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V tomto měsíci se dožívají 
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 Bítovský zpravodaj  

16. ČERVENCE 2016 – DEN OBCE 

Současná krajina a výskyt ohrožených rostlinných druhů v naší obci 
Je to několik let, kdy jsme u nás na zahradě objevili jednu vzácnost - Muscari comosum - 
Modřenec chocholatý. Jedná se o teplomilný druh z čeledi Hyacinthaceae - Hyacintovité. 
Jde se o vytrvalou cibulnatou rostlinu, která u nás byla v minulosti daleko četnější, než 
dnes. V současnosti ze svých přirozených stanovišť mizí. 
Rostlina je asi 30 - 50 cm vysoká, s přízemní růžicí listů. Květy jsou temně fialové. 
Díky šetrnému hospodaření a kosení kosou či pastvě ovcí našeho souseda pana Marka se 
nám tento klenot, ale daří na zahradě udržovat a rozmnožovat. 
Za zahradu naší babičky jsem vlastně hrozně vděčná, je to největší dědictví, které nám 
mohla nechat. Vysadila tady totiž to, co nacházela v místních kdysi druhově bohatých a 
obhospodařovaných lesích a tak nám krásně prospívá dnes už také poměrně vzácný druh 
Jalovce obecného či Tisu a další druhy místní květeny. 
Dnešní vztah některých lidí ke krajině a  zahradě je založen na potřebě mít bezúdržbovou a 
každý týden sekačkou sekanou zelenou plochu s přemírou okrasných druhů. Tím se ale v 
benzínovém oparu z onoho stroje ochuzujeme o to pravé potěšení z krásně kvetoucích 
stromů a voňavého koseného sena a o dědictví našich předků, kterým jsou bezpochyby i 
staré stromy zapěstované na vysokém kmeni, které jsou bohužel také na ústupu.  
 

 

Víte například, že mezi vzácnější druhy, které vyžadují pozornost, se řadí i kulturní plevele? Např. Chrpa modrá nebo Mák polní? Je 
tomu opravdu tak a proto až pojedete kolem načervenalých lánů, vzpomeňte si, jakou vidíte vzácnost... 
Nedávno mě zaujal článek významného Českého klimatologa a krajináře s názvem: Kdo se zbavuje starých stromů, zbavuje se 
starých lidí - a jak se tak dívám okolo, něco na tom je... 

Je mi jasné, že těmito slovy si vlastně po obchodní stránce  škodím, protože bych tohle místo mohla použít k propagaci prodeje 
okrasné zeleně, ale raději se společně zamysleme, kam chceme, aby naše krajina směřovala a co zde zanecháme budoucím 
generacím...                                                                                                                                                                                   Lenka Vašíčková 
 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiy2siosaPNAhWH1ywKHb_eC2wQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fecho24.cz%2Fa%2FwEJYw%2Fkdo-se-zbavuje-starych-stromu-zbavuje-se-starych-lidi&usg=AFQjCNFi5otsFJ-wblwx_rlMZIU0j2uBTQ&sig2=WkhxRpjYoKdVVlKLE2C7_g
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiy2siosaPNAhWH1ywKHb_eC2wQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fecho24.cz%2Fa%2FwEJYw%2Fkdo-se-zbavuje-starych-stromu-zbavuje-se-starych-lidi&usg=AFQjCNFi5otsFJ-wblwx_rlMZIU0j2uBTQ&sig2=WkhxRpjYoKdVVlKLE2C7_g


NĚCO Z HISTORIE – 120 let budovy školy v Bítově 

Vážení čtenáři, k novodobé historii samostatnosti naší obce se vrátíme v příštím vydání.  Na začátek prázdnin 
zařazuji aktuálně příspěvek o budově školy v Bítově. 

 

120 let budovy školy v Bítově a její přeměny  

Počátky školství v Bítově nebyly lehké. Velký počet dětí po roce 1867 si vyžadoval zřízení samostatné školy 
přímo v obci. Této potřebě bylo vyhověno až v roce 1896 zásluhou mlynáře Františka Josefa Hrnčíře (radní) 
a p. Ferdinanda Vítka. Do školy nastoupilo 70 žáků a jejich počet narůstal až na 118 v roce 1922, pak docházelo 
k  úbytku, kdy poslední ročníky začaly navštěvovat Městkou školu i jiné.  

Prvním učitelem a správcem školy byl p. Augustin Maivald a v dalších letech zde dlouhodobě působili učitelé 
p.  Mušálek, Dvíže, Bernkop, Dvorská a další. Po roce 1945 potom p. Hon, Galatíková, Lindovský s manželkou, 
Kovaříková, Kozubová aj.  

V roce 1913 byla škola přestavěna a v roce 1934 byla rozšířena na dvojtřídku. V letech 1970-71 se prováděla 
generální oprava za 880 tis. Kč a v roce 1971 byla při škole zřízena polodenní mateřská škola s 18 dětmi, 31 
žáků měla místní ZDŠ. Ta ale byla v roce 1975 ONV v Novém Jičíně zrušena, neboť počet žáků klesl 
pod stanovený limit. Obec poté mateřskou školu rozšířila na celodenní s 19 dětmi.  

V roce 1979 následuje sloučení s Bílovcem, který poté po letech v roce 1992 mateřskou školu zrušil a budova 
byla dána do užívání Domu dětí a mládeže v Bílovci, který ji spíše devastoval, což způsobilo nespokojenost 
občanů.  

Po osamostatnění obce nové zastupitelstvo po rozboru věkové struktury obyvatel a po diskusi s občany 
rozhodlo o přestavbě budovy ke kulturně-společenským účelům. Vznikl tak Obecní dům, který byl otevřen 
25.11.1998 a po dalších úpravách slouží dosud svému účelu.                                       Řeháček B., Kupka M.  



 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

LETNÍ VÝPŮJČNÍ DOBA BÍTOVSKÉ KNIHOVNY: knihovna bude otevřena dle běžných výpůjčních hodin kromě - 
6.7. (státní svátek) , 27.7. a 7.9.2016 (dovolená) 

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY 

 
DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI – super nedělní aktivita, která přispěla k poznávání se jak dětí, tak rodičů při 
společných hrách a soutěžích. Poděkování patří těm, kteří odvážně bojovali a hlavně těm, kteří soutěže 
pro děti připravili, organizovali, obsluhovali, opékali, uklízeli atd. Byla to oslava nejen Dne dětí, ale i rodiny! 
 

POSEZENÍ S RYBÁŘI U VODY – krásné počasí, příjemné prostředí, pečené rybky a obsluha vzorná – to vše 
čekalo účastníky malých Rybích hodů, které tradičně pořádají rybáři pro Bítovjáky.  Rybářům dík. 

OZNÁMENÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Titulek popisující obrázek nebo grafiku 

 
 
 
 
 
 
 

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz 
Uzávěrka příštího čísla 29.7. 2016 

Sociální zařízení města Bílovce,  nabízí služby seniorům závislým na pomoci nebo dohledu jiné osoby. 
DOMOV PRO SENIORY, OSOBNÍ ASISTENCI, DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
Více informací na www.dsbilovec.cz, nebo tel. 556412904, 739379001 
 
DOMÁCÍ 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 
Bc. ŠÁRKA KOMÁROVÁ 
BÍTOV č. 137 
743 01 
Tel: 725 373 383 
IČ: 016 90 493 

Provádím tyto odborné výkony : 
- odběry krve ze žíly i prstu, odběr moče a ostatního biologického materiálu 
- aplikace injekcí, inzulínu, infuzní terapie, podávání léků per os, do sondy 
- péče o bércové vředy, proleženiny, pooperační rány, defekty a jiné rány 
- bandážování končetin při trombembolické nemoci 
- katetrizace žen, péče o permanentní katetry, stomie, pegy,  sondy 
- kontrola tlaku, pulsu, glykémie 
- ošetřovatelská rehabilitace      / více infor. na vývěsce/ 

mailto:marie.svidrnochova@seznam.cz


POZVÁNÍ  

 

16. července 2016 
zveme všechny občany a příznivce 

obce na místní hřiště, 
 kde se od 14. hodin uskuteční 

 
 
 
 
 
 

K tanci, poslechu i zazpívání Vám bude od 14.00 do 17.00 hodin hrát a zpívat 
 
 

Další program:  
14 – 17.00 Soutěže a zábavné hry pro děti  

FACEPAINTING - malování na tvář 
Fotokoutek s pozadím a rekvizitami 
    

17.00 - 19.00 Zábavné hry a soutěže pro starší děti a dospělé 
Herní zona 7 her ,Dominiště,  
Cornhole, Kanjam 
a jiné zábavné hry  

 
19.00 - 21.00 Tvoje tvář má známý hlas 
   vstupy jednotlivých soutěžících nebo skupin (do 10.7. přihlášky) 
 
od 21.00   Disko karneval - Vojta Kiss 
 

Bohaté občerstvení bude připraveno v režii místních 
 hasičů, myslivců, včelařů, rybářů, farníků 

a bude k dispozici 
v baru - Bouda a jejím okolí. 

 
 

 prohlídka TATRY 
 Paříž-Dakar 
 p.Tomeček 

                                Těšíme se na společné chvíle všech generací !!!!!! 


