„Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.

březen
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Obecní záležitosti
ZŠ LUBOJATY
ZŠ a MŠ v Lubojatech srdečně zve všechny na
Den otevřených dveří
V úterý 24. března 2020 od 8,00 – 16,00 hodin
Můžete navštívit vyučování v ZŠ i v MŠ.
od 13,00 hod. - KERAMICKÁ DÍLNA ve ŠD – uděláte si výrobek
z keramické hlíny
od 14,30 hod. TVOŘIVÁ DÍLNIČKA v MŠ - vyrobíte si dárek pro
radost

Těšíme se na setkání.
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Obecní záležitosti
Zápis do 1. třídy v ZŠ Lubojaty
V úterý 7. 4. 2020
od 14.00 do 17.00 hodin v budově školy

Co nabízíme:
Žáky 1., 2. a 3. ročníku vedeme k týmové spolupráci,
skupinová forma výuky podporuje
u žáků hlavně samostatnost.
Upřednostňujeme prožitkové a činnostní učení, terénní
vyučování v přírodě.
Chceme, aby naše škola byla místem kde se děti cítí
spokojeně a bezpečně,
nabízíme klidné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě.
V naší škole výuka vychází ze spojení tradičních a moderních
metod, spolupracujeme s mateřskou školou, která je ve stejné
budově a vedeme je tak ke spolupráci dětí různého věku.

Zápis do MŠ Lubojaty
V úterý 5. května 2020
www.zslubojaty.cz
www.mslubojaty.cz
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Obecní záležitosti
PORADNA MOJRA.CZ
Stavba domu: Nápor na psychiku i vztahy
Spousta lidí touží po vlastní střeše nad hlavou. A tak se jednoho dne
odhodlají a začnou si plnit sen o krásném domečku, se zahrádkou a
třeba i bazénem. Jenže stavba domu není jen o snění, ale provází ji
bezpočet starostí. Projekty, povolení, výběr firmy, finance… Všechna ta
byrokracie vám poleze na nervy a co si budeme povídat i do peněz.
Hodně silnou zkouškou je stavba také pro vztah. Výběr kachliček,
podlah, barev, nenadálé výdaje, nedostatek času… Situace, které se
mohou zdát banální naberou ve víru všech okolností na síle a
partnerská krize je na spadnutí. Nezoufejte však, podle dostupných
studií nadpoloviční většina párů celou stavbu i přes krizi ustojí a jejich
vztah se o to víc posílí.
Buďte realisté!
Stavbě i finančnímu rozpočtu rozhodně prospěje, když se budete držet
při zemi. Určitě jste už o svém domu snů uvažovali, ale skutečně
potřebujete tak obrovské místnosti, 4 koupelny a obklady, které stavbu
o tolik prodraží? Myslete dopředu také na terénní úpravu pozemku,
oplocení, zahradu i vybavení. To také něco stojí. Proto uberte na tom,
co není tolik potřeba a přidejte tam, kde je to nutné. Vytvořte si také
podrobný rozpočet a nezapomínejte na možné navýšení nákladů.
Mějte plán
Kdo je připraven, není překvapen. To platí i u stavby domu. Vše si
plánujte dopředu, krok po kroku, rozdělte si práci. Udělejte si průzkum,
proberte se stavební firmou plán stavby. Když budete vědět, co a kdy
se bude budovat, můžete se na to (nejen) psychicky připravit.
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Obecní záležitosti
Dělejte kompromisy
Komunikujte s partnerem o tom, co si v domě přejete mít. Věřte mi, ale
i taková maličkost, jako je barva v obýváku se promění v obrovský
problém. Předcházejte hádkám, například si každý den vymezte
hodinu na to, abyste společně zhodnotili, co je nového, probrali další
kroky atd. A když se nebudete umět shodnout, jestli do koupelny světlé
nebo tmavé obklady? Udělejte jednoduše kompromis. Dům bude vás
obou, a tak byste se tam oba měli cítit dobře.
Požádejte o pomoc
Budu se opakovat – stavba je náročná. Není proto ostudou, požádat o
pomoc. Ať už partnera/ku, přátele, rodinu, nebo odborníka. Nikdo není
nadčlověk, kterému nedojdou síly. Pokud se rozhodnete dům postavit
svépomocí a s něčím si nevíte rady, v okolí jistě bude šikovný
řemeslník, který vám pomůže, a přitom vás finančně nezruinuje.
A rada na závěr? Myslete na to, že i když je momentálně stavba číslo
jedna na seznamu priorit, nesmíte zapomínat na sebe, najít si čas pro
partnera i rodinu. I kdyby se stavba o něco protáhla, v konečném
důsledku to nebude hrát významnou roli. Dopřejte si pauzu, odpočiňte
si, protože tělo i psychika relax potřebují. Je potřeba energii také někde
brát, a ne se pouze vyčerpávat. Každý dům se jednou dostaví.

Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat
konzultaci na www.mojra.cz. Použijte slevový kód BÍTOV a získáte
slevu 10 % z ceny objednávky
.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Obecní knihovna
BŘEZEN – JARO A MĚSÍC KNIHY
Milí čtenáři,
v březnu se již tradičně ohlížíme za uplynulým čtenářským
rokem, letos za rokem 2019.
Z kulturních i společenských výročí, které jsme si loni připomněli,
bych vyzdvihla:
50 let od úmrtí Jana
Palacha, 100. narozeniny
Miroslava Zikmunda, 500
let od úmrtí Leonarda
da Vinci a 30. výročí
Sametové
Z toho
výročí
besedou

revoluce.

poslední
jsme
a

dvě

„oslavili“
vědomostní

soutěží.

Ráda

bych

poděkovala

účastníkům všech knihovnických akcí, kteří jsou stále
aktivnější, přicházejí sami se svými poznatky a zkušenostmi.
Besedy se pak skutečně stávají příležitostí k popovídání na dané
téma, sdělení vlastních zážitků a vzpomínek, a tak není divu, že
se často zasmějeme nebo nám i ukápne slzička dojetí. Posezení
v příjemné atmosféře je právě cílem pořádaných akcí, jejich
účelem

není

odborná

přednáška,

kterých

můžeme

prostřednictvím televize, rozhlasu a internetu absolvovat, kolik se
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nám zachce. U takových programů chybí možnost vyjádření
vlastního názoru a zkušeností, reagovat na názor druhých. Ani
facebook a jiné sociální sítě nenahradí program „naživo“. Na
setkáních nás nebývá mnoho, ale tím spíše se každý dostane ke
slovu.
Za rok 2019 registrujeme:
-

406 registrovaných návštěvníků a 105 neregistrovaných
1018 výpůjček (v předešlém roce 673), z toho 870 knih pro
dospělé a 83 knih pro děti
přírůstek 75 knih, z toho 56 nákup; 68 knih jsme vyřadili
92 knih z Regionálního knižního fondu + 132 knih
vypůjčených z knihovny v Ostravě (285 výpůjček)
4 společné akce: Březen měsíc knihy, Leonardo da Vinci,
Sametová revoluce, Sv. Anežka pro děti,
celkem 17 účastníků
Celkem máme v knihovně kolem 3000 knih,
35

aktivních

čtenářů,

z toho

7

nově

přihlášených (2 děti).
Uvítám jakékoli nové podněty, názory a
nápady pro naši knihovnu i příspěvky do
Zpravodaje

nebo

do

místní

vývěsky.

S některými požadavky jsem se seznámila
prostřednictvím loňské anonymní ankety.
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Kde se dalo, snažila jsem se vyjít vstříc, některé jsou bohužel
vzhledem

k omezené

kapacitě

prostoru nebo ojedinělosti

požadavků nerealizovatelné.
Na začátku tohoto roku jsme podali žádost o dotaci na
hardwarové a softwarové vybavení knihovny. Pokud bude
kladně vyřízena, budeme mít nový
knihovnický

program,

který

umožní každému čtenáři vstup do
knihovního fondu včetně možnosti
sledování
prodlužování

vlastních
a

výpůjček,

rezervace

knih

z domova přes internet. Tak držte
pěsti, ať to vyjde!
V plánu na letošní rok je mimo jiné připomenutí kulatých výročí
Boženy Němcové, Josefa Mánesa, Jana Amose Komenského,
Ludwiga van Beethovena, bitvy na Bílé hoře, vzniku loutky
Spejbla aj.
Jako dárek k měsíci knihy je nákup nových titulů. Mimo jiné
budeme moci nabídnout k vypůjčení i 7 dílů Harryho Pottera, po
kterém se mládež často ptá.
Přeji všem hezké první jarní dny a těším se na vás každou středu
v naší knihovně.
Hana Hajná
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Stalo se …
PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu obce Bítov za
umožnění konání turnaje v mariáši v obecním domě.
Turnaj

proběhl

naprosto

v pohodě

a

klidu.

Za

pořadatele se těším na další spolupráci se zastupiteli
obce.
Díky, Žůrek
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Stalo se …
TURNAJ V PING-PONGU
Letošní ročník, byl možná i kvůli změně termínu početně slabší. Nebylo
totiž mnoho účastníků, jak u řad dětí, tak u dospělých. I přesto se ale
soupeřilo. V dětské kategorii, která byla v dopoledních hodinách se
zúčastnilo 7 dětí. Soutěžilo se v dívčí a chlapecké skupině. Dívčí skupinu
vyhrála Barbora Chrapková a Chlapeckou vyhrál Vojta Ptáčník. Všechny
děti byly bohatě odměněny. Škoda, že u dospělých se zúčastnili jen
muži. Těch bylo také 7. Všechny porazil Víťa Komár. Děkujeme všem za
účast a doufáme, že v příštím turnaji ping-pongu bude účast větší. Také
bych chtěl poděkovat organizátorům této tradiční akce.
Vojtěch Kiss
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Stalo se …
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - KOČKY
V podvečer 15. února jsme se vydali s našimi spoluobčany od
zastávky pohodlným zájezdovým autobusem do Ostravského
divadla J. Myrona na muzikálovou operetu "Kočky". Plní
očekávání, jaké představení asi bude? A hned při prvních tónech
písní se nám zastavil dech. Krásná plejáda velice pohyblivých až
mrštných a krásně zpívající herců nám ještě dlouho bude
dodávat příjemné chvíle v našich srdcích. Po krásně prožitém
večeru a po chaotickém odjezdu od divadla, jsme se vydali
večerní osvětlenou Ostravou do našich domovů obohacení o
krásný kulturní zážitek. Za účastníky zájezdu do divadla moc
děkuji.

Iveta Kissová

.
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Spolky a sdružení
HASIČI
Dotace
Moravskoslezského kraje
Sbor dobrovolných hasičů Bítov požádal v loňském roce
Moravskoslezský kraj o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v
projektu Požární sport. Naší žádosti bylo vyhověno a obdrželi
jsme příspěvek na nákup vybavení pro družstva soutěžící v
požárním sportu. Nakoupily se dresy, ochranné přilby, hadice B a
C, kloubový rozdělovač, sací koš, nádrž na vodu a základna.
Částka z MSK činila 47 300,- Kč, což bylo 69,05% z celkové
částky navrhovaného rozpočtu ( 68 500,- Kč ).
Sbor
děkuje
vedení
Moravskoslezského kraje
za příspěvek, ze kterého
bylo
nakoupeno
výše
uvedené
materiální
vybavení, jež bude využito
při hasičských soutěžích
našimi členy na území
MSK.
Za SH ČMS SDH Bítov
Antonín Kupka,
starosta sboru
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RYBÁŘI
Mladí rybáři a jejich cesta za rybářským lístkem...
V posledních pár týdnech se naši mladí rybáři pečlivě připravovali
na zkoušky pro získání státního rybářského lístku. Den D nastal v
sobotu 15.2.2020 v Bílovci. Nervozita byla veliká, ale všichni to
úspěšně zvládli, jmenovitě Jakub Vaněk, Tomáš Hekar, Jakub
Krischke, Martin Krischke, Kristián Radvanský, Jan Harazim a
Vojtěch Bik. Tímto bych chtěl klukům poblahopřát k úspěchu a
popřát jim spoustu pěkných úlovků a zážitků i na jiných
rybářských revírech než jen doma v Bítově. Chtěl bych také
poděkovat všem, kteří jim pomáhali, rodičům za podporu, obci za
poskytnutí prostor v obecním domě, paní Pavle Sochorkové za
připravené luxusní zázemí i s vytápěním a obsluhou až do
extrovky, mistní organizaci Bílovec společně s Martinem Kupkou
za poskytnutí studijních materiálů a hlavně klukům samotným,
že to nevzdali a dotáhli až do zdárného konce (...i když termín byl
šibeniční :)...)
Libor Bik
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Spolky a sdružení
MYSLIVCI
Vážení spoluobčané,
po delší době se s omluvou navracím ke vkládání článků do našeho
Zpravodaje…
Pro letošní rok jsem si pro vás připravila KALENDÁRIUM. Sem tam něco
vložím i mimo to. Připomínám – od 1.1. 2020 musí být všichni psi i bez
průkazu původu čipovaní! Hrozí pokuta až 20,000 .- Pokud bude mít
někdo z vás jakýkoli dotaz ohledně chovu psů, výcviku, krmení atd…
popřípadě i s jiným domácím mazlíkem, budu se snažit pomoci.
Případné dotazy prosím pište na email zuzanvav@email.cz Všem
dodatečně a s velikým zpožděním přeji krásný, zdravý a spokojený rok
2020.
Zuzana Vavrečková

Březen
Březen je sice posledním měsícem mysliveckého roku, měsícem
jarní rovnodennosti, hlavně je obdobím, kdy nastupuje jaro.
Podle našich předků je v březnu březí dobytek, nebo začínají
pučet břízy. Zvěř začíná méně navštěvovat přikrmovací zařízení a
postupně přechází na zelenou potravu, kde se pase na prvních
vyrašených bylinách, keřích a dřevinách. Přechod na zelenou paši
můžou doprovázet zažívací problémy se střevními katary s
následným úhyny. I když zvěř navštěvuje přikrmovací zařízení
nepravidelně, stále pokračujeme v předkládání sena, hlavně
kopřiv a jeřabin, které jsou ve vztahu k průjmu v předjaří obzvlášť
důležité. Můžeme přikrmovat menšími dávkami jadrného krmiva
a nesmíme zapomínat na předkládání soli, která je důležitá
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hlavně pro březí matky. V přírodě probíhá bažantí tok, začínají
hnízdit kachny divoké. Při vycházkách po honitbě se můžeme
setkat s táhnoucími slukami, s kejháním husí a můžeme
pozorovat přitáhlé holuby. Příjemnou odměnou za naši
chovatelskou práci je nález shozů naší parohaté zvěře, který by
však nikdy neměl přerůst v nechvalně známou shozománii.
Celoročně můžeme lovit černou zvěř, lišku obecnou, kolouchy,
daňčata, muflončata. Zvěř si po prodělané zimě zaslouží klid,
proto by lov uvedené zvěře měl probíhat jen v nejnutnějších
případech. Podle pokynů a termínů stanovených Krajským
úřadem provádíme sčítání zvěře. Při sčítání vycházíme spíš z
průběžného celoročního pozorování, které je mnohokrát
přesnější. Výsledek sčítání zvěře je uživatel povinnen předložit
držiteli honitby, po jeho souhlasu odevzdat příslušnému ORP.
Lovci si připraví své vypreparované trofeje, podle potřeb dolepí
chrup, nosní kůstky, čelisti atd., popíšou horní a spodní čelist a
připraví trofeje k odevzdání. Myslivecký hospodář připraví
podklady pro uzavření mysliveckého roku, pro výroční členskou
schůzi a připraví trofeje a seznamy pro chovatelskou přehlídku
trofejí.
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Co nás čeká a nemine?
březen 2020 – důchodci – Beseda – Amazonie
17.-18.4.2020 – obec - Sběr velkoobjemového a elektro odpadu
17.-18.4.2020 – hasiči - Sběr železa a papíru (ne kartonu)
25.4.2020 – hasiči – Krmášová zábava
26.4.2020 – obec – Fotbalový zápas Svobodní x Ženatí
1.5.2020 – rybáři – zahájení rybolovu
Dále se chystají další akce, které budou uvedeny buď zde ve zpravodaji,
nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách.

Jubilanti:
Dušan Cabúk, Zdeněk Kupka, Milena Kupková,
Karel Javorský a Pavel Krauzovič

Přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka.

Více se nám již zde opravdu nevejde, takže ostatní až zase příště.
Příspěvky do dalšího čísla zasílejte na: mistostarosta@obecbitov.cz
nejpozději do 25.3.2020. Děkujeme
Vydala obec Bítov dne 25.2.2020 v nákladu 180 ks. Příspěvky nejsou
jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.
Za obsah odpovídají jednotliví přispívající.
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