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V tomto měsíci se dožívají

Slovo redakce
Jsme v polovině léta, čase prázdnin a dovolených, čase pro nejrůznější
radovánky. Každý ho tráví po svém, někdo v zahraničí, jiný zase dá
přednost v dnešní neklidné době odpočinku v domovině s vůní
posekaného sena (ideálně bez sekačky), procházce lesem, makovým
polem, lipovou alejí či koupání v přírodě.
Poznáváme nová místa a hlavně máme více času mít oči otevřené pro
ty jednoduché a krásné věci, které v běžném denodenním chvatu
přehlížíme nebo nevnímáme. Jenom ten pohled na oblohu během
celého dne, východ slunce, ranní červánky, mlžné opary, blankytné
nebe, bílé obláčky a večerní obloha, která se ponoří do večerního ticha,
kdy můžeme sledovat to množství hvězd (když zrovna nesvítí lampa
veřejného osvětlení ). A jakmile se obloha zatáhne hustými mraky,
začne pršet, blýskat se a hřmět, rychle nás hukot vyvede z rozjímání.
Ale i ta bouřka má svůj smysl jak v přírodě, tak v životě. Vzduch se
pročistí, na obloze vzejde krásná duha a dýchá se mnohem lépe.
Možná jsme kromě jiného dohánění restů, také stihli navštívit své
příbuzné a známé a potěšit se s nimi, jelikož během roku „není čas“.

životního jubilea:
Hošová Naďežda
Sobota Aleš
Hájková Valerie
Kubelka Jiří
BLAHOPŘEJEME!

Přejme si, abychom ten zbývající letní čas prožili co nejlépe.
Marie Švidrnochová

POZVÁNÍ NA RYBÍ HODY

Rybí hody jsou letos 20. srpna od 14 hodin.
Všechny srdečně zvou pořadatelé.

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM OBCE BÍTOVA 2016
Celý týden organizátoři úpěnlivě sledovali předpověď
počasí na sobotu 16. července, která se měnila den ze dne.
Smířili jsme se s tím, že bude chladno a pošmourno a byli
jsme rádi za nový stan, čímž jsme věděli, že máme všechny
místa k sezení „ pod střechou“. Již sobotní dopoledne bylo
zamračené, ale to, že přijde ta nejhorší varianta a začne
pršet přesně ve 14 hodin a déšť vytrvá až do noci a navíc
bude hodně chladno, jsme si nepřipouštěli. I se tak stalo a
nezbylo, než se s tím smířit. Ve stáncích hasičů, rybářů, včelařů i farníků bylo vše připraveno, stejně jako BAR
v Boudě. Jistebnická 13 začala vyhrávat a návštěvníci se začali pomalu trousit v teplých bundách a s deštníky.
Vyhráli ti, co měli i teplou deku pod zadek – jo teplé léto . Nakonec byl největší hit teplý čaj s rumem, káva,
medovina (škoda, že nebyla teplá) a jiné zahřívací nápoje. Hry a soutěže se musely vtěsnat v omezené míře
pod stany. Muzikanti, byť jim pršelo do not, tak hráli a zpívali a vydrželi do konce. Někteří zkřehlí účastníci
odešli domů, ale zase došli jiní, kteří chtěli povzbudit hlavně soutěžící „Bítovské hvězdy“, které v dešti
nezhasly, ba naopak zazářily  a hlavně pobavily svým „Zpíváním v dešti!“
Jako první vystoupení jsme shlédli skupinu NIGHTWORK a jejich píseň „TEPLÁKY“, která sklidila velký potlesk
především za perfektní tepláky a choreografii. Jelikož byla skupina dobře zamaskovaná, vězte, že se jednalo
o děvčata - Táňu Richterovou, Petru Richterovou, Klárku Sochorkovou, Petru Kretovou, Pavlínku Krischkovou a
krásnou ženu jménem Pepa .
Jako druhé vystoupily naše dorostenky coby SAMATHA FOX A SABRINA s písní „CALL ME“ - Markéta
Krauzovičová a Simona Cabúková. U děvčat je třeba ocenit kostýmy, postavičky i pohybové kreace.
Třetí v pořadí vystoupil JUSTIN BIEBER s písní „SORRY“ a to byla jediná naživo a výborně zazpívaná píseň
Gábinou Beranovou, které dělala neuvěřitelně křoví Vendula Beranová. Krásný zpěv umocnily kostýmy i tanec.
Na závěr vystoupil zlatý KÁJA GOTT s DARINKOU a zazněly „ZVONKY ŠTĚSTÍ“ v podání Jakuba Sochorka, Honzy
Švidrnocha a Viktora Kudrny (v roli klávesáka a bezpečáka). Vystoupení bylo především SHOW – počínaje
přerostlou Darinkou a konče zásahem bezpečáka, jen Kája neztratil svůj šarm.
Po ukončení vystoupení mohli přítomní dát bod svému favoritovi a udat tak žeton, který každý návštěvník
obdržel. Celkem se účastnilo hlasování 222 osob.
1.
2.
3.
4.

Místo s 74 hlasy – Nightwork
Místo s 61 hlasy – Justin Bieber
Místo s 52 hlasy – Karel Gott a Darinka
Místo s 35 hlasy – Samantha Fox a Sabrina

Soutěžící obdrželi šeky v hodnotě 5000,-,4000,-,3000,- a 2000,- jako odměnu za odvahu a také chuť pobavit,
i přes nepřízeň počasí jít naplno do této výzvy. Jelikož je známo, že minimálně dvě uskupení vystoupení vzdaly,
takže snad zase příště na pobavenou. Díky všem vystupujícím!
Děkujeme všem zaangažovaným. Počínaje brigádníky pod vedením starosty, kteří připravovali, naváželi,
montovali, sekali, uklízeli před i po akci. Rovněž týmu „Cateringu ve stáncích“ velký dík za poskytnutá
občerstvení, obsluze Baru v Boudě za nápaditou nabídku a veselou obsluhu, DJ Křakovi nejen za hudební
zázemí a ozvučení, ale také za moderování a synchronizaci programu během celé slavnosti.
Poděkování patří také všem občanům a příznivcům Bítova za účast a podporu akce i v tom „ psím počasí“. Snad
jsme si vybrali smůlu a příští rok nám slunce zasvítí! (jinak by nám nezbylo než zastřešit hřiště, či rozdávat
u vchodu pláštěnky ). Děkuji všem za spolupráci a podporu.
Marie Švidrnochová
PS: Přivítáme připomínky, co bylo špatně  a co se líbilo , ať máme vodítko pro příští rok (schůdky k okénku
v Boudě jsou již v plánu – poznámka redakce).

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po několika měsících Vám chci opět několika řádky sdělit to podstatné, co se událo v naší obci v posledních
měsících a co nás čeká ještě do konce tohoto roku. Získáním dotace z Moravskoslezského kraje prošla budova
hasičské zbrojnice další rekonstrukcí, a to výměnou oken, opravou kuchyně a sociálního zázemí objektu. Také
zásahová jednotka SDH byla dovybavena novou technikou pro případ nenadálých událostí. Darem
od Moravskoslezského kraje jsme získali plovoucí čerpadlo a ze svých finančních prostředků zakoupili mobilní
elektrocentrálu. Obecní rozhlas je po instalaci v bezdrátové verzi ve zkušebním provozu a nyní se dolaďuje
ještě jeho hlasitost a optimální ozvučení všech míst v obci. Na základě výsledků výběrového řízení je
zpracovávána studie k výstavbě chodníku s osvětlením místního hřbitova, s jehož výsledkem budete v nejbližší
době seznámení. Poté bude následovat projekt pro samotnou realizaci vybraného záměru. Vypsána jsou
výběrová řízení na rekonstrukci zahrady obecního domu a z důvodu špatného stavu plynových kotlů
v obecních budovách také na výměnu těchto zařízení. V rámci letních brigád studentů se prováděla základní
údržba obecního majetku a byly zhotoveny i dvě nová úložiště kontejnerů na tříděný odpad v části obce
Fulvarek. Studenti se také převážnou měrou podíleli na přípravě Dne obce Bítov. Co se týče životního
prostředí, také v této oblasti dojde k výrazné změně koncem tohoto roku a počátkem příštího. Mobilní skládka
bioodpadu a úložiště větví v části obce Fulvarek bude zrušena a celý prostor projde revitalizací. Tím bychom
chtěli dále zlepšit životní prostředí v naší obci. Ke zlepšení ovzduší v obci přispíváte i vy změnou vytápění
v rodinných domcích na systémy, jež jsou dotačně podporovány Moravskoslezským krajem tzv. Kotlíkovou
dotací. Ti z Vás, kteří jste toto realizovali, máte možnost získat po závěrečném vyúčtováni ještě dalších 5000,Kč z rozpočtu naší obce. Rozumnou finanční strategií máme i přes množství realizovaných projektů stále
k dispozici dostatek financí pro zabezpečení současných i budoucích záměrů. Jsem rád, že se rozvíjí
volnočasové aktivity našich seniorů za vedení pana Pavla Nikla a věřím, že tato činnost bude i nadále
pokračovat a obec ji bude moci finančně podporovat.
Užívejte si krásné letní dny a kdykoliv budete mít potřebu sdělit svou připomínku či námět pro lepší fungování
obce, jsme Vám k dispozici na obecním úřadě.
Tomáš Richter

Pracovní četa brigádníků léta 2016

Souvislá oprava silnice III/4656 LUBOJATY-BÍTOV
Omezení z důvodu opravy živičné vozovky v termínu od 1. 8. - 14. 8. 2016.
Frézování bude probíhat za provozu. Při pokládce bude částečná uzavírka na semafory. Dále budou
dokončovací práce za provozu.
NOVÉ KONTEJNÉRY NA PAPÍR – Jeden kontejner je místěn na Fulvarku a druhý u obchodu COOP. Vyvážení
bude probíhat co tři týdny.

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY
PODĚKOVÁNÍ
Paní Hajná pro nás opět připravila hezké vzpomínkové posezení na herce, textaře a zpěváka Jiřího Grossmanna. Škoda,
že nepřišlo více lidí, hlavně ti starší, vždyť to byly texty a písně našeho mládí.
Děkuji. J. Sobotová

VÝZVA – pro členy vzniklého „Klubu důchodců“, aby ve zpravodaji informovali o svých aktivitách. Své
příspěvky můžete dávat i v psané podobě vhozením do mé schránky (nebo na OÚ).
M. Švidrnochová

POZVÁNÍ
FLORA – OLOMOUC -22.10.2016. CENA 490,-Kč – přihlášky s úhradou do 15.9.2016
Zveme všechny zahradkáře a milovníky přírody na podzimní výstavu do Olomouce, kde bude prezentace
ovoce, květin, zahradnických potřeb a produkty k podzimní výsadbě (ovocné stromky, keře, zahradnické
potřeby a různé zajímavé doplňky na zahradu včetně ukázek zahradních domků a domácího zvířectva).
CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu, vstup na výstaviště a vedoucího zájezdu. ODJEZD: z Bítova od
potravin COOP v 08:20 hod.- ostatní účastníky z jiných obcí, můžeme přibrat po cestě, ale po předchozí
dohodě s vedoucím zájezdu : Leo Henáčem na tel.606 861 285, henac@seznam.cz,
CYKLOTURISTIKA A TURISTIKA JAVORNÍK – ZLATÝ STOK (POLSKO) -17.9.2016 CENA 740,- Kč
CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu a přepravu kol, vstup do skanzenu, vedoucího zájezdu.
Nabídka jednodenního zájezdu pro cyklisty a turisty z Bítova a okolí. Trasa: V Javorníku se vyloží kola a pojede
se kolem státní hranice až na polské území - město Zlatý Stok, kde si prohlédneme dobývání zlata. Jedná se
o rozsáhlý skanzen, kde se tisíc let těžilo zlato. Pro případné turisty lze dohodnout trasu turistickou.
Po prohlídce se budeme vracet zpět do Javorníku.
Závazná přihláška s úhradou celé částky zájezdu do 20.8.2016. Přihlášky N.Hošová tel. 728415632
BÍTOVSKÁ NOHA – 3.září 2016 – MÍSTNÍ HŘIŠTĚ - Turnaj v nohejbalu

Kulturní komise obce Bítov, pořádá nultý ročník turnaje v nohejbalu dvojic.
Turnaj v nohejbalu dvojic se uskuteční 3. 9. 2016 od 8.30 do cca. 16 hodin na hřišti v Bítově.
Startovné činí 200 Kč na družstvo. Startovné hradí občerstvení, ceny a náklady pořadatele.
Přihlásit se můžete emailem na o.chrapek@seznam.cz, nebo osobně do 28. 8. 2016.
Hraje se na dva vítězné sety do 11 s dvoubodovým rozdílem. Herní systém se určí na základě počtu
Titulek popisující obrázek nebo grafiku
přihlášených družstev.
Hraje se na trávě na dvou hřištích (v případě většího zájmu se použije pro skupinu i hřiště asfaltové).
Zveme jak hráče, tak i obecenstvo, pro které bude připraveno kvalitní občerstvení.
Turnaj je určen pro bítovské občany, jejich rodinné příslušníky a přátele.
Těšíme se na vaší účast.
Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla 3.9.2016

