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 Bítovský zpravodaj  

PRÁZDNINOVÉ OHLÉDNUTÍ 
Máme za sebou úmorná vedra, která jsme zvládali, každý po svém. Záleželo na 
tom, kde jsme se právě nacházeli a co jsme museli, či nemuseli dělat. Přesto se 
v naší obci našla parta nadšenců, která se v tomto období pustila 
v tzv.„AKCI Z“, pod vedením Ondry Chrápka, do stavby přístřešku u boudy 
na  hřišti. Nenechali se zahanbit skupinou mužů, kteří nám vytvořili lávku 
přes  potok a plán, aby kultura občerstvení, posezení i bezpečnost třeba 
u  příštího fotbalového krmášového utkání byla zase o něco vyšší, se začíná 
naplňovat! Važme si lidiček, kteří nezištně pracují na zvelebování míst naší 
obce. Díky chlapi, ať se dílo podaří a slouží k dobrému!! 
A tak nebudeme na letošní léto vzpomínat jen na náš 1. Fesťák, 41. Rybí hody 
či 18. ročník mysliveckého Memoriálu, z takovýchto akcí nám zůstanou krásné 
vzpomínky a pár fotek, ale věřím, že lávka, pergola i místo Bítovské tvrze 
budou pro další generace zajímavým počinem roku 2018. 
Školákům dobrý start do nového školního roku a nám všem krásné dny 
„babího léta“ a na nějaké ze zářijových bítovských akcí naviděnou.  
                                                                                                   Švidrnochová Marie 
 
 

 

ZÁJEZD 
PO STOPÁCH 
BÍTOVSKÝCH 

8.9.2018 

Místo dlouhých řečí o tom, jak a co se má udělat,  
si vyhrnuli rukávy a přiložili ruku k dílu! 

BÍTOVSKÁ NOHA 
 

15. ZÁŘÍ 
MÍSTNÍ HŘIŠTĚ  

HASIČSKÉ 
SOUTĚŽE 

NOČNÍ 21.9.2018 
DĚTSKÁ 23.9.2018 



OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Ohlédnutí za letními brigádami.  

V měsíci červenci naší studenti opět pracovali na údržbě a 
zvelebování naší obce. V celkovém počtu 11 (7 dívek a 4 kluci) 
se podíleli na údržbě zeleně, instalaci nových vývěsních 
skříněk, opravě čekárny, nátěru oplocení hasičské zahrady, 
výstavbě přístřešku budovy šaten na místním hřišti a nátěru 
různých prvků venkovního prostranství obecního domu. 
Výrazně se podíleli také na přípravě čtyřdenního průběhu dne 
obce. I když manuální zručnost brigádníků se postupem let 
vytrácí, mohu říci, že tyto brigády jsou pro obec přínosem. 
Navíc si mladí lidé vytvářejí pozitivní vztah k obecnímu 
majetku a nepřímo i obec finančně podpoří mladou generaci.  

                                                                               Tomáš Richter 

Bítovská tvrz (hrádek) - průzkum 

Období letních prázdnin bylo ve znamení zahájení profesionálních 
průzkumných prací v lokalitě tvrze (hrádku) pracovníky Archeologického 
ústavu AV ČR v Brně její pobočky v Opavě. Celý prostor, jež zahrnoval jak 
polní, tak lesní část byl skenován speciálním přístrojem. Pracovníci 
vykonávající tuto činnost, byli obeznámeni s částí, kde byla nově 
navezena zemina a suť. Dle vyhodnocení skenovaného prostoru se pod 
povrchem nacházejí zbytky tvrze (hrádku) s jasně ohraničenými částmi. 
Povrchovým ohledáním byly znovu nalezeny předměty, jež svědčí o 
daleko dávnějším osídlení tohoto místa. Tzv. pazourkové jádro s jasně 
znatelnými štěpnými plochami dokonce zasahuje až do doby neolitické. 
Na základě těchto skutečností dojde v dalších měsících k průzkumu ve 
formě sond. Ukazuje se, že jsme svědky historického objevu. O dalších 
skutečnostech Vás budeme průběžně informovat, a navíc připravujeme 
další besedu s novými poznatky o tvrzi (hrádku).  

                                                                                                                                                            Tomáš Richter 
 

 

 

 

Sběr velkoobjemového a stavebního odpadu 
Ve dnech 21. září (15.00 - 18.00 hod.) a 22. září (10.00 – 18.00 hod.) se bude za 
budovou obecního úřadu přijímat velkoobjemový a stavební odpad. V rámci 
velkoobjemového odpadu možno přivážet textilní odpad, staré matrace, koberce, boty, 
podlahovou krytinu, pneumatiky a gumový odpad.  Součástí tohoto sběru není přijímání 
nebezpečného odpadu a barev. Při ukládání odpadu bude přítomen zástupce obecního 
úřadu. Mimo uvedené hodiny bude prostor přistavených kontejnerů uzamčen. 

 

 
 

 

POZVÁNÍ NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, 
které se bude konat dne 17. září 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bítově. 
Na programu bude mimo jiné vystoupení zástupce Jednoty COOP Hodonín k uzavření bítovské prodejny.  

                                                                                                                                        Zastupitelé obce Bítov 



OHLÉDNUTÍ - POSTŘEHY 
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BÍTOVSKÁ NOHA -  MÍSTNÍ HŘIŠTĚ – 15.9.2018 
 

 

 

 

ZÁJEZD PO STOPÁCH BÍTOVSKÝCH – 8.9.2018 - informace pro přihlášené a nabídka posledních 10 míst !! 
 
Odjezd od zastávky autobusu: 8.00 hodin  
Trasa: Bítov- Hrabyně-Wlodzienin Polsko- Litultovice- Bítov 
Zastavení : 
1/ Hrabyně -prohlídka kostela s připomínkou historických skutečností včetně pobývání Bítovských na   
     tomto místě  
2/Wlodzienin – výstup na místní rozhlednu, procházka historickým parkem až k přehradě (nebudete      
     potřebovat polské zloté – případný vstup uhradíme hromadně) 
3/ Litultovice – zde bude pro zájemce zajištěn oběd v Zámecké restauraci kolem 14. hodiny (takže sebou  
na dopoledne malou svačinu + pitný režim) Abychom neztráceli čas v restauraci, objednáme dopředu  
jídlo hromadně. Přihlášení budou osloveni a dle nabídky si dopředu objednáte, budete-li mít zájem. 
V  Litultovicích bude dále prohlídka Muzea a možnost procházky zámeckým parkem 
 
Odjezd směr Bítov plánujeme na 16.00 – příjezd Bítov kolem 17.hodiny. 
Jelikož v současné době probíhá archeologický výzkum na místě Bítovské tvrze, využijeme cesty 
autobusem také k podání zajímavých, nových informací.Na Vaši účast a společné zážitky se těší 
organizátoři obecního zájezdu. 
 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V BÍTOVĚ POŘÁDÁ: 
 
1) NOČNÍ SOUTĚŽ v požárním útoku v kategorii muži a ženy.  
     Kdy: v pátek 21. 9. 2018 ve 20.30 hod. 
2) DĚTSKÁ SOUTĚŽ mladých hasičů v kategorii mladší a starší. 
     Kdy: v neděli 23. 9. 2018 od 8.00 hod. 
 
Soutěže se uskuteční před hasičskou zbrojnicí v Bítově. Přijďte povzbudit naše borce.  
Bude pro Vás připraveno občerstvení.                                    Širokou veřejnost zve výbor SDH 
 

 

 

 

V srpnu jsme měli možnost účastnit se dvou již tradičních aktivit našich 
dobrovolných sdružení v obci, a to Rybí hody na bítovských rybnících a  Myslivecké 
dny na chatě v Nivě. 

Ti, z nás, kteří se zúčastnili mohou jen chválit a děkovat za obětavost a úsilí 
připravit v daných podmínkách takové hezké akce s výborným občerstvením. 

Ani jedněm nepřálo počasí, rybáři hynuli u pečení ryb horkem a myslivcům 
polovinu dnů propršelo. Přesto jsme to nepoznali na kvalitě a množství 
nabízených pochutin a zábavy. Děkujeme všem, kteří vše pro nás připravili! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz.  
Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 25.9.2018. 

 
 

mailto:marie.svidrnochova@seznam.cz

