝ HON ANEB S ÚSMĚVEM NA ZAJÍCE… 
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padaly návrhy nechat i ostatním myslivcům povinně srovnat 

mušku podobným způsobem. 

Na poslední leči již v uvolněné atmosféře proběhla družná 

zábava s nezbytným zaslouženým vydatným občerstvením. Lítat 

šest hodin po lese na až příliš čerstvém vzduchu není jen tak.  

Ne každý trénuje v Sokolu. I tak to stálo za to. Někteří účastníci se 

nevidí pořádně třeba i rok a když se sejdou ti správní lidé, není o 

legraci nouze a celý den uteče jako voda. Jako ilustrační foto 

připojuji loňský mimořádný výřad ulovené zvěře na honu, který 

se nejspíše povede maximálně tak jednou za deset let. Myslivosti 

zdar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS. Uvedené zážitky „poctivě” zdokumentoval s laskavým 

svolením krále honu přímý účastník akce :-) 

Stalo se … 
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Koleda je sice o penězích, které jsou potřebné. Je to však i ryzí a 

nezapomenutelná dávka pozitivní energie, jež si vzájemně koledníci i ti, 

které osloví, předají a společně prožijí. Mnoho lidí zpívá s koledníky, 

usmívá se, ale i pláče. Tříkrálová koleda je o velkých, krásných emocích. 

Kdo jednou obešel s pokladničkou ulici a zazpíval ...štěstí, zdraví, 

přejeme vám..., kdo jednou prožil, ví o čem je lednové obdarovávání. 

Děkujeme, děkujeme! Za dary, velkorysost, vstřícnost, ochotu, 

důvěru, za každičký úsměv či pamlsek pro tříkrálovou družinu, za 

laskavost a otevřená srdce. Děkovná mše svatá za všechny štědré 

dárce byla sloužena 6.1.2019. Při letošní koledě jste přispěli částkou 

20937,- Kč na poslední etapu venkovní opravy kostela sv. Jiří 

v Lubojatech.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Stalo se … 

 
TŘÍKRÁLOVA KOLEDA 2019 
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Stalo se … 

 
TURNAJ V PING-PONGU 
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Únorová včelařská pranostika: 

Bílo a mráz v únoru, požehnání medu na celý rok. 

V zimních měsících roku se moudré společenství včel 

naučilo přečkat i největší mrazy. Husté ochlupení včel a 

semknutí do chomáče tvaru koule vytvoří teplý kožich, uvnitř 

kterého je optimální teplota pro přežití včelstva. Na povrchu je 

chlad, který by včely dlouho nepřežily, proto celé společenství 

neustále rotuje z teplého nitra k povrchu a naopak. Teplo si 

včelstvo vytváří přeměnou medných zásob, pokud včelař jejich 

zásoby odebral, nahradil je při podletním krmení cukerným 

roztokem. Ten včely přeměnily na lehce stravitelnou potravu 

pro přezimování. Při vzdušnicovém dýchání včel náročném na 

dostatek vzduchu je spotřebováván kyslík ze vzduchu za vzniku 

oxidu uhličitého a vodních par. Ty z úlu odcházejí otevřeným 

česnem. Práce včelaře v zimním období je v kontrole úlů a 

přípravě na jejich obnovu - odstraňuje sníh a led z česna, 

zabezpečuje úly proti škůdcům, zvláště hlodavcům, vytváří nové 

rámky, obnovuje vše potřebné a  vzdělává se ve včelaření.  

V únoru se již dny prodlužují, světla přibývá a můžeme se 

dočkat i hezkých dnů s projasněnou oblohou a teplotami nad  

10 st. C. V tomto období jsme svědky občasných a při větším  

Spolky a sdružení 

 
MÍSTNÍ VČELAŘI 
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oteplení i hromadných proletů. Po dlouhém pobytu v úlu se 

včely očistí od nahromaděných nestravitelných zásob ve 

výkalových vacích. Již při prvních výletech vyhledávají včely 

v okolí vodu a často je vidíme přilétat se zářivými pylovými 

rousky na zadních nožičkách, což je známkou toho, že matka 

zakladla po plodové pauze první plochy plodu.  

Včelařská moudrost: 

Na světě jsou dvě záhady života: člověk a včela.  

Starší jsou ale včely! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spolky a sdružení 
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Je tomu už dva a půl roku, co se sešla skupina důchodců a 

zejména důchodkyň, aby část svého volného času trávili při společných 

aktivitách. Než začnu popisovat naše aktivity, troška statistiky:  

  K dnešnímu dni je nás zapsaných v seznamu 57, aktivních ( to jsou ti, 

kteří se zúčastnili nejméně jedné akce) je 46. Průměrná účast na akcích 

je 22,7 osob. V roce 2018 jsme se sešli 30x.  

  Díky podpoře obecních orgánů, se můžeme scházet v sále Obecního 

domu a také tak činíme. Každý sudý týden ve čtvrtek, od šesti hodin (v 

zimě) nebo sedmi hodin (v létě) večer, se ti, kteří mají právě čas sejdou 

a  udělají plán. Takovýchto schůzek bylo v tomto roce 14. Na schůzkách 

se však nevěnujeme pouze "pracovním" tématům. Důležitou součástí 

schůzek je i to, že si spolu poklábosíme (hlavně naše ženy). Chlapi pak 

často zajdou po skončení schůzky,vedle "na pivo". Toto vede  

k upevnění zájmu o pořádání  společných aktivit. 

  Naplánovaný program se pak organizačně připraví a díky  

e-mailovému spojení ( kdo internet nemá, dostane psaníčko do 

poštovní schránky) jsou o detailech všichni informování. Pokud je 

nutné rozhodnout operativně (třeba v závislosti na počasí), tak nám 

pomáhá místní rozhlas. 

  A nyní poněkud podrobněji. V tomto roce jsme uspořádali  

7 procházek po okolí Bítova, 3 výlety zájezdovým autobusem a jeden 

výlet vlakem.  Dvakrát jsme se sešli na společenském setkání, něco 

udělali i pro veřejnost  a také zhotovili můstek pro běžkaře. Procházky 

okolím Bítova jsou dobré nejen pro posilování fyzické zdatnosti, ale 

jsou mezi námi také lidé, kteří se do Bítova přistěhovali a při 

procházkách získávají i znalosti o místních specifikách. 

  Autobusem jsme jeli do oblasti Jesenicka ( Zlaté Hory, Rejvíz, město 

Jeseník), druhý výlet byl na Valašsko ( Hovězí u Vsetína, Pulčínské skály, 

Vizovice) a třetí na Šumpersko ( Úsov, Velké Losiny a Jiříkov u 

Rýmařova). Pokud bychom chtěli popsat zážitky, nestačily by nám ani   

Spolky a sdružení 
 

TO JSME MY, BÍTOVŠTÍ AKTIVNÍ DŮCHODCI 
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čtyři Zpravodaje. Proto pouze vzpomenu hodnocení účastníků: "Bylo to 

výýýbornééé!"" 

Více však připomenu vlakový výlet jehož cílem byl výstup na Velký 

Javorník. Jelikož naše obec neleží blízko nádraží, není cestování po 

místních tratích (lokálkách) běžné. Proto každá část jízdy ( Studénka, 

Příbor, Štramberk, Veřovice) poskytla nějakou zajímavost, na níž se 

bude vzpomínat. Konečně i samotný výstup z Veřovic na vrchol 

Velkého Javorníku, prověřil zdatnost každého účastníka. Odměna, 

tvořena nádhernými výhledy do údolí Frenštátu a pohledy na Beskydy, 

však stála za to. Je jen škoda, že v den výletu bylo dost horko a mnoho 

z nás se bálo úmorného vedra a proto nezúčastnila. 

  Pro širokou veřejnost a jako odměnu členům zastupitelstva obce, 

kteří své působení končí, se nám podařilo uspořádat vystoupení žaček 

pěveckého oboru hudebních škol z Bílovce a Klimkovic. To, že v sále i 

restauraci nebylo téměř volné místo, svědčí o tom, že i toto byla zdařilá 

akce. Rovněž některá naše děvčata (protože my nejsme staří, jen 

máme více let) svým pekařským uměním přispěla k Mikulášskému 

odpoledni na hřišti. 

  Píšeme zde, že součástí naší činnosti byly i společenské akce. Na 

rybářské chatě ve Vesníku jsme, v rámci tradice, usmažili vaječinu snad 

ze sta vajíček. Tato naše akce měla největší účast. Sešlo se nás 34. 

Druhou akcí společenského charakteru byl předvánoční večírek, kdy 

jsme si prohlíželi fotografie, které byly během tohoto roku pořízeny, 

udělali si pro sebe tombolu, ve které každý vyhraje a nakonec si na zeď 

promítli videoklipy s písničkami našeho mládí. 

  Nakonec vám sdělíme jednu bližší informaci o díle, na němž se téměř 

výhradně podíleli členové naší skupiny. Jedná se  o výstavbu můstku 

pro pěší nebo v zimě běžkaře, přes potok Jamník. Záměrně v tomto 

článku nejmenujeme nikoho, protože naše činnost je kolektivní. Zde 

však by nebylo správné nezmínit se o jednom členu našeho kolektivu, 

který si nepřeje být jmenován. To on s iniciativou přišel a hlavně na  

  

Spolky a sdružení 
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přípravě nosníků mostu a zhotovení ocelové konstrukce, provedl 

neuvěřitelné množství práce.  

   Co nás vedlo k tomu, aby byla naše činnost popsána v tomto 

Zpravodaji. Jednak se nám zdá, že jsme velmi aktivní skupinou obyva tel 

Bítova a chceme se tím pochlubit, ale také jsme přesvědčeni, že je nás 

aktivních stále málo. Chtěli jsme stručným popisem naší činnosti 

oslovit i ostatní občany Bítova, nebo i "neobčany", kteří však v Bítově 

tráví volný čas a jsou poživatelé důchodových dávek (nejen starobních), 

ať posoudí, zda by nalezli mezi námi uspokojení při využití svého 

volného času. Stačí, když si pohlídají sudý týden ( v létě se vyvážejí 

popelnice ) a ve čtvrtek mezi nás přijdou, nebo (pokud mají internet) ať 

napíší na nikel.pavel@seznam.cz.  Každý, kdo v dobrém přichází, 

bude mezi námi vítán. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivní důchodci z Bítova   

Spolky a sdružení 
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Minule vyhráli: 

obyvatelé domu č.p. 22 a 148. Gratulujeme    

Chvíle oddechu 
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Chvíle oddechu 

 
OMALOVÁNKA 
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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 25.2.2019. 

 

Vydala obec Bítov dne 31.1.2019 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? 

2.2.2019 – Dětský maškarní ples – Výškovice 

2.2.2019 – Pochování basy - Tísek 

9.2.2019 – Hasičský ples – Výškovice  

10.2.2019 – Zájezd na hory (7:00) NAPLNĚN 

16.2.2019 – Rybářský ples (20:00) 

16.2.2019 – Šibřinky aneb vítání fotbalového jara - Tísek 

2.3.2019 – Chování Basy 

31.3.2019 – Zájezd do divadla (17:30) 

Dále se chystá turnaj v šipkách, bruslení a další akce, které budou uvedeny buď 

zde ve zpravodaji, nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách. 

 

 

Jubilanti: 

Stanislav Richter 

Františka Kučerová 

 

Přejeme hodně zdravíčka. 

 

  

 

Vzpomínáme: 

Alžběta Goldová (88) 

 

 

  

 

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

