„Strach o sebe z nás dělá zbabělce,
strach o druhé – hrdiny.“

únor

2021
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ZADESÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce na svém XIV. zasedání dne 11. prosince
2020 schválilo:


rozpočtové opatření č. 6/2020,



Plán inventur za rok 2020,



OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů,



OZV č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství,



rozpočet obce Bítov na rok 2021,



částky za pronájem hrobového nebo urnového místa pro
prodlužované smlouvy v roce 2021 na 5 let,



termíny zasedání zastupitelstva v roce 2021: 18.3., 10.6.,
16.9. a 10.12.2021,



na základě ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
Zprávu o uplatňování Územního plánu Bítov,



vícepráce nárokované společností Slezská projektová
společnosr, spol. s r.o. pro dokončení projektové
dokumentace formou uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo č. SPS – 13/2020,
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zadání studie řešení a likvidace odpadních vod z způsoby
nakládání se srážkovými vodami z místní části Fulvarek,



podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy 12/2020 Sportovní
infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč na
spolufinancování investičního záměru Rekonstrukce
travnatého hřiště a výstavba multifunkčního hřiště Bítov



uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu
Moravskoslezského
kraje
ev.
č.
02570/2020/RRC,



Plán zimní údržby na zimní období 2020 - 2021.

Zastupitelstvo zrušilo:


usnesení č. 2020/13/05 (Zastupitelstvo obce schvaluje
dodavatele zakázky Rekonstrukce travnatého hřiště…)



zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
Rekonstrukce travnatého hřiště a výstavba multifunkčního
hřiště Bítov a to z důvodu nepodepsání smlouvy o dílo ze
strany vybraného uchazeče,



usnesení č. 2019/6/17 (zadání poptávkového řízení na
koupi obecního traktoru vč. příslušenství).

Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bítov
naleznete na internetových stránkách obce www.obecbitov.cz
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SLOVO MÍSTOSTROSTY
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás tímto „prvním letošním čísle“ přivítat v roce 2021.
Bohužel mé přání klidného roku „bez COVIDu“ se zatím
nevyplnilo, stále tu s námi je, ale doufám, že již nenapáchá moc
škod a vše se postupně vrátí do normálu.
Hlavně bych chtěl i přes těžkou dobu ocenit dobročinnost všech
občanů ať již příspěvkem pro mobilní hospic Ondrášek (prodej
vánočních svícnů), za příspěvek do potravinové sbírky i za
příspěvky do sbírky tříkrálové. Velké poděkování patří také
organizátorům, kteří tyto sbírky organizovali.
A co je na obci nového? Přes zimní období pokračuje klasická
zimní údržba obce (vyhrňování cest a chodníků, drobné
údržbářské práce na obecním majetku, úklid obce). Navíc
v budově obecního domu chystáme pro sportovní nadšence
novou hernu, kde bude umístěn stolní minifotbal a šipky.
Zároveň bych chtěl připomenout každoroční nutnost zaplacení
poplatků za odpady, psy a nájmy hrobových míst. Poplatky za
odpady jsou 540Kč / osoba / rok (stejně jako v minulém roce),
poplatek za prvního psa je 180Kč a za každého dalšího psa po
270Kč a dále poplatek za hrobová místa (pro ty, kterým skončila
pětiletá smlouva) 180Kč za urnové místo, 220Kč za jednohrob a
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480Kč za dvojhrob. Poplatky je možné uhradit v hotovosti
v úřední dny p. Naděždě Hošové v kanceláři na Obecním úřadě
anebo převodem na účet č. 1761963359/0800, jako variabilní
symbol uveďte číslo domu, navíc můžete pro jistotu uvést jméno
do popisu transakce. Připomínám pouze, že je platby nutné
provést do konce února 2021.
Protože

se

začínají

množit

připomínky na stav ovzduší v naši
obci (i přes pokračující výměnu
kotlů v rámci kotlíkových dotací).
Rád

bych

k tomuto

napsal
tématu.

topení

i

pár

Buďme

prosím

slov
při

navzájem

ohleduplní a spalujme pouze to, co
je

možné.

Spalování

starého

textilu, plastového odpadu nebo
nábytku není vhodné a pro tyto účely obec provádí 2x sběr
velkoobjemového odpadu. Od loňského roku je možné na
Obecní úřad odevzdat v PEt lahvích i starý jedlý olej (řepkový,
slunečnicový…). V případě akutní potřeby úklidu lze také navštívit
sběrný dvůr.
Závěrem vám přeji vše nejlepší a hodně pevného zdraví a
pohody.

Ondřej Nikel
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PORADNA MOJRA
PROBLÉM JMÉNEM HOME OFFICE
Při práci z domova je nejdůležitější náš přístup k samotné práci,
který se odvíjí od naší osobnosti, motivace a vůle. Můžeme mít
na jednu stranu pocit, že najednou máme menší kontrolu
našeho šéfa nebo ostatních kolegů, ale na druhou stranu
spoustu rušivých elementů navíc a práci musíme odvést stejně
tak kvalitně. V první řadě je potřeba mít vyčleněné vhodné
pracovní místo, to by mělo být dobře osvětlené, vyvětrané a
měli byste se tam cítit pohodlně.

Také je zapotřebí striktně

oddělit pracovní a soukromý čas. Ustálit si, a pak i samozřejmě
dodržovat nějaké hranice. Zvlášť tehdy, když máme doma děti,
které neustále vyžadují nějakým způsobem naší pozornost, a tak
se vám může stát, že během důležitého hovoru, nebo v čase, kdy
máte nejvíc práce, vás děti vyruší. Abychom takovým situacím
předešli, je dobré nastavit si doma harmonogram, seznámit
rodinu s novými pravidly a trvat na tom, aby je každý z členů
dodržoval. Neméně důležitá je i celková duševní hygiena,
zdravý životní styl, pravidelný pitný režim a dostatek kvalitního
spánku. I takovéto maličkosti vám můžou pomoci k lepšímu
psychickému zdraví. Snažte se také neskrývat vaše emoce.
Všichni jste ve stejné situaci. Děti nemůžou do školy, vy
nemůžete do práce a nevíte, kdy tento stav skončí. Mezi členy
domácnosti se může objevit i tzv. ponorková nemoc. Vznikají

6

Obecní záležitosti
zbytečné konflikty nebo hádky. Komunikujte se svými blízkými,
naslouchejte jim a nepřenášejte negativní emoce na své děti..
Důležité je i zaměřovat se v tomto emočně nabitém období na to
hezké. Posilujte emoce mezi sebou navzájem, nezapomeňte
sdílet vzájemně ty hezké momenty, ale naučte se najít i čas jen
sami pro sebe a relaxovat. To se týká i práce, prokládejte ji
relaxem, může to být ve formě pouhého protažení se,
obyčejného dechového cvičení či dobré kávy. Rad, jak úspěšně
zvládnout home office je spousty, ale jelikož se každý lišíme, je
potřeba si vyzkoušet, co z toho nám bude sedět nejlépe. Pokud
pociťujeme, že ani výše zmíněná pravidla nepomáhají, a danou
situaci

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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CO JE NOVÉHO V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ ?
VÝROČÍ MĚSÍCE ÚNORA
21. února by se dožil 100 let český režisér a výtvarník animovaných
filmů pro děti, autor oblíbené postavičky Krtečka
ZDENĚK MILER
Svoji uměleckou činnost začal ve zlínských filmových atelierech a v roce 1945
začal pracovat v barrandovském studiu Bratři v triku, pod vedením Jiřího
Trnky. Logo studia, tři kudrnatí malí kluci v námořnických tričkách, je jeho
dílem.
Nejvíce
proslul
animovaným
seriálem o Krtkovi, který získal
velikou oblibu. Zajímavostí je, že
seriál o Krtečkovi není mluvený (s
výjimkou 1. dílu – Jak krtek ke
kalhotkám přišel), Krteček a jeho
malí kamarádi pouze vydávají
zvuky citoslovce, což jsou vlastně
hlasové záznamy Milerových dvou
malých dcer Kateřiny a Barbory.
Je autorem série animovaných filmů o Cvrčkovi a příběhů o Štěňátku.
Vzpomínáte na pohádky Jak štěňátko dostalo chuť na med, Jak štěňátko
chtělo malé pejsky, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu?
Svoji bohatou výtvarnou činnost rozšířil i o ilustrace dětských knížek. Ilustroval
např. knížky O veselé mašince (Jan Čarek), Cesty formana Šejtročka (Václav
Čtvrtek), Kubula a Kuba Kubikula (Vladislav Vančura), Pohádkový dědeček
(Eduard Petiška).
V roce 1956 získal Zdeněk Miler ocenění Benátského lva na filmovém festivalu
pro děti. Zemřel ve věku 90 let.

8

Obecní záležitosti
SOUTĚŽ PRO DĚTI!
Milé děti, ráda bych vyzdobila
naši

knihovnu

z knížek

obrázky

Zdeňka

Milera.

Věřím, že mi s tímto úkolem
rádi pomůžete a přinesete
do knihovny nebo na Obecní
úřad do 21. února 2021 vámi
provedenou

barevnou

kresbu nebo malbu na téma
Milerových knížek. Jistě si
vzpomenete

na

příběhy

Krtečka,

Štěňátka

nebo

Cvrčka.

Které

máte

nejraději?

Máte

doma

některou

z jeho

knížek?

Své

výtvory

jménem

a

označte

také

uveďte

celým
věk.

Ocením zejména originální kresby,
které
z knížek!

nebudou
Všechny

okopírované
pěkné

práce

budou odměněny.

HanaHajná
Knihovna Bítov

9

Stalo se…
POTRAVINOVÁ SBÍRKA
Chtěla bych poděkovat paní K. Chrapkové a občanům obce Bítov
za projevenoum ochotu, štědrost a aktivní zapojení do sbírky
potravinové pomoci. Velmi si vážíme toho, že jste se do sbírky
potravin i v této nelehké době zapojili. S Vaší pomocí můžeme
realizovat
poslání
potravinové
banky,
tedy
pomáhat
s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale
také podporovat solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové
sbírky bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé
sociální situaci.
S úctou
Sabina Kaprdová, Potravinová banka v Ostravě, z.s.
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PŘÍSPĚVEK PRO HOSPIC ONDRÁŠEK
občané Bítova mají srdce nejen ve znaku, ale také na dlani…….

Vánoční dar 2020 pro Mobilní hospic Ondrášek v Ostravě.
Již se stalo tradicí, že občané Bítova mohli v předvánočním čase v
rámci vánočního jarmarku přispět na činnost mobilního hospice
Ondrášek.
Proto jsme v i této nelehké době, zorganizovali venkovní
průchozí výstavu vánočních svícnů ze zavařovaček a drobných
vánočních ozdob, které vyrobily tvořivé ženy a děti doma.
Občané pak mohli dojít vybrat si a svůj příspěvek pro Hospic
vložit do pokladny "Dobré srdce pro ONDRÁŠEK" .Vaše štědrost
nás všechny překvapila. K iniciativě bítovských občanů se přidali
pedagogové ze ZŠ Klimkovice.
Na podporu hospice jsme vybrali a zaslali 15000.- Kč
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do této akce!

Organizátorky 
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KŘÍŽ U CESTY DO LUBOJAT
Říká se, že všechny cesty vedou do Říma, ale určitě jen jedna vede
z Lubojat do Bítova. Jak často jsme tudy šli, jeli? Současná situace nás
láká k procházkám do okolí a tak více než kdy jindy touto cestou
procházíme. Před pár lety dostala nový háv, ale co zůstalo stejné?
Určitě je to, sic chátrající, ale stále naše krásná třešňová alej, na kterou
se každoročně těšíme, až rozkvete. Dále je to kříž na půli cesty, na
hranici pozemků obou obcí. S drobnými sakrálními stavbami se
vesnický člověk často setkává, některé se ztratily spolu s těmi, kteří o
ně pečovali, možná někteří z nás ještě vzpomenou na ta místa. O to
více jsme vděční za snahu o jejich udržování a obnovu.
Obnovy se dočkal v minulém roce také KŘÍŽ a to díky trojici lubojackých
dobrodinců – Lichý P., Kurka V.,
Dobeš J. – všem patří náš upřímný
dík!
Všechny tyto drobné sakrální stavby
v přírodě
a u cest
spoluutvářejí
prostředí, ve kterém se může
posilovat nebo dokonce rodit víra
kolemjdoucích. Zvlášť v této době
oceňujeme v jak krásné, klidné
krajině žijeme a že se máme kde
zastavit,
posedět,
rozhlédnout,
zavzpomínat,
popřemýšlet,
poděkovat…….
Važme si toho všeho a půjdeme-li
okolo, zastavme se!
M. Švidrnochová
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RACEK – UKONČENÍ SEZÓNY 2020
S koncem roku jsme se s mladými rybáři sešli, abychom
zhodnotili uplynulou sezónu. Ačkoli tento rok nebyl jednoduchý a plný
omezení, tak si myslím, že jsme si tuto sezónu užili a zvládli spoustu
věcí: všichni zájemci o státní rybářský lístek úspěšně zvládli zkoušky,
měli jsme tu zajímavou návštěvu s přednáškou o lovu na vlas s
praktickými ukázkami, stihli jsme spoustu pěkných různorodých úlovků
a protože rybaření není jen o lovu, tak kluci pomáhali starším rybářům
i při různých akcích a brigádách okolo rybníků.
Pro zpestření jsme si domluvili soutěž o nejlepšího bítovského
“rybolovce” sezóny. Během soutěžních lovů se ulovilo celkem 19 kusů
různých druhů ryb, jejichž celková délka byla přesně 7 metrů. Každému
se povedl nějaký úlovek, za což můžeme poděkovat kvalitně odvedené
práci těch rybářů a hospodáři, kteří se starají o zarybnění místních
rybníků. Nejen vítěz a medailová místa byla odměněna, ale každý člen
získal drobnost, která může být použita třeba už při místním zimním
lovu pstruhů.
Všem mladým rybářům přeji do nové sezóny spoustu pěkných
chvil u vody a zajímavých úlovků.

Libor Bik

PS: Noví členové jsou vítáni, v případě zájmu kontaktujte Martina
Kupku
www.mrbitov.cz/kontakt
www.mrbitov.cz/rybářský-kroužek
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ÚNOR V HONITBĚ
Letošní průběh zimy nám zatím nepřipomíná, že naši předci
pojmenovali druhý kalendářní měsíc podle dlouhodobě zamrzlé
krajiny, pokryté ledem a sněhem, s obdobím oblev, kdy se kraj
ponoří (unoří) do oblevou roztátých ledů. Pro život zvěře
pokračuje zimní období, které nazýváme dobou nouze nebo
strádání a na které má zvěř upravený metabolismus pro zimní
podmínky. Vzhledem k letošnímu průběhu zimy, je víc než
důležité

upravit

předkládání

a

druhy

krmiva

současným

podmínkám. Ideální je předkládání kaštanů, žaludů a dužnatého
krmiva. Nežádoucímu vzniku rozbahněných, rozšlapaných ploch,
zabráníme rozhazováním na větší plochu, kterou můžeme
obměňovat nebo můžeme používat předkládací stoly. Vždy
předkládáme takovou dávku, kterou zvěř sebere v nejkratší
době. Zavěšené, v jeslích, v korýtkách, předkládáme letninu,
kopřivy a jeřabiny. U předkládání jeřabin počítáme s tím, že
největší význam mají při zmírňování zažívacích problémů při
přechodu zvěře na zelenou potravu. Pokud předkládáme jadrné
krmivo, tak pouze v minimálním množství. Do bažantích zásypů
předkládáme pšenici, dužnaté krmivo, zadinu, pro zajíce je
vhodný oves, mrkev, řepa, prořezané větve ovocnanů – záhryzky.
Rozmyslíme si pořádání společných lovů, které vždy ruší samice
spárkaté zvěře, ve kterých se vyvíjejí plody. Raději se věnujeme
individuálnímu lovu, v únoru je vhodné lovit sele a lončáky,
spárkatou zvěř do dvou let věku, dále lišky, kuny, vrány, straky.
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Obvykle má myslivecký hospodář trvalý celoroční přehled o
stavech zvěře, sčítání zvěře, i když je legislativně papírovou
záležitostí, je pro nás důležitou inventurou všech druhů zvěře a
jejího množství, které v honitbě máme. Pokud se některý uživatel
honitby rozhodne pro medikaci zvěře, zaslouží spíš uznání.
Mysliveckému hospodáři již můžeme odevzdávat trofeje zvěře
ulovené

v

odevzdáváme

současném
s

mysliveckém

dolepeným

chrupem,

roce.

Trofeje

nosními

vždy

kůstkami,

podepsané na horní i spodní čelisti, s uvedeným datem lovu.
Myslivecký hospodář pokračuje ve vedení evidence plomb a
lístků o původu zvěře, evidence ulovené zvěře a podává státní
správě myslivosti měsíční hlášení o průběhu lovu a plnění plánu
lovu.
Zuzana Vavrečková
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Co nás čeká a nemine?
osince na email místostarosta@obecbitov.cz
nejoriginálnější fotografie budou oceněny.

Nejkrásnější či

Kvůli pandemii nového koronaviru byly některé naplánované akce
zrušeny. Aktuální informace o konání akcí se dozvíte z vývěsních
skříněk, rozhlasu a internetových stránek.
Děkujeme za pochopení

Dále se chystají další akce, které budou uvedeny buď zde ve zpravodaji,
nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách .

SVOZ ODPADŮ
Papír –

5.2.,

Sklo –
Plasty –

26.2.
12.2.

5.2.,

12.2.,

19.2.,

26.2.

Více se nám již zde opravdu nevejde, takže ostatní až zase příště.
Příspěvky do dalšího čísla zasílejte na: mistostarosta@obecbitov.cz
nejpozději do pondělí 22.2.2021. Děkujeme
Vydala obec Bítov dne 26.1.2021 v nákladu 185 ks. Příspěvky nejsou
jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.
Za obsah odpovídají jednotliví přispívající.
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