
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murphyho zákon o práci: 

„Člověk, který se usmívá, i když mu jde všechno špatně, 

už vymyslel, na koho svede vinu.“  
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Dobrý den, 

už zde máme sice konec prázdnin a podzim se pomalu ale jistě blíží, 

ale doufám, že si ještě nějakou dobu užijeme pěkného počasí.    

V posledním měsíci jste mohli vidět pracovníky obce a zejména 

Eduarda Šablaturu, kteří provedli ošetřující řezy na obecních stromech. 

Především se jednalo o odstranění suchých větví, odstranění jmelí a 

odlehčení přetížených větví. Bohužel jsme se nevyhnuli i radikálnějším 

řezům. Větve poté pracovníci naštěpkovali a posloužily jako mulč 

kolem obecních keřů. Dřevo se převezlo do Obecního domu k dalšímu 

zpracování a následně se s ním bude objekt v zimě vytápět. 

 

  

Obecní záležitosti 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 
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V tomto volebním období chceme také realizovat opravu chodníku od 

Obecního domu směrem k bývalému transformátoru. Současný 

chodník se ale v některých místech již delší dobu propadá a nebyli 

jsme si jisti, zda není někde porušené kanalizační potrubí. V půli srpna 

proto přijela firma SmVaK a.s., která nejprve pomocí tlakové vody 

sacím vozem vyčistila toto potrubí v délce cca 150m, a následně 

pracovníci speciálním „vozítkem“ s kamerou provedli vizuální kontrolu. 

Naštěstí bylo zjištěno, že kanalizace je v uspokojivém stavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obecní záležitosti 
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Poslední letní brigáda na údržbě obce byla v sobotu 24.8., kdy 

jsme společně se starostou a hlavně s Davidem Rokošem 

(kterému chci tímto ještě jednou poděkovat) opravili střešní 

krytinu nad toaletami v Obecním domě. Při větších deštích zde 

zatékalo a oprava byla nutná. V záři ještě dojde k opravě omítek 

a výmalbě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V následujících měsících se bude provádět oprava komunikace 

od č.p. 137 po č.p.144 – přesněji napojování na místní kanalizaci 

a frézování s následným pokládaní asfaltové vrstvy. Proto bude 

vozovka v určitých částech přechodně uzavřena. Vše bude včas 

vyvěšeno v obecní vývěsní skříňce u obchodu. Děkujeme za 

pochopení.       Ondřej Nikel  

Obecní záležitosti 
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Obecní záležitosti 

Informace Hasičského záchranného sboru 
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S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, 

že podle zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně 

některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí 

být každý pes označen elektronickým čipem. 

Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku 

kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Svého 

psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné 

konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od 

tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za 

nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v 

závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je 

označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 

2011. 

Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve 

většině evropských států již povinné čipování psů platí), 

zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se 

snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, 

snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v 

případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů 

při prodeji. 

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120 – 450 Kč 

a závisí na typu čipu. Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca   

Obecní záležitosti 

Povinné čipování psů 
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300 – 550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je 

přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované 

zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je 

jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v 

jakémkoliv věku. 

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů 

zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat 

www.narodniregistr.cz/o-nas.php.  Teprve po zaregistrování plní 

mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v 

případě zaběhnutí. 

 

  

Obecní záležitosti 

Obecní záležitosti 

http://www.narodniregistr.cz/o-nas.php
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Pod názvem UTAJENÉ VLÁDKYNĚ s podtitulem Ženy slavných 

mužů se skrývá dílo Davida Glocknera, které si jistě zaslouží 

pozornost milovníků nepříliš dávné historie a faktografické 

literatury. Kniha dává nahlédnout do osobního života několika 

významných osobností 19. a 20. století:  

Naděždy Allilujevové-

Stalinové, Milevy 

Maričové-Einsteinové, 

Virginie Elizy Clemmové-

Poeové, Lindy Keithové a 

Jimiho Hendrixe a Olgy 

Šplíchalové-Havlové a 

jejich manželů či partnerů. 

V kontextu s politickými 

událostmi dané doby se 

dovídáme často 

překvapivá fakta z jejich 

života, máme možnost 

poznat to, co jsme se ve 

škole neučili a o čem se 

v médiích nemluví.  

  

Obecní knihovna 

POZVÁNKA KE KNIZE 
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Několik ukázek ze jmenované knihy: 

„Naďu okouzlil fešák, který jako by vypadl ze stránek nějakého 

dobrodružného románu, bojovník proti bezpráví, zastánce  

bezmocných… během několika měsíců se z něj pak vylíhnul 

nevypočitatelný tyran… (N.A. Stalinová) 

Jenomže jeho zajímala opravdu jen hudba; slabší pohlaví bral 

pouze jako jakýsi módní doplněk ke kytaře. (L. Keithová) 

Václav Havel měl vždy pověst chlapce z bohaté rodiny, a to 

k němu spolehlivě vábilo ženy i muže. 

Říká se, že za každým velkým mužem se skrývá ještě větší žena. 

Žena, obdařená stejně výrazným talentem jako její partner – byť 

jde jen o nadání věřit a zbožňovat…. Bez této opory by se 

z velikána nejspíš velice rychle stal směšný trpaslík, zalykající se 

přízemností světa.“ 

 

Víc už o publikaci neprozradím. Jen to, že je k zapůjčení v naší 

knihovně. 

 

Všem přátelům dobrého čtení přeji příjemné poslední letní dny. 

Hana Hajná  

Obecní knihovna 
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Pokaždé je to jiné, ale vždy DOMA 

„Naše péče zde netrvala ani měsíce ani týdny ani dny. Naše návštěva 

by se dala počítat na minuty, a přesto věřím, že splnila to, co v tu chvíli 

splnit měla. Umíral otec rodiny, a to právě v okamžiku, kdy jsme s 

lékařkou přijely… Vše, co se odehrálo do té chvíle, zvládla rodina svými 

silami. Bylo to pro ně velmi náročné, neboť stav nemocného se 

zhoršoval doslova ze dne na den. Nyní byla situace docela jiná, pacient 

byl úplně klidný a pomalu končící svůj život. Nebyla potřeba žádných 

léků… Naše pozornost byla tedy plně věnována pečující, milující a velmi 

vnímavé rodině. Lékařka trpělivě odpovídala na všechny jejich otázky. 

To hlavní, co pro ně bylo v tu chvíli důležité, bylo ujištění, že udělali pro 

svého blízkého vše, co mohli, že to udělali správně a v dostatečné míře. 

Já pevně věřím, že se jim tohoto ujištění z úst paní doktorky dostalo. 

Nemocný zemřel ještě během naší návštěvy, v blízkosti rodiny.“ 

Po pár dnech přišel krásný e-mail, poděkování za klid, který jsme do 

rodiny vnesly, i za to ujištění, že vše dokázali zvládnout až do konce. 

Děkujeme. 

Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme nevyléčitelně nemocné 

dospělé i děti v poslední fázi jejich nemoci. Bezplatně pečujeme o 

pacienty i jejich rodiny tak, aby umírající mohl zůstat doma mezi svými 

blízkými až do konce. Každý den vyjíždí naši lékaři a zdravotní sestry k 

pacientům domů. Pomocnou ruku podávají také sociální pracovnice, 

psychologové i duchovní. Pro naše pacienty jsme k dispozici 24 hodin 

denně. Působíme v Ostravě a okolí do 30 km pro dospělé a v celém 

Moravskoslezském kraji pro děti. Provozujeme ambulanci paliativní 

medicíny, dětský denní hospicový stacionář a odbornou knihovnu.  

Spolky a sdružení 

KAMPAŇ „DOMA – TÝDEN PRO MOBILNÍ HOSPICE“ 
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Nebojte se nás v případě potřeby kontaktovat: Mobilní hospic 

Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Tel.: 727 

805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na 

www.mhondrasek.cz. 

Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník kampaně „DOMA. Týden pro 

mobilní hospice“, do kterého se letos zapojí 21 mobilních hospiců po 

celé ČR. Začíná opět Papučovým dnem. 

Přidejte se k nám. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz, 

www.umiratdoma.cz a www.papucovyden.cz. 

Bc. Ivana Bereková, vrchní sestra MHO 

a Ing. Jana Pastrňáková, fundraiser MHO 

 

 

 

 

 

 

  

Spolky a sdružení 
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Příprava Rybích hodů 

Dobrý den, tímto článkem bych vám chtěl trošku přiblížit, co 

obnáší příprava naší největší akce v Bítově. Plánovat se začíná 

několik měsíců předem. Musí se zajistit lavice, stoly, chlazení a 

jiné důležité věci, bez kterých bychom se neobešli. Například 

velký party stan ( Radegast) a výčepní zařízení nám bylo nabízeno 

k zapůjčení loni večer u okýnka na kapry. A díky majiteli hostince 

v Novém světě se nám podařilo zajistit několik druhů sudových 

nápojů, výčepní zařízení a party stan. Když se blíží termín akce, 

tak předseda zadá termín schůze, kde probíráme úkoly a práce 

které kdo udělá. Týden před Rybími Hody sekáme trávu, děláme 

pořádek na chatě, upravujeme chodníčky aj. Ve středu před 

rybími hody začínáme stavět stánky, vozíme lavice a stoly a 

hádáme se jak to bylo před rokem, protože za rok si to nikdo 

nepamatuje. Čtvrtek se nese v podobném duchu akorát taháme 

hodně moc sudu piva. V pátek se připravují ryby a dodělávají se 

detaily, večer když skončíme s práci, si opečeme párky a přejeme 

si ať vyjde počasí a vše se vydaří. 

 

Letos se zúčastnili příprav i kluci z kroužku mladých rybářů kteří 

nám moc pomohli.  

  

Spolky a sdružení 

RYBÁŘI 
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Zvláštní poděkování patří Stanislavu Sochorkovi, Martinu 

Sochorkovi, Davidu Hošovi, Martinu Kupkovi a všem rybářům, 

kteří se zúčastnili příprav a pomáhají udržovat tuhle tradiční akci. 

Děkujeme      Tomáš Cabúk 

Do příprav na Rybí hody se aktivně zapojili také naši nejmladší 

rybáři, členové místního rybářského kroužku, kteří pomáhali s 

výlovem kaprů. Šli do toho opravdu s plným nasazením a 

neváhali pro kapříka ani do vody skočit, pokud to nešlo 

podběrákem ze břehu  .     Libor Bik 

 

 

 

 

 

  

Spolky a sdružení 



 
14 

 

 

          

CO ČEKÁ PEJSKAŘE V ROCE 2020 ? 

                                          ! POZOR OD 1.1.2020 ! 

 

 Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkovaní 
proti vzteklině 

 Očkování pas proti vzteklině je platné, pouze pokud je 
pes nezaměniteně identifikován – čipováním ( dříve 
tetování ) 

 Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa 
bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa 

 

Každý chovatel psa dnes ví, že očkování psa proti vzteklinně 

je pro něj povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává zákon o 

veterinární péči – neboli veterinární zákon. 

Většina chovatelů také ví o tom, že některé vakcíny proti 

vztelkině se přeočkovávají po třech letech, i tu skutečnost, že 

pro cestování do zahraničí dnes potřebují platné očkování proti 

vzteklině, nikoli pouze v očkovacím průkazu. 

  

Spolky a sdružení 

MYSLIVCI 
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Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela 

veterinárního zákona, která říká, že s účinností od roku 2020, 

musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na 

očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, 

veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat 

proti vzteklině neočipovaného psa! 

Chovatelé, kteří se svým psem cestují, se ničeho obávat 

nemusejí, neboť díky vystavení pasu museli již v minulosti 

nechat svého psa očipovat a nic se tedy pro ně nemění. 

Nicméně každý chovatel, který přijde se svým neočipovaným 

psem na očkování proti vzteklině v roce 2020 a dále, bude 

vyzván ale svého psa očipovat. 

Není se ale čeho děsit, úkon je to jednorázový s minimálním 

rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je 

umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z 

jehly vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý 

život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje 

téměř každý veterinární lékař či útulek. 

Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze 

zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě ztráty psa 

jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi 

nalézt jeho majitele.    Zuzana Vavrečková  

Spolky a sdružení 
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Více se nám již zde opravdu nevejde, takže ostatní až zase příště. 

 

Příspěvky do příštího čísla zasílejte na email O.Nikel@seznam.cz 

nejpozději do 24.9.2019. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 26.8.2019 v nákladu 180 ks. Příspěvky nejsou 

jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.  

Za obsah odpovídají jednotliví přispívající. 

www.obecbitov.cz 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

31.8.-1.9.2019 - Myslivci - Memoriál J. Menšíka (Myslivecká chata) 

6.9.2019 - Hasiči – Noční soutěž mužů a žen (areál hasičárny) 

8.9.2019 - Hasiči – Soutěž mladých hasičů (areál hasičárny) 

14.9.2019 - Obec – Bítovská noha (hřiště) 

14.-15.9.2019 - Hasiči - Zájezd do vinného sklepa 

28.9.2019 - Rybáři – Výlov III. rybníka 

 

Dále se chystají další akce, které budou uvedeny buď zde ve zpravodaji,  

nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách. 

 

Jubilanti: 

Řeháčková Miluška 

Javorská Šárka 

Sobek Lumír 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka. 

  

Vzpomínáme: 

 

Tichý Milan (†83) 

 

 

mailto:O.Nikel@seznam.cz
http://www.obecbitov.cz/

