
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

V tomto měsíci slaví své 

životní jubileum: 

 

BLAHOPŘEJEME! 

Krischke Jan 

 

 

 

 

 

Pokud si nepřejete zveřejnění, 

oznamte na OÚ. 

Prosinec 

 

2017 

VYDÁVÁ OBEC BÍTOV 

 

www.obecbitov.cz 

 

  

 Bítovský zpravodaj  

Nastává čas vánoční. 
 
Den Štědrý, je nejen pro nás myslivce dnem svátečním. Každý rok si sbalíme 
batohy a jdeme do lesa ke krmelcům, zásypům a krmítkům nasypat zvěři 

v  lese krmení. Vyrážíme bez flint-jen tak na procházku s rodinou, se psy... 
Vždyť i zvěř v lese má Vánoce – šišky obalené mrazem, stromy zasypané 
sněhem, do kterých svítí slunce a vše ozáří tak, jako nám svíčky a světýlka 
na adventním věnci a vánočním stromečku doma v obýváku. 
 
Seberte se a pojďte dát zvířátkům na strom jablíčka, kukuřici, veverkám pár 
oříšků, ke krmelcům pár suchých kůrek chleba... Udělejte si čas a běžte se 
projít krásnou, klidnou zasněženou krajinou a uvolněte mys l 

od  každodenního shonu, stresů a špatných nálad. Udělejte si čas – vždyť  
Štědrý den je jen jedenkrát v roce... 
 
A ti, kteří již nemohou – nasypte alespoň ptáčkům zrno do budky, nebo jen 
tak na zem pod okno, však oni si jej najdou a sledujte, jaké druhy vám 
přilétnou k vašemu domu. Zavzpomínejte na staré časy a popřemýšlejte 

o  těch, které vás čekají. 
 
Všem vám tady u nás v Bítově, přejeme šťastné a veselé Vánoce a mnoho 
štěstí, zdraví a úspěchů v roce následujícím tedy v roce 2018. 

                  Vaši myslivci. 

 

 

 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ 

9.12.2017 

16.00 

SPORTOVNÍ AKTIVITY 

27.12.2017 turnaj PING PONG 

28.12.2017 Turnaj Florbal 

HLEDÁNÍ JESLIČEK 

25.12.2017 

16.30 



 SLOVO STAROSTY 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA MAJITELŮM NEMOVITOSTÍ 

 

 

 

 

Vážení občané, 

pozvolna se dostáváme do vánočního období a konce roku 2017. Poohlédnu se nyní pár 
řádky za uplynulým obdobím tohoto roku. 

Především rok 2017 byl rokem 640 let od první zmínky o naší obci. V rámci tohoto výročí byli 
za své zásluhy o obec ocenění pamětní mincí Vámi navržení občané a rodáci. Celé oslavy 
proběhly v důstojném pojetí a s bohatým kulturním programem. Mnohé se také udělalo 
ve  vztahu k historickým místům v naší obci. Na místě bývalé tvrze jsme instalovali 
památeční dřevěný monument jako vzpomínku na rod Bítovských z Bítova. Na přístupových 
cestách k  tomuto místu byla instalována stylová zastřešená posezení s informačními 
tabulemi. Výraznou proměnou prošla zahrada obecního domu, kdy se po mnoha létech celý 
prostor proměnil v příjemné kulturně společenské a sportovní zázemí. Ke konci roku se 
novou výmalbou a výměnou dekorací ještě změnily i vnitřní prostory obecního domu. Místní 
hřiště bylo doplněno o nové sportovní prvky tzv. workoutovou sestavu. Získáním dotace z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje byla opravena místní komunikace č.708 instalací nového 
asfaltového povrchu. Projekčními pracemi pokračuje příprava chodníku k místnímu hřbitovu. 
Změnou prošel i systém likvidace odpadu, a to jak směsného, tak bioodpadu. Nemalé 
finanční prostředky vložila obec i na podporu spolků a různých zájmových uskupení našich 
občanů. Finanční podporou tzv. kotlíkové dotace jsme přispěli ke zkvalitnění ovzduší v obci. 
Rozvoj výstavby rodinných domků v naší obci je důkazem toho, že se lidem v naší obci líbí, 
a  to je příslibem jejího dalšího rozvoje. Do roku 2018, posledního roku tohoto volebního 
období, budeme vstupovat s finančními prostředky, které nám umožní realizaci záměrů 
v  daném roce. O těch Vás budeme informovat na veřejné schůzi sobčany, jež se uskuteční 
v  únoru 2018. 

Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a rodinnou pohodu, zdraví a štěstí 
v  novém roce 2018! 

                                                                                                                                        Tomáš Richter 

 

 

 

 

 

Díky opakovaným stížnostem dopravců a firem provozujících svozy odpadů, žádáme majitele 
nemovitostí, aby využili vegetačního klidu k ořezu stromů zasahujících do komunikací, které 
brání volnému průjezdu vozidel. S ohledem na blížící se hrnutí sněhu na ulicích znovu 
připomínáme ZÁKAZ PARKOVÁNÍ na veřejných komunikacích s ohledem na průjezdnost 
vozidel údržby. Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel! 



OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNÍ 

 

 

 

   

HUBERT 2017 
Máme za sebou listopad, měsíc, který nám začíná Dušičkami, kdy se potkáváme na hřbitově a vzpomínáme 
na ty, kteří nás předešli. Již po druhé jsme však měli příležitost se potkat také v Kutnici u svatého Huberta, 
který se podle legendy náboženskému životu zasvětil po setkání s jelenem na honu a je proto patronem 
lovců a myslivců. Hubert byl lidumil s dobrým srdcem a byl považován za zastánce spravedlnosti, také 
tutorovinu bychom si měli při této příležitosti připomínat, což bylo trošku opomenuto. To, co připomínal 
lidem a sobě, připomíná i nám: „Pokud žijeme, jsou nám dveře milosrdenství otevřeny. Ti, kdo si je nezvolí, 
budou muset projít branou zavržení. Uvaž tedy, čím jsi byl, co jsi a čím za krátko budeš! Svá provinění 
naprav pokáním a smířením!“ Oba svátky tak mají něco společného. 
 
Díky obětavosti našich i přespolních myslivců, kteří pro nás připravili na tomto místě příjemné posezení, či 
postání, s dobrým zahřívadlem a výbornou klobásou, jsme si popovídali, poslechli trubače, či se ohřáli 
u  táboráku. Sešlo se nás tam kolem padesáti. Jelikož se jedná o sdružení Bítov-Těškovice, tak je to setkání 

setkánímmeziobecním😊. 
Byly to moc příjemné chvíle, díky všem, kteří akci připravili i těm co došli a  myslivce podpořili!! 

 

POZVÁNÍ NA SPOLEČNĚ STRÁVENÝ ADVENTNÍ PODVEČER – 9. prosince 2017 
 
Zveme srdečně všechny občany, jejich přátele a hlavně děti na pozdní sobotní odpoledne, kdy od 16.00 
hodin budeme společně prožívat pravou adventní atmosféru. 
Nazdobíme si perníček, vyrobíme vánoční ozdoby ze slámy, povíme si něco o starobylých vánocích 
a  tradicích dle Ladových obrázků, vystřiháme ozdoby do oken Obecního domu. Rovněž děti vystřihnou 
a  vyrobí Ladův Betlém, který zde bude po dobu vánoční vystaven. 
 

 

 

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ 
Letošní advent je zvláštní tím, že je nejkratším jak může být a tak se místní skupina 
tvořivých žen sešla již v před adventem, aby si vyrobily adventní věnce do svých 
domovů. Vyráběly se věnce stolní i na zápraží a  došlo také k výzdobě Obecního 
domu formou malého stromečku u vstupu. Skupina 10 žen si vzájemně 
vypomáhala materiálem i radami a výsledky byly zcela profesionální. Prostě takové 
si v obchodě nekoupíš!!! Nyní již adventní věnce zdobí Vaše domovy, kéž je jejich 
smysl, symbol kruhu rodiny, naplněn!   
 

JSME OPRAVDU MALÁ OBEC, KDE SE POŘÁD NĚCO DĚJE?  
Pokud čtete „Bítovský zpravodaj“ a sledujete co se v obci děje, případně se dění účastníte, dáte mi 
za  pravdu, že slogan uvedený v záhlaví skládačky „640 let obce“ nelže. Rok 2017 byl na dění obzvláště 
bohatý. Každý z nás si mohl vybrat z různých společenských, sportovních nebo zájmových akcí pro dospělé 
a  děti. Měli jsme také možnost přihlásit se na organizované zájezdy. S využitím informací ze zpravodaje 
a  webových stránek www.bitovaci.estranky.cz/fotoalbum/deni-v-bitove jsem se dostal k číslu 30 a to si 
nejsem zcela jistý, zda jsem něco nevynechal. Chci touto cestou poděkovat všem, kdož se snažili učinit život 
v Bítově pestrý a zajímavý. Zdeněk Kupka  
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Legenda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jelen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Myslivost


 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ DĚNÍ MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY A NOVÝ ROKEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 31.12.2017 
 

VATRA 
Tradiční silvestrovsko-novoroční setkání občanů a přátel Bítova se tentokrát uskuteční na zahradě Obecního 
domu. Můžete se opět těšit na bítovskou vařonku, kterou si připijeme, poděkujeme za ten starý a směle 
vykročíme do nového roku 2018. Těšíme se na společné chvíle! 
 

TRADIČNÍ PING-PONGOVÝ TURNAJ 
Zveme všechny rekreační hráče ping-pongu, ale i publikum, k příjemnému strávení 
středy.  
Dne 27. prosince se uskuteční pingpongový turnaj v prostorách Obecního domu. Od 10 
hodin hrají děti (0-15 let) a od 13 30 začíná turnaj pro dospělé. Rozpis a systém turnaje 
bude zvolen na základě počtu přihlášených účastníků.  Nahlaste se, prosím, v  Obecním 
domě u výčepu.  
Turnaj je určen pro obyvatele obce Bítov.Zve Vás Kulturní komise.  
 
„SVÁTEČNÍ“ TURNAJ 
Zveme všechny sportovní nadšence, ale i publikum,na sálovku. 
Dne 28. prosince se uskuteční Sváteční turnaj v hale ZŠ Komenského. Začátek v 18 hodin 
odpoledne, ukončení do 20 hodin. Srazv  17 30v hale. Složenídružstev bude na začátku 
vylosováno z klobouku.Družstvo, které obdrží méně branek, vyhrává Pohár a cenu, 
poražené družstvo získává cenu útěchy. 
Turnaj je určen pro obyvatele obce Bítov a jejich nejbližší.  Zve Vás Kulturní komise. 
 

PŘEDSILVESTROVSKÝ POCHOD  
Letos nám kalendář přeje, sic nevíme, jak to bude s  počasím, ale to budeme řešit aktuálně. Každopádně 
vyhlašujeme „Předsilvestrovský pochod“ a to v  sobotu 30. prosince 2017 ve 12.30 hodin sraz na zastávce. 

Návrat ve večerních hodinách. Sebou svítilny a pitný režim, dobrou náladu si vyrobíme cestou � .  
 

HLEDÁNÍ JESLIČEK – 25.prosince 16.30 hodin 
Místní farníci pro Vás jako každoročně připravují putování, které zakončíme 
u  Jesliček. Putování bude zaměřeno především pro rodiče s  dětmi, ale zváni 
jsou všichni, kdo mají touhu prožít hezké chvíle a zamyslet se nad smyslem 
Vánoc. Letos se putování uskuteční ve Slatině, bližší informace budou 
plakátovány na vývěskách. Nejenom organizátoři se na Vás všechny těší!! 
 

 

 

Pro děti pak budou připraveny adventní soutěže. Jak název napovídá, tak soutěžit budou především 
postavy, které nás adventem provázejí -  čert, anděl, sv. Barbora, Lucie, Martin, popřípadě jiné postavičky 
spojené s předvánoční dobou, fantazii se meze nekladou. Děti, které přijdou v maskách, čeká odměna!  
Pro všechny pak bude kromě běžného občerstvení restaurace připraveno MENU – Ďábelská topinka, Čertův 
prst a dětský punč. Jste srdečně zváni k účasti a zároveň k prohlídce nového interiéru Obecního domu. 

POZOR!! Děti sebou pastelky a malé nůžky k vystřihování viz výše.  

 

 

 

mailto:marie.svidrnochova@seznam.cz

