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„Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým
skutkům, aby za tebe mluvily.“ Jan Ámos Komenský

OBČANŮM SLAVÍCÍM
V TOMTO MĚSÍCI
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Obecní vlajka plápolající v silném větru před Obecním úřadem mne přivedla k zamyšlení,
poslednímu v tomto volebním období.
Cítíme, že život byl, je a bude těžký i radostný a to v každé době jinak. Jediné co je stejné, je to,
že si ho můžeme navzájem ulehčovat, ale také ztěžovat. Putujeme tímto světem, žijeme ve své
vesnici, máme své pracovní kolektivy a každý z nás na každém místě může za sebou něco
zanechat, jak dobrého, tak i zlého. Nezanechat nic je škoda, zanechat zlé je zbytečné a vysilující.
Každý den bychom se měli dopracovat k tomu, že jsme mnohým obdarováni, nebýt jen
nespokojeni, přiložit ruku či hlavu k dílu a do všeho dát kousek srdce.
K tomu se rozhodlo 18 bítovských občanů, ze kterých vzejde nové zastupitelstvo obce. Již tímto
zápisem se zavázali jednotliví kandidáti, že budou myslet na dobro nejen své, ale také lidí okolo,
pro obec se obětovat a být jejím dobrým hospodářem.
Na nás voličích je prokouknout volební sliby, posoudit kandidáty a svým hlasem přispět
k dalšímu dobrému rozvoji naší obce.
Známé je přísloví „Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“, ale dovolím si říct, že
se za uplynulé čtyři roky udělal kus práce. Řízení obce není pouze činnost, se kterou se setkáváte
v době úředních hodin. Především práce starosty v naší obci od znovu osamostatnění má takový
záběr činností, od počítačového umu a znalostí legislativy přes údržbu majetku obce až
po vyhrnování sněhu v zimních měsících. A my jsme na takovéto starosty měli štěstí!
Končícímu starostovi Tomáši Richterovi patří velký dík, že po dvě volební období hospodařil a
vedl obec, jak nejlépe dovedl! Děkuji také zastupitelům za podporu a pomoc v řešení především
praktických, ale důležitých úkolů. Také vám občanům děkuji za spolupráci, ať v oblasti
dobrovolných sdružení, tak jednotlivců, kteří nás podporovali, přinášeli podněty i kritiku,
nezištně pomáhali a zajímali se o to, co se v obci děje.
Cestou k volbám nám bude vlát naše vlajka nad hlavou, kéž bude naše volba vycházet ze srdce.
Přejme si navzájem „DOBROU VOLBU“ a zvoleným zastupitelům vzájemnou spolupráci, hojnost
dobrých, realizovaných nápadů a vizí a v neposlední řadě spolupracující a spokojené občany
Bítova. Nám všem pak takového starostu, jakého Bítov potřebuje!
Marie Švidrnochová

SRDEČNĚ
BLAHOPŘEJEME.

Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, uskutečnilo se mnoho oslavných a vzpomínkových akcí. Události v letech 1918, 1938, 1948 či
1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. My si připomeneme tyto historické události výstavkou v místní
knihově. Také se nám nabízí účast např. na Přehlídce pěveckých sborů 26.10.2018 v 17.00 hodin v Domu kultury v Bílovci nebo
na dvoudenním programu 27.10.-28.10.2018 v centru Ostravy. Připravujeme také materiál o Bítově v „retro“ fotografiích
do Novojičínského Deníku, do seriálu „Jak jsme žili“, který vydávají v rámci 100. výročí každý pátek o jedné obci okresu..

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE - 5.10.-6.10.2018

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
Volby do zastupitelstva obce jsou přede dveřmi a Vy občané si zvolíte nové vedení obce na další čtyři roky.
Potrvá nějakou dobu, než se noví zastupitelé zorientují ve svých funkcích. Musí si také ujasnit celkovou
organizaci zprávy obce a údržbu obecního majetku v nových podmínkách. Dejme jim proto čas na klidnou
práci a možnost realizovat své představy se směřováním obce. Obrovskou výhodu budou mít v tom, že
na obecních účtech je větší množství finančních prostředků (přes 5 mil. Kč), což jim umožní realizaci
větších investičních záměrů bez sjednávání úvěrů. Musí si však uvědomit, že tyto finanční prostředky se
dají rychle utratit. Stále více financí totiž spolyká výkon státní správy a zajišťování různých služeb
obyvatelstvu. Populismus a slibování všem všechno, jak je nyní módou, je také cestou do slepé uličky. Toto
by si měl uvědomit každý kandidát do zastupitelstva obce a posléze i zastupitel samotný. Věřím, že Vámi
nově zvolení zastupitelé budou obec rozumně spravovat a naše obec půjde cestou dalšího rozvoje. Závěrem
bych chtěl poděkovat všem zastupitelům obce za jejich práci ve volebním období 2014-2018. Nově
zvoleným zastupitelům pak přeji hodně úspěchů v jejich práci.
Tomáš Richter

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
BÍTOVSKÁ TVRZ – archeologický průzkum
Po provedení skenovaní lokality a vyhodnocení snímků se započalo s odkrytím vyznačených míst anomálií daného
terénu. V sondách byly nalezeny zbytky keramiky a kovových předmětů. Odkrytá je část skalnatého podloží a jílovité
terasy. Na polním pozemku bylo nalezeno povrchovým sběrem tzv. pazourkové jádro, z něhož byly odštěpovány
kousky pro výrobu zbraní (pozůstatek neolitického osídlení) a část kamenného přeslence. Zatím nebyly nalezeny
žádné kamenné nebo dřevěné zbytky tvrze. Archeologický průzkum by měl dále pokračovat do větší rozsedliny
uprostřed skalnaté terasy, kde se našly v hloubce cca 1 m velké kusy keramické nádoby. Rozsedlina v kamenné
terase je čtvercového půdorysu a postupuje do zatím neurčené hloubky Ohledáním v minulosti nalezených
předmětů povrchovým sběrem, bylo potvrzeno prastaré osídlení celého prostoru. Obec Bítov obdržela dotaci
na prováděný průzkum ve výši 100000,- Kč.
Výkop byl nafocen, nálezy uschovány a pro letošní rok byly terénní práce ukončené. Archeologickým ústavem AV
ČR, Brno, v.v.i., pracovištěm Opava bude vypracovaná zpráva k provedenému výzkumu a případné další práce se
budou provádět, se schválením zastupitelstva, v příštím roce. V zimních měsících bychom uspořádali k novým
skutečnostem další besedu za účasti odborníků na danou tématiku.

ZÁKLADNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA K UZAVŘENÍ OBCHODU SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ V BÍTOVĚ.
Jednání se účastnili zástupci COOP Jednota Hodonín: Ing. Holeček Libor – ekonomický náměstek a Ing. Jankanič Petr
- náměstek pro analýzy a marketing, kteří zastupitelům a zúčastněným 10 občanům vysvětlili stávající situaci a
výsledky hospodaření. Hlavním důvodem rozhodnutí o uzavření prodejny je stále navyšující se ztráta (za první
polovinu roku 2018 cca 200000,-)a scházející podpora COOP za obslužnost malých obcí. Argumentovali také tím, že
občané tzv. „hlasují nohama“, když jezdí za „levnějšími“ nákupy a z obratu vyplývá, že tržby tvoří pouze 30% občanů
obce. Zastupitelé se shodli na odkoupení budovy, ale rozhodnutí a jednání o kupní ceně, již bude na zastupitelstvu
novém.Ve hře je rovněž varianta, že obec bude vlastnit budovu, nést režijní náklady a COOP Jednota bude zajišťovat
dodávky zboží a nést náklady na mzdy zaměstnanců. Diskuse byla vyčerpávající, argumenty obou stran
pochopitelné, ale zásadní je, aby občané v místě více nakupovali, aby náklady obce s tím spojené nebyly zbytečné!

OHLÉDNUTÍ - POSTŘEHY
OHLÉDNUTÍ ZA MEMORIÁLEM JAROSLAVA MENŠÍKA.
Ve dnech 25.-26.8. se u nás na Myslivecké chatě v Nivě opět konal již 18.ročník Memoriálu Jaroslava
Menšíka. Tento Memoriál se skládá z Lesních zkoušek v sobotu a Barvářských zkoušek v neděli.
Počasí vyšlo celkem dobře – sice pršelo, ale pro psy to byla úleva od toho dlouhého parného počasí.
Celkem nastoupilo 9 vůdců, dokončili všichni krom jedné vůdkyně, která se svým hladkosrstým jezevčíkem
na vlastní žádost odstoupila. Vítězem celého Memoriálu se stal pan Jiří Kaděrka ze Zátoru s jagdteriérem,
druhá skončila paní Iveta Pešová a na třetím místě se umístila slečna Aneta Pešová z Píště, obě
s německým křepelákem.
Naše zvěřinové speciality – guláš, klobásy, steaky a sekané - se snědly všechny a tímto moc děkujeme vám
všem, kdo jste se za námi přišli podívat a ochutnat!
Vaši myslivci.
BÍTOVSKÁ NOHA
Sportovního klání v nohejbale se zúčastnilo 14 dvojic a na hřišti se hrálo bezmála 9 hodin. První tři dvojice
byly odměněny a pro všechny soutěžící bylo připraveno kvalitní občerstvení. Hlavní organizátoři Ondra
Chrápek a David Farník měli vše pod kontrolou, za což jim můžeme jen poděkovat. Díky maximálnímu
nasazení „stavitelů“ příštřešku, již bylo zázemí pro všechny zúčastněné mnohem kulturnější a zajímavější.
Je to další místo setkávání, které nám mohou okolní obce závidět.
Dík kopajícím i přihlížejícím za účast!
HASIČSKÉ SOUTĚŽE
Výsledky soutěží z 21. a 23. září.
Noční soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů a 5 družstev žen. V mužské kategorii vyhrály Výškovice,
Bítovští skončili pátí. Děvčata bodovala lépe a skončila za Tískem na druhém místě.
Dětské soutěže v neděli se zúčastnily tři družstva mladších žáků a pět družstev starších. Mladší kategorii
vyhrály Olbramice a starší Tísek. Naši mladí ve starší kategorii skončili čtvrtí.
Děkujeme spoluobčanům, že přišli podpořit naše závodníky.

POZVÁNÍ
PODZIMNÍ TVOŘENÍ – VĚNEC Z LISTÍ
V pátek 5.10. v 16.00 v Boudě na hřišti.
S sebou slaměný korpus a drát, nůžky nebo cvikací kleště. Nějaké listí bude k dispozici, ale doneste si i
nějaké s sebou.Kdo chce věneček dozdobit přírodninami nebo mašlí, také si materiál donese. Tavná
pistole bude k dispozici.Těšíme se na vás!

VÝLOV RYBNÍKA
V sobotu 20.10.2018 od 13.00 hodin se uskuteční tradiční výlov I. Rybníka. Při této příležitosti bude
k zakoupení pečený kapr i jiné druhy ryb, již od 14. hodin a za každého počasí! Občerstvení zajištěno!
Srdečně Vás zvou Bítovští rybáři

ZÁJEZD S EXKURZÍ NA LETIŠTĚ V MOŠNOVĚ
Hasiči z Bítova pořádají v sobotu 27. října 2018 zájezd a exkurzi na letiště v Mošnově a pak prohlídku
s ochutnávkou v malém pivovaru ve Štramberku. V pivovaru bude společný oběd ( výběr ze dvou jídel,
řízek s bramborem nebo vepřová s knedlíkem ).
Jmenovité přihlášky s č. občanského průkazu přijímají Antonín Kupka, Vojta Kiss a Ondra Nikel do 15.října
2018 spolu se zálohou 300,- Kč/člen SDH, 350,-Kč/ostatní občané.

JINÁ SDĚLENÍ
HASIČI - SBĚR STARÉHO PAPÍRU
V neděli 21. října 2018 dopoledne provedou hasiči sběr starého papíru. Spoluobčané, kteří se chtějí zbavit
nepotřebných tiskovin, nechť je připraví svázané k vrátkům, kde budou následně sesbírány.

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮ

Poděkování patří organizátoru výletu seniorů na Valašsko Pavlu Niklovi. Navštívili jsme malou rodinnou výrobnu
ponožek v Hovězím, bohatě a dobře jsme tam nejen nakoupili, ale i okoštovali pravou valašskou slivovici a
pochutnali si na pověstném valašském frgálu. Jako bonus jsme byli dle velikosti nákupu obdarováni dalšími páry
ponožek. Jo Valaši...nejsou jen, jak se zpívá v jedné písni, jedna rodina, ale jsou i velice pohostinní.
Ve známé vizovické palírně jsme zase koštovali- čistou pálenku, medový likér, bylinný likér- a taky trochu
nakupovali, mimo jiné i speciální vizovické čaje, např. švestkový-chutná výborně. Samozřejmě se exkurze neomezila
jen na koštování. Hlavní náplní byla prohlídka provozu s podrobným výkladem průvodce, během níž jsme se
seznámili jak s historií podniku, tak i s technologickými výrobními postupy. Zbytek vymezeného času jsme věnovali
pohlídce Vizovic, někteří zvládli též ochutnávku burčáku.
I v Pulčíně jsme koštovali! Tentokrát pro změnu výborné borůvkové knedlíky," vepřoknedlozelo" či obligátní
řízek, to už pochopitelně za "své". Ale tou hlavní náplní v Pulčíně pochopiteně nebylo bužírování, nýbrž podle
osobních dispozic buď procházka prosluněnou malebnou krajinou nebo procházka s poněkud náročnějším
výšlapem na vrchol Pulčínských skal. A to stálo zato. Krásný výhled po okolí byl odměnou za předchozí námahu.
Myslíme, že jsme všichni prožili prima den.
Dále bychom chtěly poděkovat obecnímu úřadu, zejména panu starostovi a paní místostarostce, za velmi
zdařilý výlet po stopách Bítovských. Oceňujeme výbornou organizaci a erudované průvodce, díky nimž jsme se
hodně dověděli o h istorii našeho regionu. Pochvalu zaslouží pan starosta za zpracování letáčku k zájezdu, který
nám umožňuje snáze se orientovat a zapamatovat historické skutečnosti rodu Bítovských.
Akce je vlastně jakousi "labutí písní" jejich volebního období a důstojnou tečkou za jejich činností. Samozřejmě
je toho více, co pro nás občany a obec se svými spolupracovníky vykonali. Jen namátkou-umístění laviček v obci,
vysázení ovocné aleje, instalace sportovního zařízení na hřišti a u obecního domu ....................
Velice si toho vážíme a děkujeme. Přejeme jim i všem dalším členům zastupitelstva v jejich následujícím
"civilním" životě hlavně hodně zdraví a pohody.
Libuše Vřeská, Eva Chrapková

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email urad@obecbitov.cz
Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 25.10.2018.

