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 Bítovský zpravodaj  

9. dubna 2016 – 18.00 hodin 
 
ZAJÍMAVOSTI Z CESTY PO USA 
Prezentace v Obecním domě  
Více na str. 4 
 

10. dubna 2016 od 10.00 hodin 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Hasičárně              
23. 4. 2016 od 20.00 hodin 
KRMÁŠOVÁ ZÁBAVA na Hasičárně               
Více na str. 3 
 

A máme tady opět měsíc duben a s ním spojený KRMÁŠ, který se slaví na svátek 
sv. Jiří – patrona našeho farního kostela v Lubojatech. V roce 2010 byl 

při opravě podlahy vstupní síňky nalezen náhrobek jednoho z členů rodu 

Bítovských. Podle archeologů se jedná o pískovcový náhrobek ze 16. století. 
Deska je ve své horní části zdobená vavřínovým věncem, ve kterém je umístěn 
erb Bítovských, a to hořící srdce v renesančně tvarovaném štítu. Restaurování 
je nákladná záležitost, proto jsme uvítali příležitost financovat opravu z dotace. 
Pokládám  za velmi symbolické, spoluúčast bítovských občanů na obnově této 
památky a to částkou cca 8000,- z letošní tříkrálové koledy.Zrestaurovaná 
deska bude vystavena v kostele. 
Historii rodu Bítovských jsme si mohli připomenout rovněž na přednášce 

o Bítovské tvrzi, kde nám bylo přislíbeno přednášejícími, že v roce 2016 bude 

článek zveřejněn v novém periodiku Archeologie Moravy a Slezska. I se tak 
stalo a v současné době je 15 výtisků  k zakoupení na Obecním úřadě. Pokud 
bude zájemců více možno doobjednat. Cena 200,- Kč. 
Ale zpět k našemu “KRMÁŠI” – v předvečer Krmášová zábava na Hasičárně, 

v neděli poutní mše sv. v kostele sv. Jiří,  tradiční fotbal  SVOBODNÍ – ŽENATÍ 

na místním hřišti a zajisté nebude chybět procházka ke kolotočům 

v Lubojatech. 

Přeji Vám krásně prožitý Krmášový víkend.                            Švidrnochová Marie 

 

 



NĚCO Z HISTORIE – 20 letod znovu osamostatnění obce Bítov 

 

Vážení spoluobčané. 
V březnovém vydání obecního zpravodaje jste si mohli přečíst článek o událostech, které vedly k „obnově“ 
samostatného Bítova. Věřím, že většina z vás tak učinila. V tomto článku je zmiňováno devastující působení 
orgánů města Bílovce po dobu, kdy byla naše obec integrována. Pro pochopení celé situace považuji za vhodné 
seznámit vás s okolnostmi, proč k integraci došlo a jak správa obce v té době probíhala. 
 V sedmdesátých létech minulého století probíhala reforma státní správy a jednotlivé obce byly v  rámci 
této reformy zařazeny do kategorií (I. až IV.).Podle této kategorizace byly stanoveny podmínky pro rozsah 
samosprávy. Základním prvkem státní správy pak byly okresy, řízené Okresními národními výbory (ONV). Tento 
orgán měl ve své kompetenci financování jednotlivých obcí a zejména rozhodoval o investicích. Z tohoto 
důvodu se mohly lépe rozvíjet obce ( nebo spíše města), které měly v  rámci své kategorie naplánován větší 
počet funkcionářů a úředníků a tím i bližší kontakt s uvedeným ONV. Není jistě tajemstvím, že důležitou úlohu 
v té době hrály i osobní vztahy. Pro naši obec (IV.kategorie) v tomto systému nebyl plánován uvolněný 
funkcionář a proto pravděpodobnost zabezpečení investičního rozvoje byla téměř nulová. Tím, že pro obce 
IV. kategorie byla v územně plánovacím systému vyhlášena stavební uzávěra (nebyly zřizovány nové plochy 
pro výstavbu rodinného bydlení a tím se i zastavil rozvoj), nebyl z hlediska ONV důvod v obcích IV. kategorie 
investovat. Proto sloučení do společné obce (města) bylo nejlepším možným řešením. Učinily tak v  té době i 
větší vesnice jako Velké Albrechtice, Bravantice, Slatina. Výjimkou v  naší oblasti zůstal Tísek a to nejspíše 
proto, že někteří občané Tísku v té době zastávali významné funkce v rámci ONV nebo politických složek státu. 
 Bítov v době integrace měl 460 obyvatel. Činnost v Bítově řídil Občanský výbor. Ten se scházel pravidelně, 
soustřeďoval potřeby údržby a oprav majetku ( tenkrát již města Bílovce ) na území místní části Bílovec -Bítov a 
formuloval požadavky na Městský národní výbor v Bílovci (MěNV). Občanské výbory (vedli je Otta Schwarz, 
Jiřina Seidlerová a Zdeněk Kedroň) organizovaly rovněž společenský život a brigádnickou činnost. Předseda 
MěNV v Bílovci svolával zástupce integrovaných obcí k poradám a jejich připomínky a požadavky předával 
příslušným odborům MěNV k realizaci. Svou roli měli i „poslanci“ z řad občanů jednotlivých místních částí, 
voleni do orgánů MěNV. Tito mohli na plenárních zasedáních uplatňovat své názory na projednávané 
záležitosti a pracovali v komisích MěNV (plánovací Jiřina Seidlerová, finanční Bohumil Pavlásek, stavební 
Stanislav Vavrečka). Díky tomuto systému, byla prosazena výměna veřejného osvětlení a obecního 
rozhlasu(v rámci celkové opravy rozvodů elektřiny). Byly opraveny některé komunikace a provedena výměna 
kanalizačního potrubí v uličce od č.p85 do zatáčky u č.p.28.Pro nezbytně nutné opravy a údržbu měl občanský 
výbor k dispozici 90 000.- Kč ročně.  Město Bílovec v té době zabezpečovalo provoz mateřské školky, odvoz 
odpadu, platilo náklady na veřejné osvětlení, na činnost hasičů a budovu MNV. Nejdůležitější stavbou však 
byla výstavba vodovodu v obci. Bylo to zásluhou právě zástupců obce v MěNV, kteří vyjednali zvýšení kapacity 
plánovaného vodojemu a vypracování projektu na výstavbu vodovodní sítě i pro Bítov. Výstavba byla podle 
rozšířené dokumentace schválena a stavba provedena. Aby náklady na stavbu byly co nejmenší, stavělo se 
svépomocí. Investor zaplatil pouze materiál, zemní práce a odborníky pro montáž, ostatní provedli místní 
občané brigádnicky. 
 Podle slov pamětníků, období do roku 1990 - mimo problémů s výstavbou RD - nebylo pro Bítov tak 
špatné. Ke zlomu došlo v roce 1990, vydáním nového zákona o obcích (128/1990Sb.). V  rámci tohoto zákona 
azákonů souvisejících, o využívání finančních prostředků si rozhodovaly obce samy. Zde se projevila 
nevýhodnost volebního systému pro integrované obce. Převaha hlasů bíloveckých občanů prakticky 
integrované obce vyřadila z rozhodování. Bílovec veškeré finance využil pro své potřeby. O praktikách se 
zmiňoval minulý měsíc pan Tyllich. Změny, které zákon o obcích přinesl, vedly vesnice, integrované k Bílovci 
v roce 1979, k odluce. První byly Velké Albrechtice a Slatina, následovali jsme my a nakonec Bravantice. 
U všech, stejně jako u nás, se toto rozhodnutí ukázalo jakomoudré.  
 
Na základě informací pana Bohumila Řeháčka a Ing. Zdeňka Kedroňe, zpracoval Pavel Nikel  



OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 
Na 9. zasedání zastupitelstva obce Bítov byly schváleny nové závazné vyhlášky (OZV): 

- OZV o stanovení  systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadůa nakládání se stavebním odpadem na území obce Bítov  

- OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

- OZV,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bítov 
- OZV o místním poplatku ze psů 
- OZV,kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materialů v obci 
- OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

Znění vyhlášek naleznete na úřední desce - OZV 2016 - vyhlášky OZV 11/2016 až OZV 16/2016. 
Některé vyhlášky vstupují v platnost 15. dnem po vyhlášení, jiné jako například o odpadech vstoupí v platnost  
od 1.1.2017, bude předcházet jednání s dodavateli služeb a následně informování občanů o novém systému 
likvidace odpadů. 
 
 
 
 
 
 
 

HASIČI INFORMUJÍ 

Vážení  spoluobčané, milé děti, dovolujeme si Vás oslovit s plány na měsíc duben. 

10. dubna 2016 od 10.00 hodin – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA NAŠÍ HASIČÁRNĚ. 
Náš spolek již téměř 120 let pokračuje v tradici, kterou započali naši předkové v roce 1897. Chcete-li se blíže 
něco dozvědět o naší činnosti, prohlédnout si vybavení, případně si něco vyzkoušet z  hasičského řemesla, 
budete srdečně vítáni. 
Rádi uvítáme také školní mládež a jejich rodiče, přijďte se podívat na trofeje, které získali mladí hasiči 
na soutěžích v uplynulých létech a pokusili se nastoupit na jejich místa a tím si rozšířili svoji zájmovou činnost. 
Zveme také ty starší, kteří mají zájem se zapojit do soutěžních družstev dorostu, mužů, žen, případně se stát 
členy zásahové jednotky. Přivítali bychom také pomoc z řad rodičů při cvičení dětí. Také jsme připravení 
odpovědět Vám na otázky týkající se sboru i jednotky. Přijďte se podívat a určitě si každý přijde na své.  

V pátek 15. 4. 2016 od 17.00 a v sobotu 16. 4. 2016 do 10.00 hodin proběhne tradiční SBĚR 
ŽELEZNÉHO ŠROTU. Pokud Vám ještě doma něco kovového zbylo, můžete tím podpořit činnost mladých 
hasičů. Šrot můžete připravit před vrátka, vrata, případně větší kusy pomůžeme přenést. Předem děkujeme 
za podporu. 

23. 4. 2016 od 20.00 vypukne v prostorách hasičské zbrojnice tradiční KRMÁŠOVÁ ZÁBAVA. 

Přijďte se pobavit, zatančit. Po celou dobu bude připraveno bohaté občerstvení.  
                                                                                  K účasti na všech akcích srdečně zve výbor SDH a JSDH Bítov  

HASIČI UPOZORŇUJÍ 

Na špatnou průjezdnost uličkami obce velkými vozy  (popeláři, přepravní služby, hasiči, sanitky). Minulý týden 
proběhla kontrola průjezdnosti bíloveckými hasiči a bylo zjištěno několik nedostatků. Prosíme, abyste 
parkovali svá vozidla nejraději na svých dvorech, případně co nejvíce na krajích vozovky, co nejblíže plotu a ne 
v ústí křižovatek. Nikdy nevíme, koho budeme potřebovat a dotyční se k  nám nemusí dostat. 

MÍSTNÍ KNIHOVNA - KAREL IV – ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ   
Milí čtenáři, připomínám, že vyhodnocení  čtenářské soutěže proběhne 20.4.2016 v zasedací 
místnostiObecního úřadu při kafíčku a povídání. Rezervujte si čas, program bude asi na 2 hodiny. Vyplněné 
texty prosím odevzdejte do 13.4. v knihovně nebo vhozením do schránky.  Vaše knihovniceHana Hajná 

 



 

 

 

Také se blíží jarní počasí, loňská tráva schne a stává se hořlavou. Nabádáme ke zvýšené opatrnosti při pálení 
klestí, hlavně v lese. Vždy mějme raději při sobě hasicí přístroj nebo alespoň vědro s vodou a po skončení 
ohniště důsledně prolili. Nikdo z nás si nepřeje, aby u nás vzplál červený kohout. 
     Děkujeme, výbor SDH a JSDH Bítov 

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ-POZVÁNÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulek popisující obrázek nebo grafiku 

 
 
 
 
 
 
 

 

“ZAJÍMAVOSTI Z CESTY PO USA” - 9. dubna 2016  
V sobotu 9.4.2016 od 18.00 hodin zveme občany do Obecního domu, kde mohou shlédnout poutavou 
prezentaci s výkladem a případnou besedou o zemi za “Velkou louží”. Níže jsou uvedena místa, která budou 
předmětem prezentace. 
Seattle, Olympic National Park,Národní park Mount Rainier, Mount St. Helens, Hells Canyon  
Sun Valley- Ketchum,  Craters of the Moon ,Salt Lake City,Dinosaurus national monument ,Grand Teton 
National Park, Yellowstone National Park ,Yellowstone National Park, Mammoth Hot Springs Terraces, Old 
Trail Town, Thermopolis, Devils Tower national monument, Mount Rushmore National Memorial, Crazy 
Horse Memoriál, Badlands national park, Wounded Knee, Carhenge, Scotts bluff national monument, Rocky 
Mountain national park, Estes park, Denver 
                                                                                              Přijměte pozvání pořadatelů, kteří se těší na Vaši účast. 
pořadatelé 
 
 

FOTBAL – “SVOBODNÍ – ŽENATÍ” 
 

23. dubna od 13:30 – 16:00 na Bítovském hřišti 

Namažte si kolena a jde se na to. Opět po roce je tady tradiční turnaj „ženáčů 
proti zelenáčům“,neboli ženatí proti svobodným. Zveme všechny, kteří si 
chtějí zasportovat, ale i publikum. Kromě kvalitního sportovního vyžití bude 
pro vás připraveno kvalitní občerstvení ve formě grilované kýty a plzeňského 
piva. Budeme rádi, když tuto akci podpoříte svou účasti (podle toho jak se 
cítíte).Ondřej Chrapek 

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz 
Uzávěrka příštího čísla 29.4.2016 

 

“VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ“  -    
Na škaredou středu se v Bítovském Obecním domě setkaly 
k velikonočnímu tvoření naši nejmenší s rodiči i prarodiči. Pro všechny 
kolemjdoucí byla také připravená výstavka s jarní a velikonoční tematikou.  
Za přípravu výstavky patří díky Karle Tošenovské. 
Za účast děkuje Šárka Kozelská a Kateřina Chrapková  
 
 

 

 

ZAHÁJENÍ RYBOLOVU NA RYBNÍKU – 30. DUBNA 2016 
Sraz rybářů ve 13.00 hodin. Oficiální zahájení ve 14.00 hodin. Pivo na čepu, obdarování 2 jubilantů.  
Přijít se podívat může každý, jste zváni!                                                                         Místní rybáři Bítov 
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