Bítov
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Nový Jičín

Správní obvod: Bílovec

GPS souřadnice: 49.800480N, 18.047531E

Nadmořská výška: 360 m n. m.

První pís. zmínka: 1377 (645 let)

Počet obyvatel: 475

PSČ: 743 01

Adresa URL: www.obecbitov.cz

O obci
Malá vesnice Bítov leží v bývalém okresu Nový Jičín, 6 km severozápadně od města Bílovce.

Historie obce
První dochovaná zpráva o obci Bítov pochází z roku 1377. V dokumentu je uvedeno, že ves Bítov držel
vladyka Ješek z Bítova, patrně jeden z příslušníků v 15. století velmi rozvětveného rytířského
rodu Bítovských z Bítova.

Ubytování a restaurace
Návštěvníci obce mohou navštívit restauraci v Obecním domě, kde v sále bývají také společenské
události. V letních měsících také mohou využít tamější posezení na zahrádce.

Okolí a příroda
V údolí pod místním názvem Vesník se nachází kaskáda čtyř malých rybníků. V údolí, kde
protéká potok Sezina, je část zvaná Bítovský mlýn a je tvořena močály a olšovím.

Současnost obce
První společenskou organizací, která zde vznikla, a to již v roce 1897, byl Sbor dobrovolných hasičů. V
současnosti pracují v obci i jiné zájmové organizace: Místní rybářský kroužek, Myslivecké
sdružení Lubojaty - Bítov, sportovní klub DTJ s oddílem ...

Sportovní možnosti
Krajina v okolí Bítova přímo vybízí k turistice a kempování. Nezapomenutelným zážitkem jsou pěší
nebo cyklistické výlety po trase Kyjovice - Bítov - Bílovec, a také procházky údolím potoka Setiny ...

Památky a zajímavosti
Ve středu obce byla před rokem 1880 postavena kaple, jejímž patronem je svatý Jan Nepomucký, ve které
se konají pobožnosti a pohřby. Druhá kaple je umístěna na dolní konec. Byla postavená na místě, kde
došlo k usmrcení člověka bleskem, tuto kapli ...
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Doprava
Z obce se lze dostat na silnici II. třídy č. 464. V obci je silnice č. 465.
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