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BLAHOPŘEJEME!

Poselstvím Velikonoc je naděje!
Krásné Velikonoce Vám všem!

V tomto měsíci se dožívají
životního jubilea 70 let:

Slovo redakce

Kijonková Anna
Vaněk Rostislav

Příchod epidemie chřipky….

Richter Miroslav

Takové či podobné nadpisy se objevují ve všech mediích. Někde už možná dorazila a
jsme z toho smutní. Snažíme se jí předejít, řídíme se radami lékařů, ale přesto jí mnozí
podlehneme.
Ale co děláme s jinou, daleko horší epidemií, která se šíří lidskou řečí a vychází
z tvrdého, lhostejného, egoistického srdce, jež nechce odpustit a nedokáže se
omluvit? Uvědomujeme si také velké nebezpečí jiné, rychle se šířící, epidemie
přicházející skrze média? Bráníme se?
Naštěstí kolem nás nejsou jen negativní epidemie, ale i ty pozitivní! Tou se můžeme
jeden od druhého taktéž rychle nakazit, udržovat a předávat dál – úsměvem, dobrým
slovem, ale i hezkou lidovou či jinou písničkou.
Epidemie pěvecká k nám dorazila 20.února, kdy jsme si do sálu Obecního domu
přišli tzv.„ZABÉKAT“. Pod vedením čtyř „muzikantů“, kteří s kytarami, banjem, houslemi
a hlavně zpěvem vykouzlili krásnou atmosféru, byť v malém kruhu posluchačů a
přizvukovačů .A možná právě proto! Bylo to opravdu pohlazení na duši, rovněž
výborné procvičení paměti, to když jsme často lovili slova starých trempských písniček,
které jsme zpívávali u táboráků. Poděkování chlapům za „veřejnou zkoušku“ v Bítově a
někdy příště zase na zpívanou !!!

POZVÁNÍ
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
14. března 2016 v 18.00 hodin na Obecním
úřadě. Jsou zváni občané, kteří se zajímají o
dění v naší obci.
Na Vaši účast se těší zastupitelé obce.

8. března mají svátek
všechny ŽENY

UPOZORNĚNÍ
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY- Restaurace OD
Po, Út - zavřeno
(do odvolání)
St, Čt - 17.00 – 21.30
Pá
- 17.00 – 23.00
So
- 16.00 – 22.00
Ne
- 16.00 – 21.30

Něco z historie - 20 let od znovu osamostatnění obce Bítov

Obec Bítov byla součástí města Bílovce od roku 1979. V létech 1979 - 1990 měla obec zástupce v zastupitelstvu města.
V roce 1991 - 1993 bez zastupitelů obce. V roce 1994 - 1995 byl pouze 1 zastupitel v městském zastupitelstvu.
V roce 1995 bylo jednáno o plynofikaci obcí Olbramice, Zbyslavice, Tísek, Těškovice. Město Bílovec rozhodlo, že
plynofikace obce Bítova by byla drahá a že souhlasí pouze s vedením potrubí plynu mimo obec Bítov. Jelikož zástupci
osadního výboru nemohli prosadit žádné požadavky pro drobné opravy a potřeby obce, vše vyvrcholilo požadavkem
o přidělení topiva pro temperování budovy obecního úřadu na zimu 1995 - 1996. Vše bylo zamítnuto, a tak došlo
k zamrznutí vodovodního potrubí a jeho potrhání. Požadavek na opravu byl zamítnut.
V důsledku toho, že se nebylo možné s městem dohodnout na čemkoli, rozhodli jsme se vyhlásit referendum
o osamostatnění obce. Organizací referenda se ujali p. Řeháček Bohumil, Krauzovič František, Tyllich Ladislav.
Referendum proběhlo dne 28.7.1995, kde 84% voličů bylo pro osamostatnění obce. Těsně před vyhlášením referenda
nastala velká aktivita představitelů města Bílovce, a to svoláním veřejné schůze s vysvětlováním a přesvědčováním
o nevýhodách osamostatnění hlavně starostou města p. Ašerem a funkcionáři města.
Rozhodnutím ministerstva vnitra vzniká nová obec Bítov k 1.1.1996. Jsou vyhlášeny nové volby, které se konaly
29.4.1996. Ustavující zasedání obecního zastupitelstva se koná 7.5.1996. Starostou byl zvolen p. Tyllich Ladislav a
místostarostou p.Řeháček Bohumil.
Předání majetku mezi městem Bílovec a obcí Bítov a finanční vyrovnání dle zákona proběhlo hladce. Problémy nastaly
s dalším majetkem, který byl předán při slučování. Velkou úlohu v tomto vyjednávání sehrál p.Řeháček Bohumil, který byl
při slučování.
V roce 1996 byla rozloha obce 439 ha,počet obyvatel 398 z toho 44% obyvatel je ekonomicky aktivních. Máme 130
domů trvale obydlených se 134 trvale obydlenými byty a 7 rekreačními chatami.
S Katastrálním úřadem bylo nutné projednat a projít územní hranice obce Bítova. S ONV Nový Jičín a bankou zřídit
běžný účet. Rozpočet na rok 1996 byl ve výši 1,083.000Kč. Bylo nutno v co nejkratší době sepsat obecně závazné
vyhlášky dle zákona a požární řád a vše schválit zastupitelstvem. Od 1.7.1996 byla přijata na pracovní úvazek p. Hošová
Naděžda, jako účetní. Obec požádala o vstup do zájmového sdružení Plyneko, které sdružovalo obce: Olbramice,
Zbyslavice, Bítov, Tísek, Těškovice. K 30.12.1996 byla provedena inventura majetku obce. V roce 1997 byly zpracovány
podklady pro zpracování územního plánu. Byl zpracován program rozvoje obce, na kterém se podíleli všichni členové
zastupitelstva. Konečné zpracování provedl ing. Vavrečka Stanislav. Od 1.1.1996 byla uzavřena smlouva na užívání
budovy č.33 s p.Richtrem Milanem za roční pronájem Pohostinství ve výši 20.000kč. Bylo zahájeno jednání o návrhu
obecního symbolu a praporu. Dále přetrvávají problémy s předáváním materiálů z města Bílovce jako plány komunikací,
vodovodu, rozhlasu, veřejného osvětlení, pozemků, budov.
Smlouva obce a ONV Nový Jičín na opravu komunikace v úseku p.Hošová - Sochorek Augustin s příspěvkem 50%
od ONV. Z Povodňových škod ve výši 85.ooo Kč oprava komunikace s asfaltovým povrchem v úseku p.Frej - p.Hošová,
vyčištění kanalizace v úseku kaple - obecní úřad. Byly dokončeny práce na kanalizaci v úseku p.Cabuk - Kupka a p.Košař Richter Milan. Byla uzavřena smlouva na odvoz odpadu se SLUMBI a o dodávce vody s SMVAK . Na budově obecního
úřadu byla provedena oprava střechy, oken, dveří, byl zaveden plyn, zakoupen nový počítač.
Do obce byl zaveden plyn, kolaudace 8.9.1998, obec zaplatila 2 920 000 Kč a doplatek 775 000 Kč.Na tyto částky byl
zajištěn úvěr.
V roce 1997 - 1998 proběhla rekonstrukce školy na Obecní dům. Budovu školy, kde město Bílovec provozovalo dům
Mládeže, předalo město totálně vybydlenou, kde nebyla funkční elektřina, vytrhány rozvody, devastovány WC a kotelna.
Byl zpracován projekt na obnovu Obecního domu. Začalo se střechou, kde na několika místech zatékalo a opravou
komínů. Zednických prací a úprav se ujal p.Řeháček Jaromír s pomocníky. Instalatérských prací a topení se ujal
p.Schwarz Otto. Musela se provést oprava kanalizace, oprava oken, veškeré nátěry, vymalování celého objektu, byla
zařízena kuchyň a vybavena nádobím. Byla provedena výměna podlah. Slavnostní otevření pak proběhlo 25.11.1998. Byla
zřízena restaurace, která byla pronajata p. Richtrovi Bohdanovi. Rozpočet na rok 1998 byl ve výši 2,186.500Kč.
Tyto vyjmenované akce byly provedeny od prvních voleb, které se konaly 29.4.1996 do konce volebního období
tzn.do 14.11.1998 to je za dobu 2 let a 7.měsíců neuvolněným starostou.
V dalším volebním období byl zvolen starostou p.Nikel Pavel na tři volební období a nyní druhé volební období
p.Richter Tomáš.
TYLLICH LADISLAV

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
Považujeme za důležité Vás informovat o závažných skutečnostech, jež negativně ovlivňují životní prostředí
v naší obci.
Odpadní vody.
Dočištění odpadních vod v naší obci probíhá v soustavě biologických rybníků. Výsledky měření kvality vod
vytékajících z těchto rybníků zatím ukazují velice nízké hodnoty znečištění, celý systém je velice efektivní a také
pro Vás občany i finančně nenáročný. Obec se rozrůstá a pro zachování této efektivity je nutné eliminovat
vpouštění rizikových odpadních vod do samotného kanalizačního řádu. Jedná se především o přečerpávání
obsahu žump. Tento nešvar se děje především u starších nemovitostí, jež nejsou vybaveny tří komorovými
septiky nebo čističkou odpadních vod. Sledováním a ohlášením občanů na obecním úřadě je známo, že
případy se vyskytují jednotlivě na celém území naší obce. A dokonce i při absolutním nedostatku srážek
v loňském roce tomu tak bylo.
Stavební odpad
Někteří naši občané stále žijí v době, kdy bylo možné ukládat cokoliv a kdekoliv. Pravidelným čištěním příkop
kolem krajské komunikace, jež prochází katastrem naší obce, se snažíme zamezit vzniku černých skládek
v tomto prostoru a můžeme říci, že se nám to daří. Také obecní polní cesty jsou v dobrém stavu až na polní
cestu za částí obce Fulvarek. Do této komunikace je neustále některými občany navážen drobný stavební
odpad. Dalším nelegálním ukládáním stavebních odpadů je v jeho větším množství do tzv. roklin na pozemcích
v majetku soukromých vlastníků. Připomínáme, že každý občan má možnost 1x za rok tento odpad uložit
do kontejnerů přistavených v prostoru u obecního úřadu a pokud se jedná o větší množství odpadu, každý
z nás si musí toto řešit přistavením zpoplatněného kontejneru ke své nemovitosti.
Kvalita ovzduší v obci.
Většina z nás vytápí své rodinné domky šetrným způsobem k životnímu prostředí. I v případě dodržování
správných postupů při spalování fosilních paliv lze účinně omezit množství škodlivin v ovzduší. Nešvarem
v této oblasti je spalování tzv. zůstatkového dřevěného materiálů (dřevotřísky, laminátové desky, stará okna a
nábytek). V této oblasti se dokonce vyskytli občané, jež cílevědomé naváželi zmíněný materiál pro vytápění
v zimním období.
Věříme, že v budoucnu nebudeme muset přistoupit k instalací fotopastí, kamerově snímat jednotlivé
kanalizační přípojky a odebírat vzorky z komínových těles. I to jsou způsoby jak prokazatelně
dopadnout viníky. Na každém z nás je, jak se k daným nešvarům postavíme. Věříme, že převážné
většině občanů záleží na tom, v jakém prostředí žijeme a jaké ovzduší dýcháme.
VEŘEJNÁ SCHŮZE - schůze se účastnilo 7 členů zastupitelstva obce a 18 občanů, kteří byli informováni
o hospodaření za rok 2015 a o finančních plánech na rok 2016 - rozvoj a investice dle rozpočtu obce. Dále
se dověděli o letních brigádách, revitalizaci prostoru zahrady Obecního domu, opravě silnice III/4456 v úseku
od Lubojat po ceduli okres Opava, kterou podpořili občané svými podpisy na petici. Občané byli seznámeni
také s plánovaným kulturním kalendářem roku 2016. Zazněla zde výzva směřující k seniorům k založení
Klubu důchodců, za podpory obce a tato nabídka platí taktéž pro matky na mateřské dovolené, jejichž
setkávání s dětmi by bylo velkým přínosem. Schůze byla ukončena jak jinak než hodnotnou diskuzí zastupitelů
s občany. Děkujeme za účast a podněty, které z diskuze vzešly, další příležitost bude na veřejném zasedání
zastupitelstva 14.3.2016.

MÍSTNÍ KNIHOVNA - KAREL IV – ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Milí čtenáři, jistě jste zaznamenali, že letos na jaře si budeme připomínat 700. výročí narození
jednoho z našich neznámějších a nejpopulárnějších panovníků – Karla IV (*14.5.1316).
K tomuto významnému jubileu zahájíme v BŘEZNU - měsíci knihy čtenářskou soutěž o ceny.
Více informací na www.obecbitov.cz a na kulturní vývěsce.
Vaše knihovnice Hana Hajná

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY
POPLESOVÉ OZVĚNY - 6.2.2016 proběhl 19.rybářský ples. Opět zahrála skupina KIWI, a jak jsme se
nakonec většinově domluvili, přijedou i příští rok 4.2.2017, oslavíme tak s nimi tu naši "dvacítku".
Pokusíme se i jinak tento jubilejní ples nějak vyšperkovat, ale nepředbíhejme. Příště asi i ten
předprodej/rezervace bude trochu jinak. Ale zpátky k letošnímu plesu. Mám z něj pozitivní dojem,
za druhé mluvit nemůžu. Ale protože přišlo cca 90 platících návštěvníků, tak snad pozitiva převládají.
Foto jsou na G+ nebo FCB aj. Za rybáře děkuji všem, kteří přišli, aby se bavili nebo pracovali.
Jednatel MRB M.Kupka
Jménem „plesajících“ můžeme jen poděkovat za přípravu, organizaci, občerstvení a super hudba je
vždy zárukou dobré zábavy. Jediné mínus, že na všechny nezbyly losy! Ale zase mohli více utratit
u baru a navíc mají jisté štěstí v lásce  . Rybářům: Díky a !
MŠ Lubojaty informuje – děti z mateřské školy v Lubojatech získaly ocenění v celonárodní kreativní
soutěži „Doteky papíru“. Tématem byly Letní olympijské hry 2016, vyhlášení proběhlo v Praze, kde byla
oceněná práce kolektivu dětí MŠ Lubojaty. Více na nástěnce kulturní komise nebo také na dni
otevřených dveří v MŠ, který proběhne dne 22.3.2016 od 9.00 do 11.00 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu!

OZNÁMENÍ-POZVÁNÍ
Pozvánka na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
Místní rybáři Bítov oznamují členům konání výroční členské schůze dne 19.3.2016 na rybářské chatě.
Prezence od 17 hod. Posedíme, zbilancujeme, naplánujeme. Hlavně budeme ale řešit nové orgány,
stanovy a název spolku. Účast všech nanejvýš vhodná.
Jednatel MRB M.Kupka
„VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ“ Sejdeme se ve středu 23. března v 16.30 v sále Obecního domu.
Vyrobíme si jarní taštičku z papíru a ozdobíme dřevěné vajíčko. Doneste si nůžky, tuhé lepidlo
v tyčince, pastelky a fixy.
Těší se na vás Šárka Kozelská a Kateřina
Chrapková.
STRAVOVÁNÍ SENIORŮ – ROZVOZ OBĚDŮ – k dnešnímu dni se k odběru přihlásili pouze 3 občané,
proto jen pár základních informací. Jedna z možností je rozvoz balených zchlazených jídel z Bílovce fa
LAPETgastro, denně mezi 10-14 hodinou, trvanlivost až 10 dní. Cena: polévka 10,- hlavní jídlo od 65,do 90,-Kč. Výběr z 4-5 jídel z denní nabídky a 4-5 jídel z týdenní nabídky. Bližší informace na OÚ v PO
a ST od 17.00-18.00 hodin.
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně nabízí : - nebytové prostory v Bítově č.p. 8 v přízemí, o rozměrech
46 m2, vhodné na cvičebnu, sklad, klubovnu . Písemné žádosti zasílejte na adresu: Jednota, spotřební družstvo
Titulek popisující obrázek nebo grafiku
v Hodoníně Hodslavice 22, 742 71 technické oddělení - Ing. Jindra Závadová nebo tel: 556 702 621, 737213461
email : zavadova.jindra@jednota-hodonin.cz

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam,cz
Uzávěrka příštího čísla 27.3.2016

