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V tomto měsíci slaví své
Nechť přibývající světlo na adventním věnci přináší do
Vašich domovů pokoj, lásku, naději a touhu hledat tu
pravou vánoční radost.

Požehnané dny adventní a vánoční.
ZPÁTKY KE KOŘENŮM
Byli jsme osloveni kastelánkou zámku v Bystřici pod Hostýnem, že by se
členové vlastivědného kroužku v Bystřici rádi podívali na místa, kde měli
původní sídlo Bítovští z Bítova, jejichž majetek sahal až po Tvrz v Bystřici pod
Hostýnem. Tento zájem jsme přivítali a dne 5. listopadu jsme se setkali s 36tičlennou skupinou občanů Bystřice pod Hostýnem v lubojackém kostele, kde
jsme měli první zastavení u nově instalovaného náhrobku – kulturní památky
ze 16. století. Přítomné přivítal a se základními historickými daty seznámil
starosta obce p. Richter Tomáš. Pan Jan Krischke připomenul historické vazby,
historii kostela sv. Jiří a především rod Bítovských z Bítova.
Po prohlídce kostela a náhrobku jsme se odebrali co nejblíže k místu bítovské
tvrze – Hradiska, a to z důvodu deštivého počasí. Poté jsme v zasedací
místnosti Obecního úřadu společně shlédli prezentaci p. Tichánka o Bítovské
tvrzi s komentáři starosty obce a p. Jana Krischke. Iniciátorům jsme poskytli
některé materiály a propagační letáky obce Bítov a společně jsme si slíbili, že
také my navštívíme Bystřici pod Hostýnem. O spokojenosti svědčí výňatek
ze zaslaného dopisu kastelánkou p.Nedělnikovou:„Ještě jednou vám i Vašemu
panu starostovi moc děkujeme, že jste se nám tak obětavě věnovali a umožnili
poznat tolik nového. I já věřím, že se ještě někdy setkáme.“

životní jubileum:
Hrabovská Dagmar
Cabúková Štefania
Kořenková Ema
Richterová Eliška

BLAHOPŘEJEME!

POZVÁNÍ
4.12.2016 v 16.00
MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA

25.12.2016
HLEDÁNÍ JESLIČEK

1.1.2017
NOVOROČNÍ VATRA

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 12. prosince 2016 v 18.00 hodin na Obecním úřadě

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2016 byl opět dalším rokem rozvoje naší obce. V minulých příspěvcích zpravodaje jsem Vás informoval
o dění v prvním půlroce letošního roku a tak se nyní zaměřím pouze na tu druhou polovinu.
V letních měsících byla opravena část komunikace pod kaplí sv. Jana Nepomuckého a v rámci letních brigád
studentů jsme se zaměřili, mimo drobné údržby obecního majetku, na vybudování dvou uložišť pro kontejnery
na tříděný odpad. V podzimních měsících byla provedena výměna plynových kotlů v budovách obecního
úřadu, hasičské zbrojnice a obecního domu. Největší investiční akcí je nyní rekonstrukce zahrady obecního
domu. Touto rozsáhlou rekonstrukcí chceme v tomto prostoru vybudovat nejen příjemné prostředí venkovní
terasy s moderním dětským koutkem, ale také nabídnout občanům i všem návštěvníkům ucelený prostor
pro sportovní aktivity. Věřím, že znovu otevřením zahrady obecního domu v dubnu příštího roku Vás
nezklameme a Vaše očekávání naplníme.
Co se týče příštího roku, chceme pokračovat v opravách místních komunikací, projekčně dokončit plánovanou
výstavbu chodníku k místnímu hřbitovu, vybavit místní hřiště prvky pro další sporty a revitalizovat prostor
obecní cesty za části obce Fulvarek. Finančně budeme nadále podporovat činnost spolků a také různých
zájmových seskupení napříč generacemi. V oblasti odpadového hospodářství dojde k zásadní změně, která
přispěje k zlepšení životního prostředí v naší obci. Finančně podpoříme i výměnu starých kotlů za nové v tzv.
kotlíkové dotaci.
Na závěr Vám chci popřát příjemné prožití Vánočních svátků, mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2017.
Tomáš Richter
Likvidace odpadu v naší obci od 1.1.2017
V našem zpravodaji jsme již psali o novém systému likvidace odpadu v naší obci od 1.1.2017. Z důvodu velké změny
celého systému Vám sdělujeme ještě znovu základní informace.
1. Poplatek dle OZV 11/2016je nutno zaplatit do 28.února příslušného kalendářního roku.
2. Poplatek činí 480 Kč na občana s trvalým pobytem v naší obci. Od poplatku je osvobozen ten, který
dlouhodobě nepobývá v naší obci a za uložení odpadu platí v místě, kde se nachází. K doložení tohoto stavu je
nutné potvrzení daného úřadu, u něhož platí poplatek za odpady.
3. Pokud na nemovitosti v obci není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, platí majitel dané nemovitosti pouze
částku 480 Kč.
4. Každá nemovitost bude mít jednu popelnici na bioodpad (obdrží ji v měsíci dubnu).
5. Každá nemovitost má podle počtu bydlících popelnice na směsný komunální odpad (max. 4 bydlící – 1
popelnice, nad 4 bydlící - 2 popelnice).
6. Do konce tohoto roku se ještě používají visačky, od nového roku se vyváží jen obsah popelnic s čárkovými
kódy.
7. Občan, který ještě nemá popelnici s čárkovým kódem, si může tento kód, případně novou popelnici s kódem
vyzvednout na obecním úřadě. Obecní úřad bude také vždy měnit vadné popelnice.
8. V roce 2017 dostane každá nemovitost kompostér o objemu cca 1000 l a k dispozici pro občany bude i
výkonný štěpkovač (termín dodání závisí na vyhodnocení podané žádostí o dotaci, i v případě neposkytnutí
dotace kompostéry obdržíte).
9. V poplatku dle OZV jsou zahrnuté veškeré platby za odpady. Již nic se neplatí. Každý rok se bude stanovovat
výše poplatku na základě nákladů předcházejícího roku. To znamená, čím více budeme odpad třídit (uložíme
do kontejnerů na tříděný odpad) a míň vyvezeme v popelnicích na bioodpad (uložíme do kompostérů), tím
míň budeme platit a naopak.

VÁNOCE V BÍTOVSKÉ KNIHOVNĚ
Milí čtenáři a všichni přátelé dobré knihy!
Blíží se Vánoce, a tak jsem hledala způsob, jak potěšit všechny nadšené dospělé a zejména dětské čtenáře.
Snad vám udělá radost pozvánka na vánoční setkání v bítovské knihovně ve středu dne 28.12.2016, kde se
budete moci od 17 hodin seznámit s vánoční nadílkou zbrusu nových knih pro děti i dospělé a kde budou
vyhlášeni nejpilnější dětští čtenáři za rok 2016. Jejich jména se dozvíte před večírkem. Těším se, že si třeba
společně zazpíváme některou koledu a že se nám děti přijdou pochlubit s knížkou, kterou letos najdou
pod stromečkem! Na všechny děti bude čekat také něco sladkého na zub.
Chtěla bych pozvat i ty děti a dospělé, kteří v bítovské knihovně registrováni nejsou a chtějí se seznámit
s prostředím i knížkami, které zde máme k zapůjčení. Prosím všechny hodné maminky a babičky (i tatínky
a dědečky), aby své malé ratolesti do knihovny doprovodili.
Od 17.30 hodin pak budeme vracet a půjčovat – a to staré i nové knihy.
Knihovnice - Hana Hajná

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY
TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Pravdou je, že se nás sešlo málo, ale o to lepší byla
atmosféra. Je třeba si zvykat na malý zájem o připravované
akce pro naše děti i občany. O to více si cením odhodlání
organizátorek, které připravují další akce jako vánoční
zdobení obecních tabulí, čí výrobu svícnů pro staré občany.
Za celoroční snažení jim patří velký dík!
M.Švidrnochová
OHLÉDNUTÍ ZA SVATÝM HUBERTEM
Dne 6. listopadu 2016 jsme se sešli
v Kutnici kvůli odhalení rozsochy
(Rozsocha - obecně označuje něco
rozeklaného
či
rozdvojeného)
s dřevořezbou sv.Huberta. I když
nebylo zrovna slunečné počasí
a v jednu chvíli se dost rozpršelo, i tak
nás
překvapila
účast
našich
spoluobčanů, jak z Bítova, tak
i z Těškovic. Přišli i “ přespolní “ a dle
informací nás tam bylo přes sto! Měli jsme připravený oheň na opékání zvěřinových klobás, čaj a svařené víno
na zahřátí. Chtěli jsme začít ve 14 hodin, ale když jsme viděli, jak stále přicházejí lidé, odsunuli jsme začátek asi
o 20 minut. Uvítal nás předseda Mysliveckého spolku Bítov-Těškovice pan Jan Vavrečka, který vysvětlil, proč
jsme se rozhodli sv.Huberta umístit. V únoru jsme měli 80. výročí od založení Mysliveckého spolku v Bítově,
a tak nám se to zdálo jako dobrá příležitost. Záměrně jsme vybrali místo, kde je hranice katastrů obcí Bítova
a Těškovic, tedy obcí, kde máme honitbu. Poděkování patří panu Otto Schwarzovi, že nám umožnil rozsochu
postavit na jeho pozemku. Poté předseda předal slovo paní Zuzaně Vavrečkové, která měla připravené
povídání právě o svatém Hubertovi. Na závěr si vzal slovo i pan farář, který také k biskupovi něco řekl
a rozsochu posvětil. Samozřejmě nesmím zapomenout i na trubače, kteří neodmyslitelně k mysliveckým
tradicím patří. Zatroubili myslivecké skladby Vítáme vás, Halali a Slavnostní fanfáru.
Na závěr bychom si přáli, aby tato rozsocha se svatým Hubertem byla nejen mysliveckou památkou,
která tady bude po dlouhá léta, ale také i místo, kde se lidé zastaví a věnují svých pár okamžiků ke klidnému
pobytu v přírodě s úctou ke všem živočichům i rostlinám, které jsou v okolních lesích.
Myslivosti zdar!

POSEZENÍ S HARMONIKOU
Pátek 12. listopadu nebyl rozhodně nijak příjemný den, co se týká počasí. Po slunci ani stopa, sychravo,
prostě nevlídno. Den jako stvořený, aby člověk nevytáhl paty z domu. Ti, kteří překonali tuto touhu a vydali
se v podvečer do Obecního domu v Bítově na posezení u harmoniky s panem Václavem Švidrnochem,
rozhodně nelitovali. S chutí si zazpívali starší i novější české, ale i slovenské písničky, a dokonce /bez
ohledu na stav svého pohybového aparátu/si zaskotačili na parketu. A tak se potvrdilo staré známé úsloví,
že hudba je mocná čarodějka. Někdy rozteskní, jindy rozveselí, potlačí stres, navodí dobrou náladu, je
prevencí proti depresím. Díky za to.
Chrápková Eva
KNIHOVNICKÁ ČINNOST V NAŠÍ OBCI
Naše iniciativní a kreativní knihovnice paní Hana Hajná nás opět příjemně překvapila zajímavým
a záslužným počinem. Aby naše mozkové buňky nezakrněly, vyhlásila jim další "bitvu" v podobě soutěže
Česká i světová literární díla ve filmu. A nutno zmínit, že jsme se docela zapotili, aspoň někteří. Ještě, že je
možné leccos "vyguglit" na počítači! Ale odměna stála za to. Úspěšní účastníci se rozzářili nad hodnotnými
cenami- knihami dle vlastního výběru, zajímavou besedou a výstavkou ke 100. výročí úmrtí
amerického spisovatele Jacka Londona a nakonec i zhlédnutím filmu Volání divočiny. A to v příjemné
atmosféře, při níž nechybělo ani občerstvení. Rozhodně nechceme naši paní knihovnici uštvat, ale tajně
doufáme, že nás zase někdy něčím překvapí.
Účastnice soutěže i besedy
ZLATÁ NOTIČKA 2016 - V úterý 8. listopadu se ve velkém sále Domu kultury v Bílovci uskutečnil již 4. ročník
soutěže O zlatou notičku města Bílovce. Soutěžící byli rozděleni dle věku do třech kategorií. Novinkou
letošního roku byla čtvrtá kategorie nazvaná Dospělák a mrňous. Opět měli úspěch naši bítovští žáci:
Kategorie 7. až 9. Třída 1. místo Gabriela Beranová Kategorie Dospělák a mrňous2. místo Vojtěch Ptáčník
+ p. Ptáčníková (maminka). Blahopřejeme a děkujeme za prezentaci obce.

POZVÁNÍ
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - 4. prosince 2016
V sále obecního domu se sejdeme v 16.00 hodin. Děti si budou moci vyrobit vánoční ozdobu, či dárek pro
sv.Mikuláše, shlédnou vánoční příběh a budou svědky letošního rozsvícení obecního vánočního stromečku.
Potom mezi nás zavítá svatý Mikuláš se svým doprovodem, který hodným dětem určitě něco nadělí. Děti si
sebou donesou pastelky. Těšíme se na společné chvíle.
TVOŘENÍ PRO DĚTI – 9. 12.2016 v 17.00 v Obecním domě. S sebou nůžky,, pastelky, fixy, obyčejnou tužku.

„HLEDÁNÍ JESLIČEK“ – 25.prosince 2016 - Betlémské putování letos bude mít dvě trasy, které nás k
BETLÉM
„Jesličkám“ dovedou. Jedna bude začínat na Dolním konci u stezky k rybníku a druhá od můstku přes
Jamník (na cestě z Lubojat na Tísek), místa budou označena cedulí BETLÉM
. Putovat můžete
samostatně mezi 17.00 a 18.00 hodinou. Cesta bude označená světelnými body, na čtyřech zastaveních
budou umístěny texty k zamyšlení pro dospělé či nějaký úkol pro rodiny s dětmi. Na konci trasy naleznete
Svatou rodinu v záři Betlémského světla, které si také můžete odnést do svých domovů. U Jesliček můžeme
Titulek popisující obrázek nebo grafiku
v tichosti pobýt, zazpívat koledu……..S sebou svítilničku!
NOVOROČNÍ VATRA – 1.1.2017 - Jako již každoročně zveme ke společnému setkání po půlnoci pod obchodem.
Společným přípitkem Bítovskou vařonkou vykročíme do nového roku 2017 . Zvou zastupitelé obce.

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla 30.12.2016

