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Červen 2015 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz 

Bítovjak 
 

 

 

 

 
 

 

DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ (Maxim Gorkij) 

 

Přejeme všem našim dětem krásné chvíle, dobré kamarády a lásku 

rodičů, kterým budou na oplátku dělat samou radost   

 

 

http://www.obecbitov.cz/
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

 

Vážení občané, 

Máme za sebou téměř polovinu tohoto roku a opět Vám chci několika řádky 

přiblížit dění v naší obci. 

V jarních měsících byly provedeny terénní úpravy v prostoru biologických 

rybníků a dosazením líp kolem obecní cesty k lesu Hůrka jsme dokončili 

revitalizaci celého prostoru dolní části obce. Opravou „Pomníku padlých v obou 

světových válkách“, výsadbou lípy a instalací informačních tabulí u památných 

líp jsme zase udělali další krůček k zviditelnění obce. Úpravami prošla i budova 

obecního úřadu, kde byla vyměněná všechna okna a vnitřní prostory se 

uzpůsobily novým požadavkům pro fungování obce. Na všechny tyto akce byly 

podány žádosti o dotace. Některé jsme získali, jiné jsou ještě v rozhodovacím 

řízení. 

Před sebou máme letní brigády studentů, s jejichž pomocí opravíme či zvelebíme 

další obecní majetek. Bude se jednat o opravu kanalizačních vpustí a přepadů, 

oplocení, výstavbu úložiště kontejnerů na tříděný odpad, laviček a další. 

Do konce roku ještě opravami projde šatna na hřišti a část sociálního zařízení 

v obecním domě. 

Počátkem druhé poloviny roku Zastupitelstvo obce projedná a předloží Vám 

občanům jednotlivé položky investic na další roky tohoto volebního období, jež 

jsou součástí strategického rozvoje obce. V závislosti na tom bude přijata 

rozpočtová strategie na další léta. 

Závěrem Vám přeji příjemné prožití krásných letních dnů. 

                                                                                                           Tomáš Richter  

Ekologie – nakládaní s odpady 

Naše obec je okolím vnímána jako obec s pěkným životním prostředím. Většina 

občanů se pozitivně staví k třídění odpadů, přecházejí na ekologický způsob 

vytápění rodinných domků. Své domovní a stavební odpady řeší zákonným 

způsobem. Vyskytují se však i takoví, kteří si pletou pořízení  palivového dříví 

na  zimní období s navážením  starého nábytku ze sběrného dvora.  Stavební 

odpad  navážejí  do různých strží v okolí obce a obsah žump se vypouštějí 

do kanalizací nebo na pozemky za svými nemovitostmi. Vy, kteří tak činíte, 

zamyslete se nad sebou, protože tyto přestupky se budou již řešit přes Odbor 

životního prostředí. Chceme zachovat čistou přírodu nejen pro nás, ale i pro další 

generace. 

I obec samotná musí řešit uložení biologického odpadu a ořezaných větví, který 

se nachází  za obecní částí FULVAREK. Stávající systém likvidace se jeví jako 

neudržitelný a řešením by mohl být nákup kompostérů, popelnic na bioodpad a 

štěpkovače. Celý prostor by měl projít postupnou revitalizací a vytvořit tím další 

hodnotný krajinný prvek v okolí obce.                                               Tomáš Richter  
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Pozvání na „Zasedání zastupitelstva“ 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bítov se  uskuteční 15. 6. 2015 

v 18.00 hodin na Obecním úřadě. 

 

CO SE V OBCI UDÁLO? 

 

70. výročí osvobození obce z trochu jiného pohledu.                   Karel Javorský 

I když platí heslo: „Důchodci nemají nikdy čas“, zúčastnil jsem se 30. dubna 

Velkolepých oslav osvobození Ostravy. Byl jsem zvědav, jak si s tímto výročím 

poradí naše malá obec.  

Zahájení bylo u Lípy presidenta Beneše. Hrstka pamětníků, skupina převážně 

starší generace a představenstvo obce blokují provoz a překážejí v jízdě na místní 

komunikaci. Chudák projíždějící řidič, je nucen porušovat předpisy jízdou 

v protisměru. Důkazem toho, že v tento sváteční den nejel někam na výlet, je 

zapojený přívěsný vozík, a o tom, že má opravdu napilno, svědčí telefonování 

za jízdy.  

Pokračování se konalo u pomníku padlých. Pietní akt proběhl vcelku úspěšně 

za doprovodu orchestru několika motorových sekaček. 

8. května Den vítězství nad nekonečným travním porostem. Škoda jen, že někteří 

dobrovolní hasiči nevyvětrali své parádní uniformy od naftalínu a molů a 

nepostavili k pomníku alespoň čestnou stráž, jako v minulosti. Ach jó, tak jsem se 

těšil. Závěr se uskutečnil v obecním domě. Při prohlídce dobových fotografií mně 

překvapila obrovská účast občanů vesnice při významných příležitostech. Ale jak 

říká svým žákům jedna současná mladá učitelka dějepisu, že dříve se lidé v práci 

nudili, tak s ní musím naprosto souhlasit. Jinak by tito lidé na podobné 

kratochvíle neměli čas. Kdyby naši předchůdci jen tušili, v jak těžké a složité 

době nyní musíme žít. A kde se poděla mladší generace? Zkuste mi poradit, snad 

to pochopím. Přesto veliké díky organizátorům a zúčastněným.  

 

CO NÁS ČEKÁ V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI? 

 

„Děti tvoří v přírodě" Sraz v pátek 12. 6. 2015 v 16.30 před obchodem, půjdeme 

směrem k rybníkům a kolem kapličky dolů k potoku. Tentokrát budeme tvořit 

v přírodě a opečeme si špekáčky (jako odměna pro děti ke Dni dětí i jejich 

doprovod). Vyzkoušíte si speciální "rostlinnou" tiskárnu na plátno. S sebou si 

vezměte oblečení do lesa a pití. Srdečně zveme i rodiče a budeme rády, když 

pomůžou se založením ohně a opékáním.    Šárka Kozelská a Kateřina Chrapková 

 

„Posezení s rybáři " 

 Místní rybáři Bítov pořádají dne 13. 6. 2015 od 15.hod  ve Vesníku       

 u rybářské chaty. Občerstvení aj. zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.  
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„Výlet na zříceninu hradu Starý Jičín“–20.6.2015   Klub rádo by turistů Bítov 

Odjezd účastníků busem v 8.00 směr Ostrava-Svinov, Suchdol, Nový 

Jičín. Pěšky cca 8 km přes Skalky, naučnou stezkou a po žluté 

turistické značce na hrad. Zpět odjezd ze Starého Jičína 16.40 příjezd 

Bítov 19.25  Vystoupáte-li až na Starojický kopec, budete odměněni úžasnými 

panoramaty s výhledem do širokého okolí a za hezkého počasí uvidíte Bítov 

odjinud. Přístupová cesta k hradu je pohodlná, asfaltová. 

 

Soutěž „ O lepší prezentaci " na dni obce mezi - Středem obce, Záhumením, 

Dolním koncem, Malinovým vrškem a Fulvarkem odstartována!! 

Nenechte se zahanbit! Máme 5 obvodů a 156čp !!   

Příjem fotek do 15. 6. 2015!! 

 

PODĚKOVÁNÍ  

 

Tímto bychom chtěli poděkovat paní Vendule Beranové „ za její hodiny 

kondičního cvičení“, které se konaly vždy ve čtvrtek od 19 hod. v Obecním 

domě. Společně strávenou hodinku jsme vyplnili aerobikem, kondičním cvičením, 

a také posilováním. Každý cvičil dle jeho možností a schopností. Při cvičení jsme 

využili pomůcek, které nám obstarala obec, za což jí děkujeme. Myslím si, že 

jsme se všichni zapotili a možná jsme i nějaká ta kila shodili. Doufáme, že 

kondiční cvičení bude opět probíhat, protože je mnohdy těžké se přinutit cvičit 

sám. Ještě jednou bychom chtěli paní Vendule poděkovat především za její 

vstřícnost a trpělivost.                                    sportovkyně z Bítova 

 

Soutěž "Požární ochrana očima dětí"                                   Kateřina Chrapková 

Bítovské děti se umístily v soutěži "Požární ochrana očima dětí" za výtvarné 

práce. V kategorii nejmenších dětí, v okresním kole, se na 1. místě umístila 

Barunka Chrapková a na místě 3. Anička Velikovská. Vítězky budou 

odměněny na slavnostním vyhlášení v Novém Jičíně. Oběma děvčatům 

blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci našeho požárního sboru. Velký dík patří 

Vojtovi Kissovi, který soutěž inicioval a pravidelně se věnuje mladým hasičům. 

 

Blahopřání k životnímu jubileu  

Sýkorová Bedřiška    60 let 

Ploticová Libuše    85 let 

Marek Zbyněk                            60 let 

 

Sdělení redakce: Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email: 

MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla je 27.6.2015. 
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