
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.“ 
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Vážení občané, přátelé,  

v novém formátu našeho zpravodaje jsem dostal i já svůj 

sloupek. Rád tohoto svěřeného prostoru každý měsíc využiji, 

byste věděli, co na úřadě dělám, co mě čeká a nad čím 

přemýšlím. A snad zbude prostor i na veselejší témata. Mám rád 

naši obec a budu se snažit udělat co nejvíce pro její další rozvoj. 

Nebudu na to sám, těší mě, že jste si zvolili takové obecní 

zastupitelstvo, které tu máme. Vidím, že je to dobrá parta lidí s 

různými profesními a životními zkušenostmi, která má zájem 

aktivně pracovat pro naši obec. Věřím, že si budeme rozumět, 

vzájemně diskutovat, hledat ta nejlepší řešení a ve shodě 

realizovat zásadní plány, které si vytýčíme. Které zásadní plány to 

budou, o tom Vás budeme veřejně informovat zkraje příštího 

roku. Jsme tu od toho, abychom zlepšovali podmínky pro život v 

Bítově, proto se s Vašimi náměty a připomínkami, jak toho 

dosáhnout, s důvěrou obracejte na své zastupitele - sousedy. 

Děkuji všem brigádníkům a zejména aktivním důchodcům za 

účast na společném hrabání listí, byla to velká pomoc. Těším se s 

Vámi na setkání v pátek 7. prosince 2018 při rozsvícení 

vánočního stromu před Obecním domem a na následném 

obecním Mikuláši a předvánočním jarmarku na hřišti.   

 

Hezké dny Vám přeje Otto (Tel. 724 180 694) 

  

Obecní záležitosti 

SLOVO STAROSTY 
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Dobrý den, 

dovolte mi, abych i já poděkoval za vaše hlasy v komunálních 

volbách. Jako místostarosta jsem „zdědil“ funkci šéfredaktora 

místního obecního zpravodaje. Jistě jste si všimli, že prošel 

drobnou úpravou. Každý tvůrce nového zpravodaje si ho upravil 

dle svého vkusu. Já jsem také dlouho přemýšlel, jaký by měl mít 

formát a obsah. Prošel jsem si několik desítek zpravodajů z celé 

republiky a složil ho tak, aby si každý našel něco zajímavého. 

Místo klasických témat o chodu obce a kulturních akcích zde 

přibudou i informace z usnesení ze zasedání obecního 

zastupitelstva, více popsána činnost jednotlivých složek a 

sdružení v obci, pár stránek pro oddech a nějaké ty 

zajímavosti. Také jsem jako jeden z podnětů dostal žádost o 

zřízení miniinzerce. Pokud budete mít někdo zájem něco prodat 

či koupit, napište mi to do zprávy. Také bych poprosil 

hospodyňky, pokud máte nějaký osvědčený recept a chcete se 

s ním podělit, pošlete mi jej nejlépe i s fotografií. Na závěr bych 

chtěl obnovit společenskou rubriku s jubilanty. Pokud byste 

nechtěli, aby byl váš věk či jméno zveřejněno, také mi to 

s předstihem napište do zprávy. Kontaktovat mne můžete buď 

osobně, telefonicky nebo mailem na O.Nikel@seznam.cz. 

Doufám, že se bude nová verze obecního zpravodaje líbit a 

nebráním se dalším nápadům. Na závěr bych Vás všechny 

poprosil, pošlete mi někdy nějaký příspěvek, pár slov o akci, které 

jste se zúčastnili a která se vám líbila a pomozte tím tvořit náš 

zpravodaj, předem děkuji .    

Ondřej Nikel 
 

Obecní záležitosti 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 

mailto:O.Nikel@seznam.cz
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Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání  

dne 1.11.2018 

určilo: 

 ověřovateli zápisu Vojtěcha Kisse a Markétu Venclovou, 

zapisovatelku Naděždu Hošovou; 

 pro výkon funkce starosty obce a místostarosty obce 

nebudou členové zastupitelstva obce uvolnění; 

 

schválilo: 

 navržený program jednání zastupitelstva obce; 

 členy mandátové a návrhové komise Ing. Lenku 

Beránkovou a Ing. Lenku Vašíčkovou; 

 veřejný způsob volby starosty a místostarosty; 

 komisi pro výstavbu a rozvoj obce ve složení Ing. Lenka 

Beránková (předseda), Ing. Lenka Vašíčková a Mgr. Ondřej 

Langr; 

 předsedou Komise pro kulturu a sport Vojtěcha Kisse a 

členy Markétu Venclovou, Ivo Seidlera a Davida Farníka; 

 přijetí dotace z rozpočtu MSK na archeologický průzkum 

prostoru bítovské tvrze ve výši 100.000.-Kč; 

 

zvolilo: 

 starostou obce Ing. Otto Schwarze; 

 místostarostou obce Ondřeje Nikela; 

Obecní záležitosti 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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 předsedou finančního výboru Ing. Jana Vavrečku, PhD.;  

 předsedou kontrolního výboru Ing. Davida Hoše; 

 členy finančního výboru Bc. Andreu Šprlovou a  

Mgr. Lucii Bikovou; 

 členy kontrolního výboru Alenu Pavláskovou a  

Tomáše Richtera; 

 

stanovilo: 

 odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 600.-Kč měsíčně; 

 odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního a 

finančního výboru obce ve výši 1.200.-Kč měsíčně; 

 odměnu za výkon funkce místostarosty jako 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši  

12.000.-Kč měsíčně; 

 odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného 

člena zastupitelstva obce ve výši 18.000.-Kč měsíčně; 

 při souběhu několika funkcí se odměna neuvolněnému 

členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon 

funkce, za niž náleží nejvyšší odměna; 

 odměnu za výkon funkce předsedy komise  

ve výši 800.-Kč. 

 

Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bítov 

najdete na internetových stránkách obce www.obecbitov.cz. 

 

Obecní záležitosti 

http://www.obecbitov.cz/
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Stalo se … 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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V sobotu 17. listopadu ráno jsme se sešli na podzimní brigádě, 

kde jsme dostali za úkol shrabat listí kolem obecního úřadu, 

hasičárny, na hřišti, na hřbitově a kolem cest. Naštěstí nás bylo 

hodně a práce rychle odsýpala. Hned je obec krásnější . 

        účastník 

 

 

 

  

Stalo se … 

OBECNÍ BRIGÁDA – HRABÁNÍ LISTÍ 
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V sychravou neděli 28. října ve 14 hodin jsme před lípou Svobody 

za nástupu krojovaných hasičů uctili 100 let samostatné 

Československé republiky. Starosta Tomáš Richter pronesl 

krátkou slavnostní řeč a za pomoci starosty hasičů Antonína 

Kupky položili věnec. Poté jsme se přesunuli na „tvrziště“, kde 

jsme byli seznámeni s průběhem archeologického průzkumu a 

poté jsme mohli každý přiložit ruku k dílu a zasadit další lípu, jejíž 

pojmenování necháme na příští léta.   účastník 

 

 

 

  

Stalo se … 

UCTĚNÍ 100 LET SAMOSTATNÉ REPUBLIKY 
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Tak, jako již tradičně, jsme se i letos sešli první listopadovou 

neděli 4.11. 2018 u rozsochy sv.Huberta v Kutnici. Počasí nám 

přálo, ale v letošním roce se nás sešlo o trochu méně, než v 

letech minulých, nicméně i tak se 

naše domácí zvěřinové klobásy 

snědly všechny a svařák se vypil 

také téměř všechen. Takže z naší 

strany spokojenost. 

Tímto bychom vám všem, kteří jste 

za námi přišli, chtěli moc 

poděkovat a těšíme se na další 

shledání.             

   vaši myslivci 

 

 

 

  

Stalo se … 

SETKÁNÍ U SV. HUBERTA 
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SDH Bítov se rozhodl, že uspořádá v rámci oslav 100. výročí 

založení republiky zájezd spojený se zajímavou exkurzí. A tak v 

sobotu dne 27.10.2018 se přihlášení zájemci vydali na výlet.  

První zastávka byla v integrovaném výjezdovém centru v Bílovci. 

Tam už na nás čekal jeden ze zaměstnanců, který nás po celou 

dobu prohlídky doprovázel a seznamoval nás s prací hasičů. 

Mohli jsme si prohlédnout prostory centra i zásahovou techniku. 

Bylo to hodně zajímavé a poučné.  

Druhá zastávka nás čekala v Mošnově, ve firmě Job Air, 

která je zaměřena na opravu letadel. Nakoukli jsme pod pokličku 

oprav dopravních letadel doplněný odborným a hlavně 

zajímavým výkladem o práci leteckých mechaniků. Dále jsme se 

přesunuli do haly letiště Leoše Janáčka. Škoda jen, že už je po 

sezóně a letiště zelo prázdnotou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalo se … 

HASIČSKÝ ZÁJEZD 
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Plní dojmů a načerpaní nových informací jsme odjeli z Mošnova 

do Štramberku. Tam byla pro nás připravena exkurze v místním 

pivovaru s ochutnávkou piv. Následoval oběd a výšlap na 

Štramberskou trúbu. Škoda jen, že se pokazilo počasí a začalo 

pršet. Ale Trúbu jsme přesto zvládli.  

Z důvodu zhoršeného počasí nevyšel jen výšlap na 

rozhlednu na Bílé Hoře. Závěrem celého zájezdu jsme zapadli do 

krásné malebné cukrárničky na náměstí a jak jinak, než že jsme si 

dali štramberské ucho plněné šlehačkou.  

Čas se už kvapem blížil na návrat domů. Nebylo nás mnoho, ale 

ani málo na to, aby v každém z nás zůstal nějaký ten zážitek, 

nová zajímavost a poučení, ale hlavně hezky prožitý den v 

kolektivu dobrých lidiček.  

Děkujeme všem za obětavost a dobrý nápad na výlet. Těšíme se 

na další.      účastníci zájezdu 

 

 

 

 

 

  

Stalo se … 
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Několik slov o zajímavém kulturním zážitku. 

 

 O naší obci – Bítově – je známo, že jeho občané jsou příznivě 

nakloněni ke kulturním akcím. Svědčí o tom mimořádně velký 

zájem o ochotnická představení divadelních her v přírodě, které 

se konaly v létě v areálu naších rybníků. Kulturní akci jiného 

charakteru jsme my - skupina aktivních důchodců -pro naše 

občany připravili. Šlo o vystoupení svěřenců učitelek zpěvu ze 

Základních uměleckých škol v Klimkovicích ( paní Jana Šafářová-

Doležílková) a Bílovci (paní Lenka Švarcová). K nim se přidaly 

starší zpěvačky Iveta Richterová s Gabinou Beranovou jako 

hosté.  

Ve společenských prostorách našeho Obecního domu jsme 

přichystali v rámci našich možností co nejlepší zázemí pro 

děvčata (kluci se zpívat asi stydí) a ta za to přítomným divákům 

předvedla své pěvecké umění. A bylo to v mnoha případech 

vystoupení skutečně vyjímečné. Všichni, včetně účinkujících a 

hostů, byli mile překvapeni zájmem publika, které i tom našem 

komorním prostředí dokázalo předváděné umění ocenit a 

odměnit velkým potleskem. Jelikož se jednalo o první akci 

takového rázu, nelze tvrdit, že v organizaci nedošlo 

k nedostatkům. Poněkud jsme například podcenili skutečnost, že 

na vystoupení dětí se chodí dívat velké množství jejích rodinných  

 

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 

Stalo se … 
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příslušníků. Proto velmi mnoho místních občanů, kteří zřejmě 

přišli na poslední chvíli, už našla místo jen v prostoru restaurace, 

s horším výhledem na účinkující.  

Potěšující pro nás organizátory však bylo většinou kladné 

hodnocení nápadu a díky příslibu pana ředitele ZUŠ v Bílovci, 

našeho občana Mgr. Ondřeje Langra, se budeme těšit na 

podobné vystoupení žáků „jeho“ školy, které by bylo na jaře 

venku, ve velice pěkně upraveném areálu kolem našeho 

Obecního domu. Celé představení jsme uspořádali jako 

poděkování zastupitelstvu naší obce za podporu (zejména 

finanční), která přispěla k ustavení a zdařilému rozvoji činnosti 

našeho kolektivu.     Pavel N.          

 

  

Stalo se … 

Stalo se … 
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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

kvapem se blíží svátky, naplněné vůní sladkých dobrot i rybích či jiných 

pochoutek, chvíle, kdy se scházíme nebo alespoň vzpomínáme na naše 

blízké, obdarováváme se, zazpíváme si, jak má kdo ve zvyku. Než nás 

pohltí největší předvánoční fofry spojené s úklidem, pečením, 

chystáním vánočních překvapení, chceme se na jeden večer zastavit, 

zamyslet se nad uplynulým rokem a malinko si už navodit předvánoční 

náladu.  

12. prosince v 17 hodin se sejdeme ve velké zasedací síni Obecního 

úřadu, kdy vyhodnotíme a odměníme výsledky letošního kvízu, který 

se svou tematikou vrací k důležitým událostem a osobnostem epochy 

českého a československého soužití. Půjčovat a vracet knihy budeme 

toho dne od 16.30  hodin.  

Připomeneme si také 200. výročí prvního uvedení snad nejznámější 

vánoční písně – TICHÁ NOC – a pro zájemce promítneme film, 

inspirovaný právě touto událostí.  

Chtěla bych připomenout, že všechny knihovnické akce jsou pořádány 

nejen pro registrované čtenáře, ale pro všechny zájemce. Mám radost 

z toho, když s sebou přivedete své známé a když se jim náš program 

líbí. 

 

Všem spoluobčanům přeji klidné 

prožití vánočních svátků, pohodu, 

radost a štěstí. 

Hana Hajná 

 

Obecní knihovna 
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Podzim patří k ročním obdobím, kdy na silnicích vzrůstá 

nebezpečí srážky motorového vozidla s lesní zvěří.  

Pro tuto dobu je charakteristická zhoršená viditelnost. 

Zvěř navíc migruje za potravou, a více přebíhá přes vozovky. 

Proto je na silnicích potřeba dbát zvýšené opatrnosti a 

přizpůsobit tomuto nebezpečí jízdu, hlavně v časných ranních 

hodinách, kdy jsou mlhy, a také večer po setmění. 

 Honitba Mysliveckého spolku Bítov-Těškovice je protkána 

celkem frekventovanou silnicí. Zde je každoročně sraženo auty 

okolo 8 – 15 kusů srnčí zvěře. V letošním roce je toto číslo 

doslova tragické a to už 20 kusů! A to ještě není konec roku. 

O těchto kusech víme pouze v případech, kdy nám sražený 

kus někdo nahlásí (nejčastěji Policie ČR, která byla přivolána 

k dopravní nehodě způsobenou srážkou se zvěří, nebo sami 

občané okolních obcí). Číslo bude ještě větší v případech, kdy 

řidiči srážku neohlásí, kus naloží do auta a odjedou – tímto se 

dopustí trestného činu - pytláctví. Tyto případy se bohužel často 

stávají. Dále se jedná o kusy, které po srážce s vozidlem 

odběhnou od vozovky a někde v lese na následky zranění 

uhynou, ale to se již nikdo nedoví… 

 

Spolky a sdružení 

MYSLIVECKÝ SPOLEK UPOZORŇUJE 
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Jedná se hlavně o silnici, která vede z Bítova do Lubojat. 

Zvěř zde přetahuje z pole od Cimberku směrem na Hůrku a zpět. 

Jejich hlavní přechod je u „kříža“, kde přechází nejen srnčí, ale i 

zvěř černá (divoká prasata) a škodná (lišky, jezevci…). Dále je to 

prakticky celá trasa z Bítova do Těškovic. 

Tímto vás chceme požádat o to, abyste nejen v tomto 

úseku jezdili opravdu velmi obezřetně a dávali velký pozor, 

protože zvěř před cestou nezastaví a nerozhlédne se, jestli může 

přejít, či ne, zvěř skočí rovnou a pak nemá při přecházení silnice 

vůbec šanci. 

Zrovna v tomto období se zvěř – hlavně srnčí- začíná 

shlukovat do tlup, kde může být i několik kusů. Pokud se 

rozběhne jeden kus, ostatní kusy jej následují. Může se stát, že 

vám přes cestu přeběhne 5 i více kusů srnčího. Jeden kus to 

může stihnout, ale další už může zůstat pod koly vašeho 

automobilu. Škoda je pak na obou stranách – vaši i naši.  

Pokud ke srážce se zvěří už dojde, je na místě zavolat 

nejen Policii ČR, ale i nás myslivce (737 963 368 – hospodář MS, 

725 556 946 – předseda MS), abychom ukončili případné trápení 

poraněné zvěře. 

Jezděte opatrně…      

    vaši myslivci 

 

Spolky a sdružení 
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Pozvánka 
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Pozvánka 

5.12.2018 od 16:30 – dům, po domě 
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Chvíle oddechu 
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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 21.12.2018. 

 

Vydala obec Bítov dne 28.11.2018 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? 

30.11.2018 – Tvoření s dětmi a rodiči na hřišti (17:00) 

1.12.2018 – Olbramice – Rozsvěcení Vánočního stromu (15:30) 

5.12.2018 – Mikulášská nadílka u Vás doma (od 16:30) 

7.12.2018 – Rozsvícena vánočního stromu s jarmarkem (17:00) 

12.12.2018 – Podvečer v knihovně  (17:00) 

31.12.2018 – Novoroční vatra (23:59)  

12.1.2018 – Tísek – Ples hasičů 

19.1.2019 – Hasičský ples (20:00)  

26.1.2019 – Turnaj v mariáši 

 

 

Občanům slavícím v tomto měsíci  

životní jubileum  

srdečně blahopřejeme.  

  

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

