
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

V tomto měsíci slaví své 

životní jubileum pan/í/: 

Gwuzdiochová Eliška 

Tyllich Ladislav 

Vavrečková Stanička 

Kupka Antonín 

Jedlička Pavel 

Kučerová Františka 

BLAHOPŘEJEME! 

 

Pokud si nepřejete zveřejnění, 

oznamte na OÚ. 

ÚNOR 

2018 

VYDÁVÁ OBEC BÍTOV 

www.obecbitov.cz 

 

  

 Bítovský zpravodaj  

Letošní plesovou sezónu jsme zvládli ve velmi krátké době dvou týdnů po sobě 
jdoucích, však nám příští týden končí a máme tady Masopust. O zábavu 
v Obecním domě se nám jako každoročně postarali naši hasiči a rybáři. 
Na hasičském bylo méně plesajících, kteří ocenili komornější atmosféru, větší 
prostor k tanci, kde si mohli zařádit po výborné večeři při luxusní hudební 
produkci (změna se fakt vyplatila!). Losování tomboly by volili buď ruličky, 
nebo klasiku, zdálo se jim losování zdlouhavé ale jinak . 
Rybáři měli narváno (jenom od „Hujerů“ tam bylo 22 lidí ), ale ani to 
nepokazilo příjemnou rodinnou atmošku a jenom se potvrdilo, že dobrých lidí 
se vejde hodně . Parketu vládlo osvědčené duo „KIWI“ (záruka kvality), takže 
bylo veselo. Chutnal rovněž kapřík či guláš k večeři. Tematicky laděná tombola 
byla super, ovšem nejluxusnější byl „Marcipánový jikrnáč“. Takže také  . 
Je zcela jasné kolik práce, času a úsilí organizátoři obou plesů vynaložili, aby 
výsledkem byl spokojený plesající. Važme si jejich obětavosti a poděkujme 

všem za to, že jsme si mohli výborně zaplesat i v naší malé obci. Díky všem – 
připravujícím, obsluhujícím, uklízejícím i do tomboly přispívajícím!   
 
PS: Tak zase za rok . 

 

 

ZÁJEZD 

JESENÍKY KARLOV 

4. BŘEZNA 2018 

VEŘEJNÁ SCHŮZE 

9. února 2018 

17.00 hodin Obecní dům 

„Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo 

zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.“                                                                            

( Jan Werich) 

 

Zdroj: https://citaty.net/klicova-slova/zabava/ 
 



 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

 
 
 
 

PŘIPOMENUTÍ OBČANŮM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIHOVNA 

 

CO JE TO ŽUMPA A SEPTIK?  

Žumpa je bezodtoková jímka, což znamená, že musí být vodotěsná a nesmí z ní unikat žádné odpadní 
vody. Je buď betonová, nebo plastová. Výhodou žumpy je, že k ní není třeba povolení k vypouštění 
odpadních vod. Určitou nevýhodou je nutnost zajistit pravidelné vyvážení žumpy fekálním vozem 
do  čistírny odpadních vod.  

Septik má obvykle několik komor (dvě, nejčastěji tři) a funguje jako usazovací nádrž, ve které se 
odpadní vody předčistí tím, že dojde k usazení kalu, který je pak nutné jednou ročně odčerpat. Předčištěné 
odpadní vody ze septiku se přepadem vypouštějí. Samotný septik není dostatečně účinný a odpadní vody, 
které z něj vytékají, je třeba ještě biologicky dočistit k čemuž u nás slouží biologické rybníky. 

Tolik citace, z níž je zřejmé, co nelze vypouštět do kanalizačního řádu. Na neustále interpelace občanů, 
kterým není ekologie, vzduch a čistota v obci i okolí lhostejná upozorňujeme na přísný zákaz přímého 
vypouštění do kanalizace!! 

 
Rovněž apelujeme na stavebníky, aby řádně zabezpečovali především lehké plastové obaly popř. jiné 

materiály proti větru, jelikož se okolní pole a lesy stávají smetištěm a jak všichni dobře víme, že na dlouhou 
dobu. Majitelé problematických nemovitostí byli obesláni dopisem a věříme, že se tento nešvar nebude 
dále rozšiřovat a naše obec a její okolí i nadále zůstane hezké a čisté.  

Jak obec, tak občané vynakládají nemalé úsilí i finanční prostředky na třídění a sběr odpadu, 
ekologické vytápění, umísťování košů na odpočinková místa atd. Nepřipusťme, aby byl vzhled naší obce 
a jejího okolí tímto způsobem narušen.  

 

 

 

 

OBECNÍ HŘBITOV   
Žádáme majitele hrobových míst, aby při likvidaci materiálů z hrobů dbali na řádné třídění odpadu. 
U  márnice jsou popelnice na: PLAST, SKLO A SMĚSNÝ ODPAD. Do ohraničeného prostoru za márnicí pak 
patří pouze BIOODPAD. Upozorňujeme rovněž na „ Zákaz vodění a už vůbec volného pobíhání psů“ 
na  místním hřbitově. Snad se shodneme na tom, že je to nedůstojné a nevhodné. U vstupu na hřbitov je 
umístěna cedulka toto oznamující! Za dodržování děkujeme! 
 

VEŘEJNÁ SCHŮZE  
Zveme občany Bítova, kteří mají zájem o hospodaření, investice, dění v obci za rok 2017 a plány na rok 
2018, do Obecního domu dne 9. února 2017 v 17.00 hodin na veřejnou schůzi.  

Milí čtenáři, 
ať už registrovaní nebo neregistrovaní, obracím se na vás touto cestou s malým ohlédnutím za minulým 
rokem i nastíněním plánů pro rok 2018. Předně vám chci poděkovat za vaši přízeň a uznání mé snahy 
o  zpestření kulturního života v naší obci. Velké díky patří také představitelům obce za finanční i praktickou 
podporu knihovnických aktivit. Mým cílem není plnit statistiky uskutečněných akcí, ale přinést aspoň malé 
skupině spoluobčanů trochu zábavy a poučení. Proto mne neodrazují ani stesky účastníků knihovnických 
akcí na malý počet účastníků. Kdo chce a má chuť, ten si čas udělá. Je pravda, že někdy se v jednom období 
objeví v obci i mimo obec pestřejší nabídka a my nemůžeme být všude. V tom je ta výhoda, že si vybereme 
podle naší nálady a možností. 

 



 

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přes všechno výše uvedené podle výkazů, které jsem dělala pro Městské kulturní středisko v Novém Jičíně, 
pod které naše knihovna spadá, počet čtenářů, výpůjček i návštěvníků stále roste. Je to pro mne 
povzbuzením do nové práce. V loňském roce jste si přišli do naší knihovny vypůjčit celkem 722 publikací 
(o  20% více než v předešlém roce), z toho 84 knih pro děti a mládež do 15 let, v počtu 332 registrovaných 
návštěvníků (o 24% více než v roce 2016), z toho 37 dětí (o 76% více než v předchozím roce). 
Letošní rok bude v televizi, kině, divadle i na knižním trhu jistě bohatý na připomínku „osmičkových“ výročí. 
Já je s vámi plánuji také oslavit zábavnou a hravou formou. Podrobnosti se dozvíte postupně v knihovně a 
z  vývěsky u zastávky. 
Na závěr bych chtěla zdůraznit, že všechny besedy, soutěže a hry jsou přístupny všem čtenářům, není tedy 
nutné, abyste byli v bítovské knihovně registrováni. 
Dále bych chtěla připomenout, že veškeré provozní náklady knihovny jsou hrazeny obcí, a proto i členství 
v  knihovně je zdarma. 
Těším se na vás a ještě jednou vám přeji i v tomto roce hodně zdraví a příjemných chvil s přítelkyní 
nejvěrnější – knihou.                                                                                                                                       Hana Hajná 

 

My tři králové jdeme k vám... 
     Vánoční čas odvál místo idylické sněhové vánice jarní vítr. Tak už to v posledních letech často bývá. Někteří plesají, 
jiní smutní. Naše světelná zatáčka u Gabrélky potemněla. Světýlka zhasla. Svícny se uložily ke spánku do krabice. Kdyby 
se kdysi svítilo tak jako dnes, pan Bzuneček by jistě neměl problém trefit domů. 
     Déšť ani nestačil smýt tříkrálové požehnání z futer a už se musí psát znovu. Není náhodou, že jako hlavní královský 
písař posiluju už od listopadu, abych na to psaní měl svalnatou ruku. Ovšem cvičím spíše ani ne tak na psaní jako 

na  čištění dveří. Ve standardní královské výbavě máme hadřík, ale uvažuju, že si příští rok přibalím horkovzdušný mop. 
Inu křída se mnohdy smývá velmi těžce.  
     Kolega Kašpar na nedávné schůzi navrhl, že bychom příště mohli rovnou vyglancovat celé dveře, ale tento návrh byl 
mnou razantně zamítnut, protože by mi s tím kolegové určitě nepomohli. Už tak se od září dřeme a trénujeme 
hlasivky. Letos se odhlasovalo, že budeme zpívat všechny sloky písně. Nevím jak k tomu došlo, protože jsem na tomto 
zasedání chyběl. Má tetička mě totiž na Vánoce obdarovala vzácným darem - a to neutuchajícím kašlem ozdobeným 
vydatnou rýmou. Nicméně dostalo se ke mně, že s tímto nápadem přišel kolega Baltazar. Zjevně posilněn dobrým 
pitím dostal kuráž a o Silvestrovské noci pilně nacvičoval. 
     Záhy se však ukázalo, že veškerý náš nácvik byl k ničemu. Za onoho novoročního počasí jsme totiž měli tendenci 
zpívat Hody, hody, doprovody.  
Nebyli jsme tudíž překvapeni, když nám některé hospodyňky nabízely malovaná vajíčka. I kolega Baltazar uznal, že 
letos to bylo náročné zpívání. Je to věru nemilé, když se člověku vytratí z hlavy text. O to hůř, když nás zpěv živí. 
     Již tradičně jsme se zúčastnili každoroční soutěže o nejtěžší kasičku. Ač nám Králům toto nepřísluší, strhne se mezi 
námi - Bítovskými královskými oddíly - závod o výhru. Popravdě onou výhrou není nic než dobrý pocit. Jak již víte, 
zprvu se nám moc dobře nevedlo. Avšak i přes prvotní potíže se nám s Boží pomocí podařilo obhájit první místo. Jen 
kolega Kašpar z toho není příliš nadšen. Kasička byla tak těžká, že ho doteď bolí ruce. 
Chtěli bychom Vám poděkovat za štědré dary, kterými jste přispěli. I za vajíčka, ta se také využila, obzvlášť ta vařená. 

Děkujeme rovněž za nabízené posilnění, je hezké, že na nás také myslíte. Však je všeobecně známo, že s  vyprahlým 
hrdlem a prázdným žaludkem se špatně zpívá. A pokud by se Vám přes rok po našich pěveckých výkonech stýskalo 
(nutno dodat, že internetový YouTube kanál dosud nevedeme) můžete za námi zavítat do Lubojat. Sídlíme tam u 
váženého kolegy - svatého Jiří. Budeme se na Vás těšit. 
                                                                                                                                                                                      Melichar 

Dovětek: Děkujeme všem štědrým dárcům za dary. Celkem bylo vybráno 21220,- Kč z čehož 15220,- Kč, bude použito na 
opravy kostela sv. Jiří v Lubojatech, 1000,-Kč pro potřeby kaple sv. Jana Nepomuckého v Bítově a 5000,-Kč jsme přispěli 
na konkrétní projekty zabývající se péčí o počaté a postižené děti. Vám všem upřímné „Pán Bůh zaplať!“ 

 

 



 

 

 

 

 

POZVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz.  

Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 28.2.2018 
 

BÍTOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 
Při loňských oslavách obce se nepodařilo uskutečnit divadelní představení na hrázi rybníka a členové A.D.S. 
„Umělci z Prahy“ slíbili, že se toto odkládá na příští rok. Slib dodrželi a nabídku rozšířili na dvě představení a 
doplnili sportovními aktivitami, které již Bítovští zažili a to „Turnaj ve vodním pólu“ a „Bítovskou laťku“, 
tentokráte ve skoku vysokém do rybníka! 
Připravovaný program se samozřejmě nedá vměstnat do jednoho dne, proto bude vícedenní pod názvem 

„ BÍTOVSKÝ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ FESTIVAL“ 

a bude probíhat od 5. 7. do 8. 7. 2018. 

Na organizaci se bude podílet již zmiňované uskupení společně s místními sdruženími, které budou 

v jednotlivých dnech zajišťovat občerstvení. Celá akce bude pod záštitou obce Bítov. 

Tímto srdečně zveme na tuto „čtyřdenní akci“ herce, příznivce, sportovce, fanoušky, hudebníky, hasiče, 

myslivce, rybáře, včelaře, všechny občany Bítova a okolí.  

Dopředu avizujeme především proto, aby jste si mohli přizpůsobit své plány dovolených v případě, že Vás 

tato nabídka osloví. Věříme, že nás jako každoročně podpoříte účastí a také přizvete své rodiny, přátele 

atd. Těšíme se na Vás, připravujeme pro Vás! O dobrou zábavu nebude určitě nouze!!  

 

 

 

 

 

MARIÁŠOVÝ TURNAJ 

Již tradiční klání milovníků karetní hry MARIÁŠ se účastnilo 20. ledna v bítovském obecním domě 25 hráčů, z toho 

5  bítovských a zbytek přespolních.  
Umístění na stupních vítězů: 1. Rob Antonín – Těškovice, 2. Ráček Daniel – Bílovec, 3. Vinkler Vladan – Těškovice. 
Jménem organizátora i účastníků příjemně stráveného mariášového dne děkuji starostovi a místostarostce obce 
Bítov za umožnění mariášového turnaje v obecním domě. Rovněž děkuji za finanční přispění na ceny, které byly 
hodnotné. Díky patří rovněž obsluze restaurace. Za pořadatele Martin Žůrek. 
 

ZÁJEZD (JESENÍKY) LYŽE, BĚŽKY, TURISTIKA 
Obec Bítov vás zve na aktivně strávenou neděli v Jeseníkách. 

Doprava pro občany Bítova je hrazena obcí. 
Kam: Malá Morávka - Karlov 

Kdy:· v neděli 4. 3. 2018 v 7.00 odjezd od Obecního domu 
· zpět v 17.00 odjez Karlov 

Lyžování v ://www.skikarlov.cz/.Turistika: okolí Malé Morávky 
Běžky navrhované trasy:· Bývala Chata Alfrédka ( občerstvení) 

· Skřítek se závodními okruhy (tur. chata a restaurace) 
· Hvězda (tur. chata a restaurace) 
· Nová Ves se závodními okruhy 

Přímo v Karlově začíná několik běžeckých tras. Dostanete se odsud až na hřebeny Jeseníků nebo přímo na vrchol 
nejvyšší hory Praděd. 

V případě zájmu se nahlaste do 23. února na obecním úřadě, v případě nenaplnění kapacity autobusu se budou 
dobírat občané z okolních vesnic.  Ondřej Chrapek 

 

 

 

mailto:marie.svidrnochova@seznam.cz

