
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murphyho zákon o práci: 

„Člověk s nejmenší kvalifikací do všeho mluví nejvíc.“  
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Dobrý den, 

období pěkného, teplého počasí nám skončilo a začínají podzimní 

plískanice. Právě z tohoto důvodu si v klidu domova můžete přečíst 

další zpravodaj. Také byly počátkem minulého měsíce spuštěny nové 

internetové stránky obce. Dostaly se ke mně jak pozitivní, tak negativní 

ohlasy, takže ještě bude provedena drobná grafická úprava. Jsou zde 

uvedeny i obecní zpravodaje od roku 2001, akorát nám chybí 3 čísla – 

leden 2004, červen 2006 a únor 2010. Pokud byste je měli, byl bych za 

jejich kopii velice vděčen, ať máme ucelený archív. 

 V polovině října jsme se pustili do opravy komunikace parc.č. 

720 (Hajní – Paličkovi). Byly provedeny drobné zemní práce, zhutnění 

podkladu a především nový asfaltový povrch. Výběrové řízení vyhrála 

firma Eurovia CS, a.s. za cenu 1.364.429,83 Kč. Poté se ještě provedlo 

dočištění a úprava krajů vozovky. Byla to poslední stará komunikace, 

která ještě nebyla opravena. Snad bude dlouho a dobře sloužit.  

  

Obecní záležitosti 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 
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 V následujících měsících proběhne kontrola druhé poloviny 

obecních stromů (kontrola první poloviny byla v červenci až září). 

Především bude odstraněno jmelí, zaměříme se však také na suché 

větve. Bohužel po zhodnocení stavu stromů budeme muset některé 

pokácet (hlavně v okolí obecního úřadu a hřiště). Jako náhradu ale 

provedeme náhradní výsadbu. 

 Jedna z milejších událostí byla návštěva vrchního sládka 

Ostravaru v místní restauraci. Obsluze za výčepem a zástupcům obce 

vysvětlil novinky v oblasti mytí pivního skla, ve sklepních prostorách 

nám sdělil zásady manipulace s bečkama - hlavně při narážení a 

v samotném výčepu pak ukázal, jakým způsobem čepovat pivo „na 

hladinku“, „na dvakrát“, „šnyt“ a rozdíly v chuti čepované pěny. Tímto 

bych mu chtěl ještě jednou poděkovat a věřím, že nabyté zkušenosti 

obsluhy v místní restauraci oceníte.  Ondřej Nikel 

  

Obecní záležitosti 
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Parkujeme vždy správně…? 

       Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které 

jim komplikují jejich práci. Se zvyšujícím se počtem automobilů jsou 

naše města a především jejich sídliště doslova přeplněna parkujícími 

automobily. Neukáznění řidiči parkují své automobily i na místech, kde 

je to zakázáno. Není neobvyklé, že obyvatelé využívají k parkování 

svých vozidel i požární nástupní plochy, i když jsou tyto plochy 

zřetelně označeny dopravním značením "Zákaz stání - nástupní 

plocha pro požární techniku" nebo „Zákaz stání – požární plocha“. 

Řidiči si zřejmě neuvědomují následky svého nedbalého jednání. 

Nástupní plocha totiž slouží v případě požárního zásahu k 

ustavení výškové techniky, kdy se hasiči potřebují dostat co nejblíže 

k zasaženému objektu, aby mohli evakuovat obyvatele nebo vést 

protipožární zásah.  

       Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další 

záchranářské složky, je špatná průjezdnost ulicemi přeplněných 

sídlišť. A hlavní roli zde hrají opět neukáznění řidiči, kteří parkují svá 

vozidla tak, že dokonale znemožní průjezd velkého požárního vozidla. 

V tomto případě hrozí nebezpečí z prodlení, vzhledem k tomu, že se 

záchranáři musí k místu mimořádné události často komplikovaně 

dostávat jinou trasou. Tuto skutečnost si mnozí z řidičů uvědomí až v 

okamžiku, kdy se sami ocitnou v tísni a čekají na pomoc. Potom i 

pouhá minuta je pro postiženého neskutečně dlouhou dobou. 

 Velkým problémem jsou rovněž vozidla zaparkovaná nad 

podzemním hydrantem nebo příliš blízko nadzemního hydrantu, 

která takto brání jejich použití. Vodu na hašení je pak nutno dodávat 

z jiného, často vzdáleného zdroje a tím dochází ke ztížení podmínek 

pro rychlý zásah.  

Obecní záležitosti 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE... 
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 Mohlo by se zdát, že problematika nesprávného parkování je 

pouze záležitostí obyvatel větších měst a městských sídlišť. Nesmí se 

ale zapomenout na to, že i v menších městech a obcích jsou 

rozmístěny nadzemní nebo podzemní hydranty nebo jsou hůře 

průjezdné ulice. A rovněž obyvatelé těchto menších lokalit zajíždějí do 

větších měst za nákupy, lékařským ošetřením, návštěvě různých 

institucí a také k návštěvě rodinných příslušníků a známých. Takže 

ukázněné parkování vozidel se prakticky dotýká všech. 

      Důležité je rovněž upozornit na skutečnost, že fyzickým osobám, 

které omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro 

požární techniku, může být uložena pokuta až do výše 25 000,-- Kč. 

Stejně může být postihnuta i fyzická osoba, která znemožní použití 

hydrantů, a to pokutou až do výše 20 000,-- Kč. 

Řidiči by měli v rámci umožnění rychlého zásahu hasičů a dodržovat 

několik zásad správného parkování: 

- parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové 

komunikace nejméně 3m k objektům, k nástupním plochám a 

k požárním hydrantům, 

- neparkovat před vstupem do objektu, 

- neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku, 

- neparkovat v těsné blízkosti nadzemních hydrantů, 

- neparkovat nad podzemními hydranty. 

-  

Můžeme Vás zachránit, ale musíme se k Vám dostat včas! 

 

nprap. Dagmar Benešová, HZS Moravskoslezského kraje  

Obecní záležitosti 
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Milé čtenářky a čtenáři Zpravodaje, 

v letošním roce si připomínáme 30. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE.  

Televize i ostatní média se tomuto tématu budou jistě hodně věnovat. 

Naštěstí má každý ovladač tlačítko vypnout/zapnout, a tak si každý 

podle své chuti a vůle zvolí míru, v jaké se bude chtít vzpomínkám na 

ony události věnovat. Nejsem kompetentní hodnotit naši historii, ani 

její vliv na dnešní či budoucí život v naší zemi. Přesto bych ráda nabídla 

malé ohlédnutí za oněmi 30 lety a názory některých osobností. Věřím, 

že i Vás povedou k zamyšlení, protože nikomu není lhostejné to, jak 

žijeme, co jíme, jak se oblékáme, kde pracujeme a jak trávíme volný 

čas. Chytré telefony a rychlá auta jsou sice výsledkem pokroku, ale to, 

že si je můžeme vybrat, jezdit a telefonovat i „surfovat“ po celém světě 

a nikdo nás za to neklepne přes prsty, to ještě všude nemají a hned tak 

mít nemohou. 

 

 

 

 

 

  

Obecní knihovna 

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE 
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Zavzpomínejme nad výčtem některých důležitých událostí roku 

1989, které mnozí z nás zažili a které přiblíží tehdejší atmosféru: 

15.-22.1. Palachův týden – shromáždění k uctění památky J. Palacha, 

zatčeno 800 lidí 

30.9. Východní Němci utíkají přes Prahu do NSR (trabanty v Praze  

12.11. Svatořečení Anežky České (10 tis. poutníků z ČR ve Vatikánu) 

17.11. Demonstrace studentů v Praze na Albertově k uctění 

památky Jana Opletala, policejní zásah na Nár. třídě 

19.11. Vznik OBČANSKÉHO FÓRA 

27.11. Celostátní 2hodinová generální stávka 

2.12. Rakousko zrušilo vízovou povinnost pro čs. občany  

10.12. Nová vláda M. Čalfy, G. Husák odstupuje 

20.-21.12.  Rozpuštění Lidových milicí 

23.12. Pád železné opony (zrušení zátaras mezi ČSSR a NSR) 

29.12. Novým prezidentem zvolen Václav Havel 

 

Na otázku, jak hodnotí porevoluční vývoj u nás, odpověděli: 

Marta Bystrovová redaktorka Slobodného slova: „.. dá se tu dýchat, 

psát, cestovat sehnat vitamíny i chleba v kteroukoliv denní 

dobu… Co mne ale nejvíc zklamalo, jsou kolegové novináři, kteří nám 

kreslí z parlamentních a ministerských kuloárů, a jiní zase spíš 

z budoárů, virtuální obraz života společnosti, který není reflexí reality, 

ale jen jejím posměškem. Informace se motají v zakletém kruhu 

politikaření nebo aférek, po podstatě demokratického soužití se však 

média nepídí.“ 

  

Obecní knihovna 
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Herec Milan Šteindler: „Když se o někom zjistilo, že byl agentem StB, 

vláčeli ho médii. Dnes to nikomu nevadí. Mnoho z nich se stalo 

bohatými podnikateli a oligarchy. Morálka se někam posunula…“ 

Písničkář Jaroslav Hutka:  „Mluvil (V. Havel) o revoluci, ale zároveň o 

kontinuitě. To byl zásadní nesmysl. Buď revoluce, nebo kontinuita. 

Zvolil kontinuitu… Byl ve všem klíčovou postavou, ale mlžil svým 

amatérským šarmem. Zachoval se ale velmi pragmaticky a ukázal se 

schopným politikem. Za to si zaslouží obdiv.“ 

 

Výše uvedené výroky jsem čerpala z publikací: 

Karel Hvížďala – Výslech revolucionářů z roku ´89 

Petr Macek – 1989 očima 30 slavných osobností 

--------------------------------------------------------------------------- 

Co se v knihovně do konce roku chystá: 

Konečně zase jedna vědomostní hra, ve které budou úspěšní 

odměněni – proběhne v listopadu, texty budou k vyzvednutí 

v knihovně. Vyhodnocení s besedou se bude konat v prosinci. 

 

Před závěrem roku pozvu malé čtenáře ke svátečnímu posezení nad 

knihou a jako tradičně se sladkým pohoštěním. Termíny akcí budou 

zveřejněny v prosincovém Zpravodaji. 

 

Ráda bych Vás také ještě upozornila na to, že na nových webových 

stránkách obce (na záložce knihovny) je formulář, 

prostřednictvím kterého můžete knihovnu kontaktovat. 

 

Jako vždy se na Vás těším každou středu v naší knihovně. 

Hana Hajná  

Obecní knihovna 
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V sobotu 14. září se na místním hřišti konal již 3. ročník turnaje 

v nohejbale, tzv. Bítovská noha. Účast soutěžících letos byla nejvyšší – 

celkem 13 dvojic, možná, že i díky pěknému počasí. Všechny utkání 

byly vyrovnané, takže turnaj měl náboj. První místo obsadili Kamil 

Beran a Filip Beránek, na druhém místě skončili organizátoři Ondra 

Chrapek a David Farník a na třetím místě skončili loňští vítězové Viktor 

Kudrna a Marek Stanovský. Pro výherce byly připravené zajímavé ceny, 

kdy vítězové si odnesli šampus, medaile, pohár a masáž pro 2 osoby, 

druhé místo poukaz do Sushi restaurace a třetí místo poukaz do 

Kryptokomory. Na občerstvení byly párky v rohlíku, žebírka a kýta ze 

Španělska od Kamila Kedroně. Na čepu pak byly 4 druhy piva 

(Ostravary, Plzeň a Nachmelená opice 14°) Jediná skvrnka na celé akci 

byl malý počet diváků, to však nebránilo v dobré zábavě. Poděkování 

patří všem zúčastněným a všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje. 

Ještě jednou díky a těšíme se na další ročník.    David Farník 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stalo se … 

BÍTOVSKÁ NOHA 
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Včelařská pranostika: 

Poletují-li včely na svatého Ondřeje, rok bude neúrodný. 

Život v úlu 

Měsíc listopad se svými nejkratšími a převážně chladnými dny, 

kdy se celá příroda připravuje na zimní čas, je i pro včely 

impulsem, že se za chladných nocí a dní „schoulí“ do tepla 

chomáče a při oteplení dojde k jeho rozvolnění. Současné 

osazenstvo ve včelstvu je tvořeno dlouhověkými zimními včelami, 

které mají za úkol převést celé společenství do jarních měsíců. 

Předpokladem je dobrý zdravotní stav, odpovídající počasí a 

především dostatek zásob. 

Práce včelaře 

Včelařská sezóna je za námi, včelstva jsou zazimována, při 

vhodných teplotách nás čeká listopadové léčení včelstev. A jsme 

znovu na začátku, přes zimu je třeba připravit vše potřebné pro 

další rok.  

 

  

Spolky a sdružení 

 
VČELAŘI 



 
11 

 

 

Závěrem 

Dokážeme si představit, jak by vypadala planeta bez včel? 

Hlavním přínosem včel není med, propolis ani vosk, jak napadne 

většinu z nás, ale opylování květů. Starají se tím přinejmenším o 

třetinu potravin, o většinu přírodních vitamínů, o úrodu obilovin 

a ovoce. Pokud by tento článek řetězce zmizel, následky by byly 

nedozírné. U nás ani tak nehrozí úbytek včelařů, ale nebezpečím 

jsou nástrahy, které jsou připravované včelám. Chemie v půdě, 

ve vzduchu i ve vodě, mírné zimy charakteristické pro, 

v posledních letech probíhající, změny klimatu a mnohé další. 

Tak buďme vděční za to, že v Bítově máme včelaře, kteří o své 

hospodářství dobře pečují a nám tak napomáhají k úrodě na 

našich zahradách. 

Přejeme hezké a pokojné podzimní a zimní dny, ať už s krajícem 

chleba či čajem s medem. 

Včelařská moudrost: 

Včelařství poskytuje včelaři vedle užitečnosti také pohodu a pocit 

krásna. Formuje v něm vztah k práci a přírodě. 

včelaři z Bítova  

Spolky a sdružení 
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V tomto vydání bych vám rád napsal něco o průběhu Rybích 

hodů. Budu to brát více z pohledu stánku s pečenými kapry. 

Nejdříve bych ještě chtěl poděkovat panu Rudolfu Richterovi za 

výbornou organizaci při přípravě a průběhu rybích hodů (nějak 

jsem na něj v minulém vydání zapomněl). 

 

V sobotu jsme se sešli v dopoledních hodinách, abychom doladili 

detaily: vyzdobili chatu a okolí, roznesli odpadkové koše, roznesli 

chladicí zařízení, které nám bylo dovezeno, nakrájeli zeleninu, 

aby byla co nejčerstvější, vše jsme vyzkoušeli jestli funguje a 

zatopili jsme v pecích a udírně. A úkol zněl jasně v pecích nesmí 

vyhasnout, tzn. že někdo hlídá oheň ostatní jdou na oběd a 

připravit se na odpoledne. Následně někdo přijde dříve a 

vystřídá toho co hlídal oheň. Ostatní dojdou na jednu hodinu 

odpolední. Letos jsem odcházel o půl dvanácté. Zbývá nám asi 

hodina a půl na cestu tam a zpět, sprchu a oběd. 

V jednu hodinu se tedy scházíme a s námi začínají chodit i první 

návštěvníci. Samozřejmě i když je začátek akce od dvou hodin, za 

námi chodí nás pozdravit a zeptat se jestli už se peče nebo jestli 

už se prodávají lístky na kapra. Zhruba patnáct minut před 

druhou se začínají vkládat první kapři do brutvan. Ve dvě hodiny 

začínáme vydávat první porce. Letos to šlo dobře a tak jsme po 

tombole vyhlašovali poslední porce. 

  

Spolky a sdružení 

 
RYBÁŘI 
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Jakmile se doprodali kapři, začali jsem chystat místní specialitu 

míchána vejce s jikrami a mlíčím. Po skončení prodeje se vyčistí 

brutvany, umyje se náčiní a udělá se úklid.  

Počasí nám přálo, hudba hrála příjemně a pivo teklo proudem. 

Kluci za výčepy předváděli mnohdy zázraky pivo pěnilo a čepovat 

ho nebyla žádná sranda. Chtěl bych poděkovat všem 

návštěvníkům za účast i když bylo v okolí několik akcí tak jste nás 

přišli podpořit. Děkujeme 

 

Poděkovat chci také všem, co nám pomáhali tuto akci letos 

vytvořit, Pracovníkům obce za dovoz a odvoz laviček, sudů a 

dalších věci. 

Tomáš Cabúk 

 

 

 

  

Spolky a sdružení 
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Svatováclavský výlov III. rybníku 

28.9.2019 opět po 7 letech (13.10.2012 byl minule) proběhl výlov 

III. rybníku. Ani se tomu nechce věřit, jak ten čas rychle utíká-no 

jako voda v potoce. Po mohutné několikadenní přípravě to ráno 

po 9. hodině vypuklo. Počasí přálo, členů spolku se dostavilo 

dost, výlovek byl uspokojivý vzhledem k problémům, kterým 

jsme museli čelit poslední měsíce i roky. Letos to bylo bez sumce, 

jesetera a hlavně candátů, což nás mrzí zejména. Bohužel velký 

úhyn v červenci (min. 20 ks candátů aj.) se nutně projevil, ale že 

nevylovíme vůbec ani jednoho candáta, to je trochu podivné. 

Kaprů bylo vyloveno 227 ks, 30 amurů, 4 štiky, 7 tolstolobiků, 10 

línů, 1 úhoř a moře malých cejnů apod. Odpoledne po  „obědě v 

přírodě“ jsme některé ryby upekli pro sebe a návštěvníky. Nyní 

bude následovat postupná oprava a odbahnění prázdného 

rybníku... 

M. Kupka 
 

 

  

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

 

Příspěvky do dalšího čísla zasílejte na: mistostarosta@obecbitov.cz  

nejpozději do 25.11.2019. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 28.10.2019 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? 

 

3.11.2019 - Myslivci – Posezení u Huberta 

prosinec 2019 – kult. komise - II. Předvánoční jarmark 

25.12.2019 – Farní spol. - Putování k jesličkám 

prosinec 2019 – kult. komise - turnaj v ping-pongu 

1.1.2020 – kult. komise – Novoroční vatra 

 

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

nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách. 

 

Jubilanti: 

 

Jaromír Řeháček, Lumír Sochorek a Renáta Cabúková 

 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

mailto:mistostarosta@obecbitov.cz
http://www.obecbitov.cz/

