
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

   

                       BÍTOVŠTÍ NETOPÝŘI PŘED ODLETEM DO ŠKOLY  

 

V tomto měsíci slaví své 

životní jubileum: 

 

Niklová Zdeňka 

Schwarzová Ludmila 

Stará Věra 

Richterová Zdeňka 

BLAHOPŘEJEME! 

 

 

 

 

Pokud si nepřejete zveřejnění, 

oznamte na OÚ. 

Září 

 

2017 

VYDÁVÁ OBEC BÍTOV 

 

www.obecbitov.cz 

 

  

 Bítovský zpravodaj  

Hola, hola, škola volá!! 
Prázdniny jsou opět za námi a děti vykročily do nového školního roku. 
Možná jste se přistavili u kulturní nástěnky na autobusové zastávce, kde 
jsme měli díky jedné z maminek krásné fotečky předškoláků, v této chvíli 
již školáků.  
4. září 2017 nastoupilo do 1. třídy Základní školy v Těškovicích 6 
prvňáčků a na Základní školu v Lubojatech jeden. Škoda je, že jsou děti 
v různých školách a tudíž se málo potkávají, proto je velmi důležité, aby 
se vídaly alespoň na bítovských obecních akcích, na zahradě Obecního 
domu či na hřišti, jak tomu bylo i tuto sobotu. Bylo moc hezké, jak si 
bítovská děvčata na hřišti společnými hrami sama vyplnila čas, kdy jejich 
tátové bojovali o medajle .  
 
I v září se najdou akce, kde se mohou potkat a pobavit nejen děti, ale i 
rodiče a všichni naši občané. Pozvánky naleznete na poslední straně. 
 
Organizátoři Vás srdečně zvou na hezké prožití „Babího léta“ 
 
 

 
 

 

NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ 

Požární zbrojnice 

8. září od 20.30 hod. 

MYSLIVECKÉ DNY 

Chata NIVA 

9.-10. září 2017 

DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ 

Požární zbrojnice 

10. září 2017 od 8.30 hod.  



 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

 

POZVÁNÍ NA 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BÍTOV 

  

Zveme občany na veřejné zastupitelstvo obce Bítov, které se bude konat dne 11. září 2017 

v 18.00 hodin na Obecním úřadě.  

 

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A STAVEBNÍHO ODPADU 

 

Ve dnech 22. září (15.00 - 18.00 hod.) a 23. 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 je také přijímání nebezpečného odpadu /barvy, 

ředidla/. Při ukládání odpadu bude přítomen zástupce obecního úřadu. Mimo uvedené hodiny 

bude prostor přistavených kontejnerů uzamčen. 

 

COOP JEDNOTA HODONÍN – PRODEJNA BÍTOV 

 

Na základě jednání s JUDr. Kadlecovou předsedkyní představenstva, ředitelkou družstva 

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně a jí zaslaných materiálů a návrhů byla 

na  zastupitelstvu projednávána otázka provozování prodejny COOP č. 728 Bítov. 

Dle sdělení předsedkyně představenstva vykazuje prodejna za období od ledna do května 

2017 prvotní ztrátu s očekáváním jejího dalšího navýšení a obec byla proto požádána 

o příspěvek 20000,- Kč měsíčně na provoz prodejny. Dále bylo navrženo snížení úvazků 

zaměstnankyň s dopadem na prodejní dobu a to v pracovní dny 7.00-12.00 a 14.00-16.30 

hodin.  

Na jednání zastupitelstva nebyl příspěvek na provozování prodejny schválen a starosta byl 

pověřen k dalšímu jednání, které proběhne 22. září 2017. Zkrácení otevírací doby je reálné, ale 

je třeba hledat i jiná úsporná opatření a východiska, než dotování provozu.  

 

Cílem provozování prodejny je věrný a spokojený zákazník, který se díky kvalitě a dostupnosti 

nabídky rád opakovaně vrací, což je v současné konkurenci těžko udržitelné.  

Je také na nás občanech (zákaznících) abychom zvážili, je-li pro nás prodejna v obci důležitá. 

Máme zájem svými připomínkami přispět k zlepšení nabídky a služeb a potažmo svými nákupy 

podpořit udržení provozu prodejny?    



OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÍTOVSKÁ NOHA – TURNAJ V NOHEJBALU  

Počasí také nic moc! Ještě ráno, když místní rozhlas zval na hřiště, mnozí nevěřili, že se počasí udrží. 

Nakonec bylo chladno, ale nepršelo a tak měli všichni, jak soutěžící tak pořadatelé úsměv na tváři a na hřišti 

vládla dobrá nálada. Úsměv se vytrácel jen při nezdařilých sportovních výkonech . Turnaje se zúčastnilo 7 

dvojic, hrálo se od 9 do 15 hodin a na stupních vítězů se umístili: 

                                                            Martin a Roman  Hrabovští 

                     Viktor Kudrna                                                                         Ondra Chrapek       

                  Marek Stanovský                                                                         David Farník 

 

 

Všichni zúčastnění nohejbalisté sklidili při vyhlašování výsledků velký potlesk, vítězové medajle a ceny, o 

které se rádi se spoluhráči i fanoušky také rozdělili . Takže se hrálo především pro radost a pobavení. 

Dosvědčuje to také fakt, že se účastnili hráči z Ostravy i Havířova. V „ Budě“ bylo připraveno občerstvení 

pro soutěžící i fanoušky – klobásy, párek v rohlíku a gulášek, pivo, limo a „zahřívací“ pitný režim.  

Příjemné posezení v boudě se protáhlo do noci. Děkujeme organizátorům a těšíme se na další ročník. 

          1 

            2               3 

RYBÍ HODY SPLÁCHL DÉŠŤ 

Tak to máme konečně za sebou. Je po 40. Rybích hodech. Zase všechno neklaplo, jak mělo, hlavně počasí. 

Těžko potom může mít rybář u pece úsměv na tváři, zůstává jen pot na čele. Jako by nám Svatý Petr chtěl 

důrazně naznačit, abychom s tím už konečně přestali a nebo se lekl EET. Konkurenční akce, nejenom vedle 

v Těškovicích, tomu také nepřidají. Po tolika létech se nutně nabízí otázka jak, kam a s kým dále. Areál 

Vesník i členové spolku mají své limity. Život se za posledních dvacet let hodně změnil, zrychlil. Tahouni 

stárnou nebo (jiní) ztrácejí motivaci. I když nám to někteří nebudou věřit, výdělek nikdy nebyl hlavním 

důvodem pořádání této akce. Snazší je totiž vybrat od členů za povolenku 1300 Kč. Ale zpět k akci. Rybáři 

byli připraveni, udělali, co se dalo, ryb a pití bylo až moc. DJ Remi začal svou hudební produkci dost 

odvážně (symbolicky) písní Letokruhy (...už se kácí v našem lese...) od skupiny Traktor a až do konce akce 

snad nehrál špatně. Úsměvným momentem akce byla hláška, že rybáři nemají vejce. No nějakou dobu to 

byla pravda, než byli poté navečer zachráněni. Ale podstatné je, že rybáři mají koule, jinak by to nevydrželi 

40 let. Motto letošní akce bylo sladko hořkou tečku za létem uděláme v Bítově s fernetem. Jen aby to byla 

tečka jenom za tímto létem, pokladník se totiž rozhodl tak trochu také zakonzervovat... 

                                                 Pokladník jménem rybářů děkuje všem, kteří přišli nebo neutekli do Těškovic! 

PS. Fotky na našem webu http://mrbitov.cz 

 

http://mrbitov.cz/


POZVÁNÍ 

 

 

 

   

 

 

INFORMACE – HOSPIC ONDRÁŠEK  

Byli jsme požádáni o zveřejnění článku Mobilního hospice Ondrášek v našem zpravodaji. Jelikož se jedná o 
hospic, který zdarma pečuje o nevyléčitelně nemocné v jejich domácím prostředí, poskytuje nejen zdravotní, 
ale také sociální, psychologickou i duchovní pomoc a my nikdy nevíme, do jaké situace se dostaneme a koho 
budeme v dané situaci potřebovat, proto zveřejňujeme důležité informace o činnosti hospice včetně kontaktů. 
Banner vyvěšen rovněž na www.obec.bitov/aktuality.   

 

 

 

 

 

 

 

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

Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 30.9.2017 
 

POZVÁNÍ NA HASIČSKÉ SOUTĚŽE 

SDH Bítov pořádá v pátek 8. září 2017 Noční soutěž v kategorii muži a ženy. Soutěž se uskuteční před hasičskou 

zbrojnicí. Začátek ve 20.30 hod. Přijďte povzbudit naše borce. Občerstvení bude připraveno. 

V neděli 10. září 2017 se uskuteční dětská hasičská soutěž, která proběhne rovněž před hasičskou zbrojnicí. 

Začátek v 8.30 hod. Také tady zveme širokou veřejnost, aby přišla povzbudit mladé hasiče. 

                                                                                                                      Na obě soutěže zve spoluobčany výbor SDH Bítov. 

 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK BÍTOV TĚŠKOVICE 

si Vás dovoluje pozvat na již 

17. ročník Memoriálu Jaroslava Menšíka ve dnech 9.-10. září 2017. 

Jedná se o zkoušky loveckých psů se zadáváním titulů šampion práce. Přijďte se podívat a samozřejmě 

 i po oba dny ochutnat zvěřinové speciality na chatě v Nivě. Začínáme v 8 hodin s mysliveckými trubači. 

Těší se myslivci. 

 

 

 
Můžeme si dovolit umírat doma? 

Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i v domácích podmínkách. Díky podpůrným 
organizacím na to nezůstanete sami. 
Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem umírat v kruhu svých 
blízkých, doma. Naše služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich rodinám od potíží, ať 
už fyzických nebo psychických, které onemocnění v závěru života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním 
týmu, který poskytuje specializovanou paliativní péči. Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice, 
fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší základny v Ostravě vyjíždíme každý den do terénu, tedy za 
pacienty domů. Všichni naši pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na které se dovolají 
24 hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek působí i na území vaší vesnice. Nebojte se nás kontaktovat. 
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA., pomocí které chceme říci, že je 
možné strávit poslední chvíle doma a že existují služby, které vám pomohou. Kampaň proběhne od 9. do 
15. října a více informací se dočtete na facebookové události „DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“. 
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh, tel: 725 409 411. Více 
informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém profilu. 

 

 

mailto:marie.svidrnochova@seznam.cz

