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V tomto měsíci slaví své

POŽEHNANÉ VELIKONOCE VÁM VŠEM!
V těchto dnech nás hřejivé sluníčko doslova vytáhlo z chalup na zahrádky
či k procházkám do přírody, kde se probouzí nový život a my zde můžeme
načerpat sílu do dalších dnů. Kromě čerstvého vzduchu a příjemných
slunečních paprsků, které vyvolají dobrou náladu, můžeme sbírat první
jarní bylinky, které nám poslouží k jarní očistě.
Postní doba se krátí, před námi je již Květná neděle a Svatý týden – modré
pondělí, šedivé úterý, škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá
sobota a Hod Boží velikonoční. Velikonoce jako nejvýznamnější církevní
svátky jsou spojené se spoustou tradic, zvyků a symbolů. Významným
symbolem Velikonoc je vejce jako symbol života, plodnosti a vzkříšení.
Velikonoce jsou symbolem nového života a připomenutím duchovní cesty
naší pozemské pouti.
Naši předkové byli více spojeni s přírodou a proto i více vnímali změnu,
kterou nová „ratolest“ přináší. Snad také proto, že žili skromněji, dovedli
si více odepřít a tím více si užili hojnosti, radosti a veselí, které si
po dlouhém půstu o Velikonocích dopřávali.
Přesto v každé době lze prožít tyto velikonoční dny ve všech rovinách
hluboce a krásně, k čemuž může přispět i sváteční den Velkého pátku.
Vygruntovány by měly být jak naše domovy, ale i naše duše .
Přeji Vám všem, aby světlo Velikonoc prozářilo všední dny, naplněné
vděčností, láskou, pokojem a nadějí ve Vašich rodinách. M.Švidrnochová

8.4.2017
PŘEDNÁŠKA VČELÍ PRODUKTY A
APITERAPIE

22.4.2017
OTEVŘENÍ ZAHRADY OD
23.4.2017
SVOBODNÍ - ŽENATÍ

K upevnění zdraví nám může také dopomoci pravidelné požívání medu a
jiných včelích produktů, o čemž se více dozvíme na přednášce, kterou pro
vás chystáme (více na str……) Jakmile

životní jubileum:
Vavrečková Anna
Kijonka Jiří
Marková Olga
Kuboň Zdeněk
Richter Tomáš
BLAHOPŘEJEME!

Pokud si nepřejete zveřejnění,
oznamte na OÚ.

29.4.2017
POKRMÁŠOVÉ
POSEZENÍ

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

TŘÍDĚNÍ BIOODPADU V OBCI BÍTOV
Vážení občané,
v souladu s usnesením zastupitelstva obce Bítov si vám dovolujeme oznámit, že ve spolupráci se společností
Marius Pedersen a.s. bude od dubna zaveden pro občany povinný oddělený sběr biologicky rozložitelného
odpadu. Rozhodnutí zastupitelstva obce je v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, který obcím
ukládá povinnost do roku 2020 snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (tzv. BRKO)
ukládaných na skládky o 65% proti roku 1995, což je v souladu s předpisy Směrnice Rady 99/31/EC a je
prioritou Plánu odpadového hospodářství ČR.
CO JE TO BIOODPAD A PROČ HO TŘÍDIT?
Bioodpad tvoří více než 40% komunálního odpadu. Jedná se o jakýkoli odpad, který je schopen podlehnout
biologickému rozkladu prostřednictvím bakterií, hub apod. Nás bude zajímat především tzv. „zelený“
kompostovatelný bioodpad, kde řadíme veškeré rostlinné zbytky (z ovoce a zeleniny, odpad ze zahrádky –
posekaná tráva, větve stromů), čajové sáčky či kávové filtry, hobliny, piliny, apod. Tento odpad podléhá
procesu tzv. tlení (rozklad za přístupu vzduchu), při kterém, navzdory obecně převládajícímu názoru, nevzniká
téměř žádný zápach!
SBĚRNÁ NÁDOBA NA BIOODPAD A REŽIM SVOZU.
Bioodpad bude shromažďován do speciálních sběrných nádob - popelnic o objemu 240 l (nádoba je děrovaná,
na kolečkách, barva hnědá). Na číslo popisné bude zdarma zapůjčena prozatím pouze jedna sběrná nádoba
240 l. Svoz bioodpadu bude realizován v intervalu 1x za 14 dní (duben – listopad) podle svozového
harmonogramu.
CO SE SBÍRÁ DO POPELNICE?
travní hmota – jadřince – pecky z ovoce – listy a nať ze zeleniny – skořápky z ořechů – slupky z ovoce a
zeleniny – bramborové slupky – kávový odpad – čajový odpad a čajové sáčky – piliny – plevel – košťály i celé
rostliny – seno – sláma – listí – dřevní hmota – hobliny – větve z prořezu stromů do délky 25cm a průměru
2cm.

ORGANIZACE SVOZU BIOODPADU.
První svozový den proběhne v pátek 28. dubna 2017. Dále bude svoz bioodpadu pokračovat
ve čtrnáctidenních intervalech vždy v pátek – lichý týden. Poslední svozový den je 24. listopadu 2017.

VÝDEJ POPELNIC.
Hnědé popelnice budou pracovníky Marius Pedersen a.s. ZDARMA vydávány majitelům nemovitostí (občan
s trvalým pobytem v Bítově) a majitelům nemovitostí v obci (bez trvalého pobytu v Bítově, jež jsou poplatníky
v systému likvidace odpadu v obci Bítov) a to v následujících termínech:

pátek 7. dubna v době od 13:00 do 18:00 areál Hasičské zbrojnice za OÚ
sobota 8. dubna v době od 8:00 do 12:00 areál Hasičské zbrojnice za OÚ
Majitel nemovitosti prokáže svoji totožnost OBČANSKÝM PRŮKAZEM a podepíše „Potvrzení o převzetí sběrné
nádoby na bioodpad“. Spolu s novou popelnicí majitel obdrží svozový kalendář, samolepku a na dotázání
případné další informace.

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU A ELEKTRO ODPADU.
Ve dnech 7. dubna (15.00 - 18.00 hod.) a 8. dubna (10.00 – 18.00 hod.) se bude za budovou obecního úřadu
přijímat velkoobjemový a elektro odpad. Ledničky musí být včetně kompresoru. V rámci velkoobjemového
odpadu možno přivážet textilní odpad, staré matrace, koberce, boty, podlahovou krytinu, pneumatiky a
gumový odpad. Součástí tohoto sběru není přijímání stavebního a nebezpečného odpadu. Při ukládání odpadu
bude přítomen zástupce obecního úřadu. Mimo uvedené hodiny bude prostor přistavených kontejnerů
uzamčen.
SDĚLENÍ KE SVOZU SMĚSNÉHO ODPADU.
Od dubna 2017 již bude svoz probíhat jen každý sudý týden! Připomínáme: skladovat popelnice mimo
veřejnou komunikaci a vystavovat jen v případě potřeby odvozu – tzn. když je popelnice plná – platba
od vyvezených kusů!
Závěrem k třídění odpadu:
Občanům jsou nabízeny dostatečné možnosti likvidace odpadů z domácností, zásadní je ovšem řádné třídění,
jedině tak můžeme ušetřit. Statistika dle čárkových kódů na popelnicích avizuje, že došlo k mírnému zvýšení
počtu odvezených popelnic oproti minulému roku (porovnání nákupů visaček vloni a počet vývozu letos
na jednotlivé domácnosti). Skutečnost odvozů letošního roku ovlivní příští platby na občana, proto neustále
apelujeme na zodpovědný přístup k likvidaci, třídění a odvozu obsahu popelnic.
Sdělení k znečišťování bílovecké přehrady
Pátrání po zdroji informací u přehrady je přerušeno, jelikož cedule od přehrady záhadně zmizela. Tak věříme,
že důvodem zmizení je nepodloženost těchto informací.

HASIČI INFORMUJÍ
SBĚRNÝ VÍKEND HASIČŮ V RÁMCI PŘEDVELIKONOČNÍHO ÚKLIDU
1) Bítovští hasiči provedou ve dnech 7.dubna 2017 odpoledne a 8. dubna 2017 dopoledne –
sběr železného šrotu.
2) Zároveň v sobotu 8.dubna 2017 odpoledne proběhne sběr starého papíru.
Pokud se někdo ze spoluobčanů potřebuje zbavit nepotřebných druhotných surovin, ať využije této možnosti
a připraví je v uvedeném termínu k vrátkům nebo vratům a tento bude sesbírán. Výnos z této akce bude využit
ve prospěch mladých hasičů.
POZVÁNÍ NA POKRMÁŠOVÉ POSEZENÍ
Jelikož krmášový termín je v režii obce, zveme vás na POKRMÁŠOVÉ POSEZENÍ a to v sobotu 29.dubna 2017
do prostor hasičské zbrojnice od 20 hodin. Občerstvení a hudba bude zajištěna.
Děkujeme za přízeň a podporu.
Antonín Kupka

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
Přesně v den svátku se sešlo na 25 žen v zasedačce Obecního úřadu, bylo trochu těsno, ale příjemně. Paní
Hanka Hajná nám v úvodu nabídla ochutnávku básní a úryvků knih s ženskou tematikou a po malém
občerstvení byl hlasováním vybrán další program večera, a to one-woman show Elišky Balzerové „Můj
báječný rozvod“. Herecký výkon fenomenální, příběh byl velmi moudrý, pravdivý, smutný, ale i humorný,
takže jsme se poučily i pobavily. Děkuji všem zúčastněným za vytvoření příjemné atmosféry.
Marie Švidrnochová

POZVÁNÍ
PŘEDNÁŠKA O VLIVU MEDU NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA – 8. dubna 2017 - 10.00-12.00
MUDR. Jana Hajdušková nám připomene, že v medu je skryta léčivá síla, o které ještě v plném rozsahu
nevíme a nedokážeme ji docenit. Med není v žádném případě jenom roztok vody a cukru. Med je opravdu
extrakt rostlinné šťávy, který je obohacen o všechno, co rostlina získává z vody, půdy a ze vzduchu. V medu
najdeme celou řadu různých látek, které z medu tvoří harmonicky vyváženou směs celé řady látek, které tělu
okamžitě dodávají ztracenou energii, což nám může fundovaně vysvětlit přednášející lékařka a zároveň
včelařka. Srdečně Vás zveme do sálu Obecního domu v Bítově, kde se dozvíte mnohem více!
Za bítovské včelaře M.Švidrnoch

VELIKONOČNÍ noční bdění z Velkého pátku 14.4.2017 do Bílé soboty 15.4.2017
Od pátku 17.30 hodin do soboty 18.30 bude kostel sv. Jiří Lubojaty otevřen k adoraci u Božího hrobu.

KRMÁŠOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
OTEVŘENÍ ZAHRADY OBECNÍHO DOMU - v sobotu 22. dubna 2017 od 16.00 hodin
Přijďte si posedět, prohlédnout, vyzkoušet nově vybavené prostory zahrady Obecního domu.
Pro návštěvníky bude připraveno speciální občerstvení za „speciální ceny“.
Těšíme se na Vaši účast!
KRMÁŠOVÁ MŠE SVATÁ - 23. dubna 2017 v 9.15 hodin.
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ - „SVOBODNÍ – ŽENATÍ“ - 23. dubna 2017 od 10.00 hodin na místním hřišti.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI
V úterý 11. dubna 2017 v 16.30 v sále Obecního domu. Vyrobíme si
papírovou dekoraci, pro malé i velké…
S sebou: nůžky, lepidlo v tyčince, pastelky.
Na setkání s dětmi i rodiči se těší Šárka Kozelská a Katka Chrápková

INFORMACE
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK – zájemci z řad dětí, nechť se do 9.4.2017 přihlásí u p. Stanislava Sochorka, který vám
sdělí termín první schůzky. Na apel rodičů spoléhá a na mladé rybáře se těší.
Stanislav Sochorek

ZÁJEZD DO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM A KROMĚŘÍŽE –27. května 2017
K dnešnímu dni je 45 míst v autobuse obsazeno, Lze se
přihlásit
Titulek
popisující jako
obrázeknáhradník.
nebo grafiku
Trasa : Bítov-Bystřice pod Hostýnem-Kroměříž-Hostýn – Bítov. Bližší informace v příštím zpravodaji.
Upřesnění přihlášek na OÚ popř.na tel. čísle 721526587.
Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz.
Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 28.4.2017

