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VYDÁVÁ OBEC BÍTOV

V tomto měsíci slaví své
„ I z prázdné peněženky, má zbýti na sněženky!“ Karel Kryl
ZAHRADNÍKŮV BŘEZEN
Máme-li podle pravdy a prastarých zkušeností vylíčit zahradníkův březen,
musíme především pečlivě rozlišit dvě věci: A) co zahradník činit má a chce, a
B) co skutečně činí, nemoha dělat více.Tedy náruživě a úsilovně chce, to se
rozumí samo sebou: chce jenom sejmout chvojí a odkrýt kytky, rýt, mrvit,
rigolovat, kopat, přerývat, kypřit, hrabat, rovnat, zalévat, množit, řízky dělat,
ořezávat, sázet, přesazovat, přivazovat, kropit, přihnojovat, plet, doplňovat,
vysévat, čistit, ostřihovat, zahánět vrabce a kosy, čichat k půdě, vyhrabávat
prstem klíčky, jásat nad kvetoucími sněženkami, stírat si pot, narovnávat v kříži,
jíst jako vlk a pít jako duha, chodit do postele s rýčem a vstávat se skřivánkem,
velebit slunce a nebeskou vlažičku, ohmatávat tvrdé pupence, vypěstovat si
první jarní mozoly a puchýře a vůbec široce, jarně a kypře po zahradnicku žít.
Místo toho klne, že je půda ještě pořád anebo zase zmrzlá, zuří doma jako zajatý
lev v kleci, když mu zahrada zapadne sněhem, sedí u kamen s dýmkou, je nucen
chodit k zubaři, má u soudu stání, dostane návštěvu tety, pravnuka nebo čertovy
babičky a vůbec ztrácí den po dni, stíhám všemožnými nepohodami, ranami
osudu, záležitostmi a protivenstvími, které se mu jako z udělání nahrnou
na měsíc březen; neboť vězte, že „březen je nejpilnější měsíc na zahradě, která
se má připravit na příchod jara“.
Ano teprve jako zahradník ocení člověk ona poněkud obnošená rčení, jako je
„neúprosná zima“, „zavilý severák“, „sveřepý mráz“ a jiné takové poetické
spílání; ba užívá sám výrazů ještě poetičtějších, říkaje, že zima letos je potvorná,
zatracená, sakramentská, neřádná, hromská a čerchmanská. Kdyby mohl proti ní
útočit motykou nebo rýčem, puškou nebo halapartnou, opásal by se a šel
do boje vyrážeje vítězný pokřik; ale nemůže činit víc, než že každého večera
čeká u rádia na situační zprávu Státního ústavu meterologického………..
Pročež vězte, že existence zahradníků, kteří přes tyto špatné zkušenosti
s počasím rok co rok vítají a zahajují jaro, dává svědectví o neumořitelném
a zázračném optimismu lidského rodu.
Úryvek z knihy Karla Čapka – Spisy – Zahradníkův rok
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BLAHOPŘEJEME!

Pokud si nepřejete zveřejnění,
oznamte na OÚ.

31. března 2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
BÍTOVSKÁ HASIČÁRNA

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Veřejné schůze zastupitelů obce s občany se zúčastnilo 20 občanů a 5 zastupitelů obce. Starosta obce přítomné
přivítal a seznámil je s hospodařením v roce 2017 a rovněž nastínil plány v návaznosti na rozpočet roku 2018.
Níže uvádíme základní informace:
VÝSTAVBA, OPRAVY, UDRŽOVÁNÍV ROCE 2017
 Oprava místní komunikace: 275 245,- Kč / z toho dotace 100 079,- Kč /
 Historická stezka (posezení, monolit na tvrzišti): 66 267,- Kč
 Dovybavení hřiště (workoutový prostor): 152 085,- Kč
 Rekonstrukce zahrady a interiéru budovy OD: 332 281,- Kč
 Boxy na posypový materiál: 31 102,- Kč
KULTURA A PODPORA SLOŽEK V ROCE 2017
 Akce pořádané zastupitelstvem (Lyžařský zájezd, zájezd do bazénu, Fotbalové utkání svobodní – ženatí, Den
obce, turnaj v nohejbalu, Vázaní adventních věnců, Mikulášská nadílka, Návštěva divadelního představení,
Novoroční vatra).
 Podpora akcí (Turnaj ve stolním tenise, Turnaj v mariáši, kreslení a výtvarná činnost dětí, činnost seniorů)
 Podpora složek (Rybáři, SDH, Včelaři, Myslivci, Farní společenství)
 Rybáři – podpora 10 000,- Kč na činnost, zaplacení odběru pitné vody, prostory OD zdarma na pořádání plesu,
dotace na opravu střechy 30 000,- Kč
 SDH – podpora 15 000,- Kč na činnost, zaplacení odběru pitné vody, plynu a el. energie a prostory OD zdarma
na pořádání plesu a schůzí
 Včelaři – podpora 5 000,- Kč na činnost, zdarma sál OD na pořádání schůze
 Myslivci – podpora 5 000,- Kč na činnost složky, prostory OD zdarma na pořádání schůzí, příspěvek
na pořádání akcí
 Farní společenství – příspěvek 5 000,- Kč /čerpáno na opravu kaple/
EKOLOGIE V ROCE 2017
 Příjmy na likvidaci odpadu – 318 851,- Kč
 z poplatků od občanů – 222 760,- Kč
 příspěvek za třídění odpadu – 96 091,- Kč
 Náklady na likvidaci – 360 248,- Kč
 komunální odpad, stavební, velkoobjemový – 146 265,- Kč
 tříděný odpad – 87 906,- Kč
 nebezpečný odpad – 7 581,- Kč
 Bio odpad – 118 496,- Kč
PLÁN ROZVOJE OBCE V ROCE 2018
 Dokončení projektu chodníku s osvětlením k místnímu hřbitovu - cca 100 000,- Kč.
 Odtěžení nánosu z rybníku č.2 – 100 000,- Kč
 Výměna vývěsních skříněk /hřbitov, před prodejnou COOP/ - cca 30 000,- Kč.
 Výstavba účelové komunikace - cca 300 000,- Kč /podána žádost o dotaci/.
 Kompostéry, štěpkovač – dotace nebyla schválena, dle zájmu občanů o kompostéry se bude rozhodovat
o nákupu z rozpočtu obce
 Oprava čekárny /spodní část obložení - cca 20 000,- Kč /letní brigády studentů/.
 Revitalizace prostoru k biologické skládce - cca 100 000,- Kč /zapojení VPP, hasiči/.
 Dovybavení hřiště - cca 100 000 Kč .
 Výstavba chodníku s osvětlením k místnímu hřbitovu – cca 3 250 000,- Kč
Součástí prezentace bylo také seznámení s kulturně společenským kalendářem akcí na rok 2018 vytvořený společně
s místními sdruženími a spolky. Plán k dnešnímu dni viz strana 4.

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Pohled na ženu z trochu jiného úhlu pohledu – něco pro zamyšlení.
Tuto báseň napsala žena, která pobývala na oddělení pro dlouhodobě nemocné.
MLADÁ DÍVKA je pořád ve MNĚ...
Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.

A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.
Padesátka přišla, ale s ní další malí
co u mě na klíně si jak ti první hráli.

Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.

Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.

Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
potřebuje však krmit a také přebalovat.
Tohle to vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.

Příroda krutá je, i když život byl krásný,
na stará kolena jen dělá z nás blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím kámen.

Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná, až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let
s bratry a sestrami sládl život jako med.

Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestala být živá.

Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala slib svůj za bílou kyticí.

Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine
Otevřete oči, sestřičko, teď, když to všechno víte,
seschlou stařenu už neuvidíte.

A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný domov pro své děti,
Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti.

Teď už - MĚ vidíte...

Milé naše bítovské ženy,
přijměte přání k Vašemu svátku!
Ať jste v tom ženském žití na začátku, či máte již
odžitých z básně nějakých pár řádků.
Děkujeme za to, že jste mezi námi,
přejeme hojnost zdraví, lásky, odhodlání
a na všech frontách požehnání!
Jako malý dárek přijměte pozvání do OD Bítov 8. března 2018, kde bude mít každá žena PRVNÍ
NÁPOJ ZDARMA A MALOU POZORNOST K TOMU:-).
Těšíme se na Vás!

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2018

PLÁN AKCÍ NA ROK 2018
MĚSÍC
LEDEN

DEN
20.1.
27.1.
3.2.
24.2.
4.3.
31.3.
21.4.
22.4.
1.5.
6.5.

AKCE

Mariáš
Hasičský ples
ÚNOR
Rybářský ples
Zájezd do divadla Olomouc "ZVONOKOSY"
BŘEZEN
Lyžařský zájezd - Jeseníky (Beskydy)
Hasičárna - den otevřených dveří
DUBEN
Krmášová zábava
Fotbal - "Svobodní-ženatí"
KVĚTEN
Rybníky - zahájení rybolovu
Vycházka ke Tvrzišti
ČERVEN
Zájezd po stopách Bítovských z Bítova
Litultovice,Vladětín
ČERVENEC
BÍTOVSKÝ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ FESTIVAL
5.7.
Včelařský den na rybníku
Výletní restaurace "Včelařský úl"
Divadelní představení - Záskok
Mini kytarobití
6.7.
Hasičský den na rybníku
Výletní restaurace " Hasičská stříkačka"
Divadelní představení - Dívčí válka
7.7.
Rybářský den na rybníku
Výletní restaurace " Rybářská bašta "
Turnaj ve vodním pólu "Bítovský kaper"
Rocková zábava
8.7.
Myslivecký den na rybníku
Výletní restaurace " Myslivecká nora"
Otevřené mistrovství ve skoku vysokém do vodyBítovská laťka
SRPEN
18.8. Rybí hody
25.8. Myslivecký den - chata NIVA
26.8. Myslivecký den - chata NIVA
ZÁŘÍ
14.9. Noční soutěž
15.9 Nohejbal
16.9. Dětská soutěž
ŘÍJEN
Zájezd do vinného sklepa
Výlov rybníka
LISTOPAD 4.11. Setkání u svatého Huberta - Kutnica
PROSINEC 8.12. Mikuláš
25.12. Hledání Jesliček
29.12. Předsilvestrovský pochod

POŘADATEL
SDH Bítov
MRB
Klub seniorů
Kulturní komise
SDH
SDH
Kulturní komise
MRB
OÚ
OÚ
Obč.sdružení, OÚ, A.D.S.
Včelaři Bítov
A.D.S. "Umělci z Prahy"

SDH
A.D.S. "Umělci z Prahy"
MRB

Mysl. Sdružení BT

MRB
Mysl. Sdružení BT
Mysl. Sdružení BT
Kult.komise
SDH
SDH
SDH
MRB
Myslivec.sdružení BT
Farní společenství

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz.
Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 26.3.2018.

