
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murphyho zákon o dopravě: 

„Na silnici není žádný provoz, dokud nepospícháte.“  
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Informace k plánované rekonstrukci místní komunikace  

p.č. 720 v úseku Gabrielka – hřiště 

 

Obec Bítov získala v rámci Programu rozvoje venkova dotaci 

Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místní komunikace p.č. 

720 a přilehlých ploch v úseku Gabrielka – hřiště. Celkové 

plánované rozpočtové náklady rekonstrukce činí 1.659.940 Kč, 

z toho podíl dotace 1.161.958 Kč a vlastní zdroje 497.982 Kč. 

Aktuálně připravujeme výběrové řízení na dodavatele díla, které 

musíme zrealizovat nejpozději do konce tohoto roku, reálně 

bychom chtěli rekonstrukci dokončit do 30.10.2019.  

Rekonstrukce místní komunikace se dotýká všech občanů 

bezprostředně sousedících s opravovanou částí komunikace 

a v průběhu realizace bude mít dopad i na občany bydlící 

v sousedství. Budeme se snažit Vás v dostatečném předstihu 

informovat o konkrétním časovém průběhu realizace. Vzhledem 

k velkému počtu vlastníků sousedních nemovitostí bych všechny 

rád vyzval, aby své požadavky a návrhy ve vztahu k plánované 

opravě komunikace sdělili přímo mi (Tel. 724180694, email: 

starosta@obecbitov.cz) nebo na Obecním úřadu. Podrobnější 

jednání probíhají s vlastníky stavebních pozemků v úseku od 

kopečku ke hřišti s cílem eliminovat budoucí zásahy do 

komunikace při realizaci inženýrských sítí. 

 

Děkuji Vám za spolupráci     

               Otto Schwarz  

Obecní záležitosti 

SLOVO STAROSTY 

mailto:starosta@obecbitov.cz
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Dobrý den, v minulém měsíci již „tradičně“ proběhla letní brigáda 

studentů. Letos byla zaměřena především na údržbu obecního 

mobiliáře. Byly natřeny obecní posezení, dětské prolézačky a 

oplocení. Nemalý čas se strávilo při chystání a úklidu Dne obce. 

Také došlo k likvidací napadených křovin na hřbitově. Největších 

změn se událo v okolí Obecního úřadu, kde studenti vykopali 

staré vlajkové stožáry, 2 velké buxusy a připravili zpevnění 

parkovacího místa pro obecní automobil. Všem studentům 

děkujeme za odvedenou práci a těšíme se na další rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chtěli bychom upozornit, že kontejnery na bioodpad mohou 

občané doplnit pouze poslední den před svozem. Již několikrát 

se letos stálo, že kontejnery byly naplněny občany dříve a obecní 

pracovníci neměli kde uložit bioodpad z obecních ploch. 

Děkujeme za pochopení.   Ondřej Nikel  

Obecní záležitosti 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 
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V druhém kole dotačního programu Dešťovka mají majitelé 

rodinných, rekreačních a bytových domů příležitost získat 

příspěvek až 105 tisíc korun na efektivní hospodaření s dešťovou 

a odpadní vodou. Ze zdrojů Státního fondu životního prostředí 

ČR je připraveno 340 milionů korun. 

 

Na co můžete získat příspěvek: 

1. Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – 

dotace až 55 tisíc korun 

2. Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i 

splachování v domácnosti – dotace až 65 tisíc korun 

3. Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s 

možným využitím vody srážkové – dotace až 105 tisíc 

korun 

Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti 

na pořízené technologii, k níž se dále přičítá tzv. proměnná část, 

tedy příspěvek 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže. 

Minimální velikost nádrže musí být 2 m3. Dotace se vztahuje na 

nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U 

projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí 

dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 

tisíc korun. 

 

Více informací zde: www.dotacedestovka.cz  

Obecní záležitosti 

DOTAČNÍ PROGRAM „DEŠŤOVKA“ 

https://www.dotacedestovka.cz/
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Obecní záležitosti 
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Skotský vynálezce James Watt se narodil 19. ledna 1736 ve skotském 

městě Greenock jako jedno z pěti dětí rodiny Wattovi. Jeho matka 

pocházela ze staré skotské šlechtické rodiny. Byla to vznešená dáma, 

přitom byla velmi milá, srdečná a hlavně inteligentní. Jamesův otec 

zdědil tesařskou dílnu, ve které se mu tak dařilo, že zaměstnával na 40 

dělníků. Podnikání chtěl rozšířit i na lodní dopravu, ale v tu chvíli ho 

štěstí opustilo, nákladní loď ztroskotala i s celým nákladem, a tak 

Wattova rodina přišla o všechno jmění 

Watt mechanik 

V Londýně, kam odešel v 19 letech, a Glasgowě se James Watt vyučil 

jemným mechanikem. Ve svých 21 letech se stal Watt na univerzitě 

v Glasgow univerzitním mechanikem. 

Parní stroj 

V roce 1763 byl Watt požádán, aby opravil parní stroj (jednalo se 

o jeden z prvních parních strojů, nazývaný Newcomen engine). Ohňový 

stroj se mu moc nelíbil, bylo to těžké, nevzhledné monstrum, které 

spotřebovalo nepředstavitelné množství uhlí, měla–li ho pára z kotle 

rozhýbat. Tehdejší parní stroje byly nevýkonné a tak se James Watt 

rozhodl a sestrojil parní stroj - vlastní vylepšený model. Jednoho 

hezkého nedělního odpoledne, bylo to v květnu roku 1765, si Watt 

vyšel na procházku parkem a za město. V hlavě se mu honila jedna 

myšlenka za druhou a všechny se týkaly kotlů, válců a pístů, vahadel, 

páry. Opět, tak jako mnohokrát předtím, přemýšlel o ohňovém stroji, o 

jeho nedostatcích. A najednou dostal nápad! Okamžitě chtěl běžet do 

dílny, ale zavčas si uvědomil, že je neděle, a ta se ve Skotsku držela jako   

Obecní knihovna 

VÝROČÍ – 200 LET OD ÚMRTÍ JAMESE WATTA 
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sváteční den. Musel čekat až do pondělka, ale to, co ho na procházce 

napadlo, si stále v duchu opakoval: „pára se nesmí srážet přímo v 

parním válci, ten musí být neustále horký... musí se srážet v jiné, 
oddělené a studené nádobě s podtlakem... a tato nádoba bude 

spojena s válcem a pára se do ní bude přivádět, aby zkondenzovala, 
srazila se“. Tak se zrodil největší Wattův vynález. Oddělený 

kondenzátor byl na světě. Od roku 1769 se James Watt věnoval stavbě 

a zlepšování svých parních strojů a také dalším vynálezům.  

Je zajímavé, že Watt byl odpůrcem využití parního stroje pro dopravu, 

zejména silniční. 

Do Čech se parní stroj dostal až roku 1810, když jeho součásti přivezl 

hrabě Buquoy z Anglie a věnoval je pražské polytechnice, kde jako 

mechanik působil Josef Božek. 

Kromě parního stroje vynalezl Watt v roce 1778 kopírovací stroj, který 

kopíroval papíry popsané speciálním inkoustem. Zavedl používání 

chloru a parních sušiček v textilním průmyslu a měření hustot kapalin 

pomocí trubic do U. Zasloužil se o zavedení mezinárodní soustavy 

jednotek. 

Uznávaný James Watt 

V roce 1785 byl James Watt zvolen členem Královské společnosti. Těsně 

před smrtí Watt odmítl povýšení do šlechtického stavu. 

James Watt zemřel 19. srpna 1819 v Heathfieldu jako velmi vážený 

občan. Značnou část svého jmění odkázal glasgowské univerzitě, 

svému rodnému městu odkázal dar na zřízení vědecké knihovny. 

DNE 7.8.2019 BUDE KNIHOVNA ZAVŘENA.     Hana Hajná  

Obecní knihovna 
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Milí spoluobčané, 

dovolte mi poděkovat za Vaši účast na Bítovském sportovním 

a kulturním festivalu 2019 a všem zúčastněným spolkům za 

zajištění potřebného servisu. Po loňském 4 denním maratonu 

jsme plánovali letos festival dvoudenní, který jsme nakonec 

vzhledem k aktuálním okolnostem zredukovali pouze na den 

jeden. Bylo to krátké, ale věřím, že o to intenzívnější. Pro příští 

rok bychom chtěli držet formát dvoudenního festivalu, opět 

s jedním velkým divadelním představením v přírodní scenerii 

našich rybníků a již tradičním doprovodným sportovním 

programem. Také se chceme držet termínu svátků slovanských 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje a upálení Mistra Jana Husa, tedy 

každoročně 5. a 6. července, tak s tímto termínem, prosím, 

počítejte a odjezdy na vaše zasloužené dovolené mírně pozdržte, 

či naopak urychlete, ať se nás sejde vždy co nejvíce. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stalo se … 

BÍTOVSKÝ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ FESTIVAL 2019 
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Samotný průběh našeho jednodenního BKSF 2019 názorně 

vystihuje zaslaný příspěvek našeho mladého rybáře: 

 

„V pátek 5.7.2019 odpoledne jsme se sešli na místních rybnících, 

abychom oslavili den obce Bítov. Každá složka nachystala pro 

návštěvníky nějaké občerstvení. Hasiči měli pivo a grilované speciality, 

a to nejen masové, ale také zeleninové, po kterých se jen zaprášilo. 

Rybáři měli pečené pstruhy a makrely. Myslivci měli klobásy velikosti 

XXL a alko - nealko, jen škoda, že nebyl trošku větší výběr destilátů a 

likérů. Včelaři měli kávu, čaj, koláčky a prvotřídní medovinu, se kterou 

předvedli výbornou práci v terénu. Navíc v krásně sladěných 

mundůrech, za které si vysloužili přezdívky Bzuk a Ťuk. No takhle se 

prodává. Zastupitelé obce prodávali americké hot dogy a taky zvolili 

zdravější občerstvení, určené zejména dětem, jako ovocné špízy nebo 

smoothie. 

V odpoledních hodinách probíhal na 3. rybníku skok vysoký do vody. 

Soutěžilo se v kategoriích: kluci, dívky, muži a kapacity nad 100 kg. 

Celou soutěž moderovala legenda mezi bítovskými moderátory a 

zároveň starosta, který svými hláškami rozesmával všechny diváky. V 

podvečer se nám představil jako bývalá ikona bítovských občanů 

Franta Bzunek, známý elegán, který přišel blahopřát svému sousedovi. 

Divadelní soubor umělci z Prahy si pro nás nachystal legendární 

scénku "Inzerát" v podání Lumíra Krauzoviče a Lenky Beránkové. 

Večer jsme si všichni zaspívali při vystoupení pana Jiřího Švidrnocha a 

Rogera (ten co bydlí na Lačovym). Na závěr jsme si zatančili, když nám 

DJ Pavel Šindlář vytvořil krásnou retrodiskotéku. 

Tímto chci poděkovat všem organizátorům a ostatním co se podíleli na 

přípravách Dne obce.  

 

Děkujeme a za rok se budeme těšit.  

Tomáš Cabúk“  

Stalo se … 
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Díky Tomovi za jeho postřehy a přidáváme oficiální výsledky 

Otevřeného mistrovství Bítova ve skoku vysokém do vody 

„Bítovská laťka 2019“v jednotlivých kategoriích: 

 

 CHLAPCI 

o 1. Richard Seidler (120 cm) 

o 2. Matěj Langr (120 cm) 

o 3. Martin Krischke (105 cm) 

 DÍVKY 

o 1. Tereza Baláčová (100 cm) 

o 2. Barbora Baláčová (90 cm) 

o 3. Amálie Langrová (75 cm) 

 MUŽI 

o 1. Karek Krauzovič (167 cm) 

o 2. Ondřej Langr (167 cm) 

o 3. Jakub Krischke (165 cm) 

 KAPACITY NAD 100 KG 

o 1. Pavel Seidler (110 cm) 

o 2. Jaromír Hrebík (105 cm) 

o 3. Martin Žůrek (90 cm) 

 

Děkujeme všem skokanům a skokankám za jejich vynikající a 

odvážné výkony, a zároveň se jim moc omlouváme, zejména 

dětským závodníkům, že jsme jim nestihli předat ceny za jejich 

umístění v Bítovské laťce 2019. Tento náš rest bude napraven při 

nejbližší vhodné příležitosti. 

      Otto Schwarz  

Stalo se … 
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Stalo se … 
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Včelařská pranostika: 

Udělá-li se v srpnu deštivo, prší med i dobré víno. 

 

Život v úlu 

V tomto podletním čase bývají včely ostražité a dobře si ohlídají 

všechny vstupní otvory úlu. Vedle slídících včel z okolí musí 

odolávat i loupeživým náletům vos i sršní. 

V podletí zažilo včelstvo jistý stres z toho, že jim byla odebrána 

velká část jejich zásob a nyní dostávají sladký roztok, který 

přetváří na glycidovou zásobu. Vedle toho včely ještě v přírodě 

nacházejí některé nektarodárné, kvetoucí rostliny, které příznivě 

ovlivňují kvalitu zimních zásob. Většina nyní kvetoucích rostlin 

poskytuje i tolik potřebný pyl pro budoucí bílkovinnou výživu 

plodu. V průběhu srpna se pozvolna začíná měnit poměr 

převahy krátkověkých letních včel, mezi které se postupně líhne 

stále více včel dlouhověkých. V letních měsících provádí mnohá 

včelstva tiché výměny starších a málo výkonných matek. 

Zakládání trubčích buněk skončilo a poslední trubci jsou ze 

včelstva odstraněni.   

 

  

Spolky a sdružení 

 
VČELAŘI 
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Práce včelaře 

Ve vyšších polohách včelaři přikrmují svá včelstva, v teplých oblastech 

končí snůška později a i zde je nutné ihned po vytočení medu začít 

včelstva krmit a nejpozději na počátku měsíce aplikovat některý ze 

schválených přípravků pro letní ošetření včel proti varroáze. Bohatě 

založená generace zimních dlouhověkých včel musí být ochráněna 

proti zhoubnému vlivu parazitujících roztočů, jejichž populace bývá 

v této době velmi početná. 

U všech přípravků, které nám pomáhají s likvidací roztočů, je hlavním 

předpokladem úspěchu v boji proti varroáze důsledné dodržování 

návodu. Zvlášť důležitá je jejich aplikace v doporučeném dávkování, po 

správný časový úsek a při optimálních teplotách.  

Pamatujme, že zpracování cukerného roztoku na med včely značně 

vysiluje a zkracuje jim život. Proto zvolme začátek, frekvenci a ukončení 

krmení tak, abychom zaměstnali letní, končící generaci včel. Poslední 

krmná dávka by proto měla být podána nejpozději do poslední dekády 

měsíce srpna. Právě zde platí: „Čím dříve, tím lépe.“ 

 
Včelařská moudrost: 

Věnujme lásku včelám. Ty nikomu neškodí a přinášejí nám, 

rostlinám i stromům jen užitek. 

  

Spolky a sdružení 
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Pozvánka 
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Kulturní komise obce Bítov, pořádá třetí ročník turnaje v 

nohejbalu dvojic. 

Turnaj v nohejbalu dvojic se uskuteční 14. 9. 2019 od 8:30 do 

cca. 16 hodin na hřišti v Bítově. 

Startovné činí 200 Kč na družstvo (startovné hradí občerstvení, 

ceny a náklady pořadatele). 

 

Přihlásit se můžete emailem na o.chrapek@seznam.cz, nebo 

osobně do 28. 8. 2019. 

 

Hraje se na dva vítězné sety do 11 s dvoubodovým rozdílem. 

Herní systém se určí na základě počtu přihlášených družstev.  

Hraje se na trávě na dvou hřištích (v případě většího zájmu se 

použije pro skupinu i hřiště asfaltové). 

 

Zveme jak hráče, tak i obecenstvo, pro které bude připraveno 

kvalitní občerstvení. 

 

Turnaj je určen pro bítovské občany, jejich rodinné příslušníky a 

přátele. 

Těšíme se na vaší účast.  

Pozvánka 

BÍTOVSKÁ NOHA – TURNAJ V NOHEJBALU 

mailto:o.chrapek@seznam.cz
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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 25.8.2019. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 29.7.2019 v nákladu 180 ks. Příspěvky nejsou 

jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.  

Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. 

www.obecbitov.cz 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

24.8.2019 Rybáři - Rybí hody (ve vesníku) 

31.8.-1.9.2019 Myslivci - Memoriál J. Menšíka (Myslivecká chata) 

6.9.2019 Hasiči – Noční soutěž mužů a žen (areál hasičárny) 

8.9.2019 Hasiči – Soutěž mladých hasičů (areál hasičárny) 

14.9.2019 Obec – Bítovská noha (hřiště) 

14.-15.9.2019 Hasiči - Zájezd do vinného sklepa 

 

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

nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách. 

 

Jubilanti: 

 

Sochorková Bohuslava a Muráriková Alena 

 

Přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka. 

  

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

