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V tomto měsíci slaví své
životní jubileum:

K Mezinárodnímu dni dětí dostaly bítovské děti hezký dárek
v podobě dětského koutku na zahradě Obecního domu.
Ať jsou naše děti zdravé, usměvavé a dělají nám všem radost!

Seidler Zdeněk
Havrlant Stanislav

Neděle – vzácný den, na který se těšíme!
BLAHOPŘEJEME!

„Osmý den schází nám!“ zpívá se v jedné známé písni a vyjadřuje pocity
řady z nás, kterým se pořád nedostává času. Jakoby ten týden, který nám
byl dán, byl příliš krátký, jako by celý náš život byl příliš krátký.
Ale možná je tajemství času lidského života skryto právě v onom sedmém
dni, jehož si dost nevážíme! Neměli bychom znovu začít doceňovat onen
rytmus šesti pracovních dnů a jednoho dne odpočinku?
Vždyť člověk stejně jako automobil musí někdy natankovat, a čím víc se
ujednotíme na nedělním a svátečním klidu, bude odpočinek vydatnější.
Budeme moci řádně vychutnat to, že bydlíme na vesnici, máme les
za humny, rybníky pod kopcem a hezká místa k společnému posezení.

Pokud si nepřejete zveřejnění,
oznamte na OÚ.

Nekazme si tyto nedělní chvíle a užívejme si je přes celé léto plnými
doušky.

10.6.2017
Myslivecký
maškarní bál
Chata NIVA

11.6.2017
Koncert
Kostel sv. Jiří
Lubojaty

17.6.2017
Mše svatá
120 let SDH

17.6.2017
Posezení u vody
Rybníky

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zasedání zastupitelstva obce Bítov – 12. června 2017 v 18.00 hodin na Obecním úřadě.
Letní brigády studentů
Obecní úřad v Bítově oznamuje všem zájemcům z řad mládeže, že se opět mohou přihlásit na letní brigády
spojené s údržbou obecního majetku. Zároveň zveřejňujeme základní informace o těchto brigádách.
Organizační záležitosti:
přihlášení – v kanceláři starosty obce do 12. června 2017
vyrozumění - o přijetí na brigádu dostanete písemně
schůzka s přijatými brigádníky – 19. června v 18.00 hod.
termín brigády – červenec 2017
podmínky přijetí – trvalé bydliště v obci, dosažení věku 15 let, dobrá pracovní morálka
pracovní doba – 8.00 – 13.00 hod.
odměna - 50 - 80 Kč/hod (dle výkonu)
Rozsah činnosti:
dívky – natěračské a zahradnické práce
kluci – drobné zednické a zámečnické práce, terénní úpravy
Za Obecní úřad v Bítově - Tomáš Richter, starosta obce
Připomenutí OZV č. 16/2016 - Používání hlučných strojů a zařízení
Doba nočního klidu od 22.00 – do 6.00 hodin
– v této době je každý občan povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
Doba klidu o nedělích a svátcích od 6.00 do 22.00 hodin
- v této době je každý občan povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk – sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Jelikož se množí stížnosti, žádáme občany o její dodržování, v opačném případě bude stížnosti řešit
přestupková komise.
Svoz bioodpadu – parkování aut na obecních cestách
Žádáme důrazně občany, parkující své osobní automobily na veřejných komunikacích, aby dbali
na průjezdnost a to i větších vozidel. Problémy vznikají momentálně při svozu bio odpadu, pokud nebude ulice
průjezdná, může se stát, že odpad nebude vyvezen, za což bude zodpovídat majitel vozidla. J edná se také
o potřebnost průjezdu požárníků, kteří již na tento nešvar poukazovali a žádali občany o totéž. Buďte
ohleduplní. Děkujeme!!

PODĚKOVÁNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Po stopách Bítovských z Bítova
Obec Bítov uspořádala pro občany zájezd do Bystřice pod Hostýnem, se kterým nás pojí rod Bítovských
z Bítova.Využili jsme nabídky místostarosty Mgr. Pavla Malénka a kastelánky zámku Mgr. Evy Nedělníkové,
kteří nám nezištně rozšířili obzory, co se současnosti Bystřice pod Hostýnem týká, ale hlavně historie. A to tím,
že nám umožnili prohlédnout si výstavní prostory zámku – renesanční sál, Loudonskou galerii, keramiku 18.
a 19. století, pracovnu F. Táborského (zakladatele muzea), expozici ohýbaného nábytku, ale rovněž obytné
místnosti dosud nezrekonstruované po odchodu armády, která je obývala. Prohlídka byla doplněna,
vyčerpávajícím výkladem k historii zámku až po Svatý Hostýn. Měli jsme jedinečnou možnost vidět hřbitovní
kapli a hrobky posledních majitelů bystřického zámku Loudonů. Navíc nám zajistili zajímavou komentovanou
prohlídku Kroměříže nejen o pamětihodnostech, ale i o vojenském a policejním životě v minulosti, což zaujalo
více mužskou část výpravy. Jménem obce Bítov děkujeme za vřelé přijetí a čas, který nám byl věnován.
Věříme, že naše setkání nebylo poslední a zase někdy se naše cesty spojí na putování za rodem Bítovských.

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY
PŘEDNÁŠKA O MEDU A JEHO VLIVU NA ZDRAVÍ– II. díl zveřejníme příště z důvodu nedostatku místa.

BÍTOVŠTÍ NA CESTÁCH
V tomto duchu se odvíjel závěr května. Za poznáním, zábavou a duševní vzpruhou se vydali ve dnech 23.
a 24. května aktivní senioři na jižní Moravu do stejnojmenné obce a na hrad Bítov, dále do Vranova nad
Dyjí a do Znojma. Vítaným zpestřením byla návštěva vinných sklípků v Šatově s degustací kvalitního
moravského vína. Nezapomenutelný byl i úterní večer ve Vranově nad Dyjí. Vranovem se linuly zpěvy
trampských a lidových písní, za doprovodu kytar, dlouho do noci. Nebýt náročného středečního programu
poseděli bychom snad až do rána. A to, prosím, za střízlivého stavu všech výletníků.
Pokračováním cestování byl sobotní výlet do Bystřice pod Hostýnem, na Hostýn a do Kroměříže,
organizovaný naším obecním úřadem pro všechny občany bez rozdílu věku.
Nejmladší účastnice, osmiletá Adélka Kolarczyková zaslouží pochvalu za výdrž! Rovněž i ti starší, s holemi,
si počínali velmi statečně. Možná na ně mělo pozitivní vliv magické kouzlo Hostýna, všichni statečně
vyšlapali až nahoru.
Užili jsme si a máme na co vzpomínat. Dík organizátorům, pánům Stáňovi Sochorkovi, Pavlu Niklovi, ing.
Stáňovi Vavrečkovi, paní Aničce Seidlerové a paní Marii Švidrnochové za organizaci a práci s tím spojenouvíme, že nebyla snadná. A nemůžeme opomenout naše skvělé hudebníky, pány Zdeňka a Jirku Kupkovy.
Byli prostě báječní! A tak se těšíme na další podobná překvapení, která nás snad v budoucnu čekají.
A vzkaz pro ty, co tam nebyli! Určitě se příště připojte, nebudete litovat. E.Ch.

OHLAS NA ZÁJEZD – NEBÍTOVŠTÍ ÚČASTNÍCI
Byl by to týden, jako mnoho jiných, až na to, že jsme dostali nabídku, že se uvolnila 2 místa na sobotní
zájezd " po stopách Bítovských z Bítova" do Bystřice pod Hostýnem a pak ještě Kroměříž a Sv. Hostýn. Tak
jsme si neřekli:„Jedeme". A opravdu to stálo za to. Po několik let jsme vytrvalí poutníci na Sv. Hostýn a to
nejen vlakem, ale i pěšky z dalekého Tísku, avšak zámek v Bystřici pod Hostýnem jsme ještě nikdy
nenavštívili. Prohlídka splnila očekávání a my všichni jsme se dověděli mnoho zajímavého. Pak následovala
Kroměříž, nebudu popisovat, jak jsme putovali po celém středu města i Květné zahradě, ale zase jsme byli
o něco chytřejší a spokojenější se vším, co jsme se dozvěděli.
Navečer, kdy už se sluníčko trošku schovalo, jsme dojeli - a to byla opravdu luxusní výjimka - na Sv.
Hostýn, autobusem až na parkoviště poutního místa celé Moravy. Po krátké prohlídce Baziliky a něco málo
slov o přilehlých Křížových cestách, nám ještě paní průvodkyně ukázala hřbitovní kapli v Bystřici.
A věřte - je to od nás skoro co by kamenem dohodil a nevěděli jsme nic o Loudonech, Bítovských ani celé
historii.Co říci závěrem - díky, díky, díky za krásnou sobotu všem, kteří zájezd uspořádali a kteří vše
zorganizovali. Zkrátka - Bítov je „dobrý"!
Vajdovi z Tísku
MLADÍ FOTBALISTI
Bítovské děti si z vlastní iniciativy zorganizovaly několik fotbalových
tréninků, které završily přátelským zápasem. Týmy tvořily tito hráči: Matěj
Langr, Vojta Bik, Šimon Tošenovský, Kristián a Dalibor Radvanští, Jirka,
Vojta a Klárka Ptáčnikovi, Tomáš Hekar, Kuba a Vaneska Vaňkovi a Bára
Chrapková.Nasazení hráčů bylo vysoké, ale přátelské. Všichni si to užili!
Budeme rádi, když se podobná akce brzy zopakuje.

V DUCHU TRADIC
Smažení vaječiny, neboli "snožky", jsme převzali od našich rodičů a prarodičů. Svatodušní pondělí, padesát
dní po Velikonocích, je v církevní tradici dnem seslání Ducha svatého. Slaví se jen v některých zemích,
například v Německu a v Polsku, dokonce mají i volný pracovní den. V církevních knihách není o významu
smažení vaječiny téměř nic. Existuje však domněnka, že vejce je starým symbolem života a vyfouklé kraslice
znázorňují prázdný hrob. Smažení vajec má připomenout konec velikonočních svátků. Padesát dní
po Velikonocích na Svatodušní pondělí je v církevní tradici dnem seslání Ducha svatého.
Naši aktivní senioři mimo jiné ctí tradice. A tak se v pondělí 29. května sešli v malebném prostředí bítovských
rybníků po předchozím "výšlapu" z Bítova do Tísku a k rybníkům, kde se posilnili skvělou vaječinou, kterou
připravily paní Anička Kupková, paní Milena Nohlová, pan Stáňa Sochorek tomu dodal ten pravý "punc" a my jsme doslova "chrochtali " blahem. Padlo na to téměř sto vajec. Pochoutku jsme spláchli pivem
a skvělým archivním ostružinovým vínem pana Zdeňka Kupky, které nám zcela nezištně poskytl. Budiž
pochváleny tradice! E. Ch.

POZVÁNÍ
POZVÁNÍ DO KNIHOVNY
Pro děti k jejich červnovému svátku jsou v knihovně připraveny nově zakoupené knihy. Pozvěte také své
kamarády! Za každou vrácenou (přečtenou ) knížku dostanete malý dárek. Těší se na Vás H.Hajná.
ZVÍŘÁTKA POŘÁDAJÍ MYSLIVECKÝ MAŠKARNÍ BÁL – 10. června 2017 od 14.00 - Myslivecká chata NIVA
Všichni občané dostali do schránek pozvání na tuto mimořádnou a nápaditou akci pro celou rodinu.
Myslivci pro nás připravili bohatý program, a navíc svoz i odvoz, což znamená, že pamatují jak na malé děti,
tak nastarší občany a tím srdečněji váz zvou a těší se na Vás naši myslivci.
(Více informací myslivecká nástěnka na autobusové zastávce Bítov – obecní dům).
KONCERT V KOSTELE SV.JIŘÍ V LUBOJATECH – 11. června 2017 15.00 hodin
Farní společenství při kostele sv. Jiří pro Vás připravilo na nedělní odpoledne malou kulturně vzdělávací akci.
Varhannímu koncertu pana Petra Strakoše, bude předcházet přednáška o historických faktech
a souvislostech farnosti ve spojitosti nálezu náhrobníku Bítovských z Bítova, který je jako kulturní památka
v kostele instalován a při mši svaté v 9.15 bude rovněž posvěcen, jakož i nová křížová cesta do kaple sv. Jana
Nepomuckého v Bítově. Udělejte si hodinku času, přijďte si prohlédnout náhrobek i kostel, navrátit se „zpět
ke kořenům“ a potěšit duši tóny lubojackých varhan z roku 1930. Těšíme se na společné chvíle!
MŠE SVATÁ ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ HASIČE Z BÍTOVA – 17.června 2017 v 16.30 hodin
– kaple sv. Jana Nepomuckého v Bítově
Oslavy 120 let trvání sboru dobrovolných hasičů v Bítově budou zahájeny touto slavnostní mší svatou se
vzpomínkou na zemřelé členy sboru a prosbou za ty současné. Dále budou pokračovat Slavnostní valnou
hromadou dne 1. července 2017 v 18.00 hodin v Obecním domě. Další program oslav bude zveřejněn
v příštím čísle zpravodaje. Přípravný výbor oslav zve všechny členy i ostatní občany k účasti.
Velitel SDH Antonín Kupka
Titulek popisující obrázek nebo grafiku

PODĚKOVÁNÍ
Vděční cestující děkují starostovi obce za zajištění svozů na ostravské spoje ve dnech výluky.

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz.
Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 30.6.2017

