
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.   
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Vážení spoluobčané, milí sousedé, 

dovolte mi všem, se kterými jsem se osobně nesetkal u 

novoroční vatry, popřát dobrý rok 2020, naplněný pevným 

zdravím, štěstím, láskou a radostí ze života. Přeji klid a pohodu 

do Vašich rodin a zároveň Vás prosím o vzájemnou toleranci a 

vstřícnost v sousedských a mezilidských vztazích v obci. 

Nedělejme si zle, respektujme se, vyjděme si vstříc, pomáhejme 

si a družme se, jen tak se lépe poznáme a bude se nám v Bítově 

vzájemně dobře žít. Zapojme sebe i naše děti se do spolkové 

činnosti, vždyť hasiči, rybáři, včelaři, myslivci, farníci, aktivní 

důchodci, umělci a nově i sportovci Vás jistě rádi přijmou do 

svých řad. 

Obec se snaží vytvářet dobré podmínky pro spolkovou činnost a 

chce je nadále rozvíjet, a s tím souvisí např. plánované investice 

na místním hřišti a projekt klubovny obecních spolků v suterénu 

obchodu. 

Hledáme veškeré možnosti jak podpořit rozvoj naší obce, o 

konkrétních aktivitách a stavu jednotlivých projektů Vás budeme 

informovat na pravidelné veřejné schůzi s občany, která 

proběhne v měsíci dubnu. 

Se svými podněty, náměty a starostmi se neváhejte na mě a 

ostatní zaměstnance obecního úřadu kdykoliv obrátit. 

Dobrý rok 2020 celému Bítovu 

       Otto Schwarz  

Obecní záležitosti 

SLOVO STAROSTY 
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Již po dvacáté Vás počátkem 

tohoto roku navštívili tříkráloví 

koledníci s přáním všeho 

dobrého do nového roku a s 

 prosbou o finanční příspěvek 

na záměry Charity Studénka.  

Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli, ze srdce děkuji. Zvlášť bych 

chtěla poděkovat všem koledníkům a koordinátorům sbírky, kteří jste 

svůj čas a pohodlí věnovali potřebným. Velice si vážím vaší pomoci a 

jsem si vědoma, že bez Vás bychom sbírku nemohli uskutečnit.  

Peníze vybrané v roce 2020 použijeme na financování: 

 Projektové dokumentace budovy, ve které by byla navýšena 

kapacita Domova sv. Anny, zřízen denní stacionář a odlehčovací 

služba, 

 zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek, 

 volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v obcích, 

kde se sbírka konala, (lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký 

výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč na dítě 

bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost 

si můžete vyzvednout přímo v Charitě ve Studénce nebo na 

webových stránkách www.studenka.charita.cz . 

 35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a 

zahraniční pomoc. 

     Bc.Jarmila Pomikálková, ředitelka 
  

Obecní záležitosti 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

http://www.studenka.charita.cz/
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KAM PO ZŠ aneb JAK POMOCI DÍTĚTI S VÝBĚREM STŘEDNÍ ŠKOLY?  

Pomalu se blíží termín odevzdávání přihlášek na střední školu, někteří 

deváťáci mají s výběrem školy jasno, jiní stále tápou. Vybrat si budoucí 

povolání je jedním z nejdůležitějších kroků v životě člověka. Nemělo by 

jít o náhodu, nebo výběr školy ve smyslu „tahle na mě zbyla, to by šlo“. 

Je potřeba zhodnotit mnohá pro a proti, zkušenosti, zájmy a 

dovednosti dítěte, jaké má limity a v neposlední řadě také jeho 

známky.  

 

Kterou školu zvolit?  

 

Pokud má dítě představu o oboru, který by chtělo studovat, je půl 

práce hotovo. Zbývá jen vybrat tu správnou školu. Tu, která bude 

vyhovovat vašim požadavkům. Každý rodič a také každé dítě má jiné 

potřeby a jiná očekávání. Pokud váháte při výběru konkrétní školy, 

zodpovězte si následující otázky: Jaká je vzdálenost školy od místa 
bydliště? Jak dlouho bude dítě muset do školy cestovat? Platí se 

školné? Jak probíhají přijímací zkoušky a kolik uchazečů se hlásí? 
Kolik uchazečů budou do daného oboru přijímat? Jaké je 

uplatnění absolventů? Většina škol pořádá dny otevřených dveří, kde 

si můžete celé prostředí a zázemí prohlédnout a kde vám zodpoví 

všechny vaše dotazy. Rozhodně na všechny prezenční akce sebou 

vezměte i dítě, aby mohlo samo nasát atmosféru dané školy a 

rozhodnout se, zda mu tato vyhovuje. Protože nejde jen o to, aby jej 

bavil studovaný obor, ale mělo by se cítit dobře i ve škole samotné.  

 

Rady pro rodiče 

Přehnaná nebo nízká očekávání rodičů dokážou v dítěti vyvolat při 

výběru budoucího povolání obrovský stres. Uvědomte si, že každý  

Obecní záležitosti 

PORADNA MOJRA.CZ 
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 člověk je jedinečný, stejně tak i vaše dítě. Není tedy důvod mu vyčítat, 

že nechce pokračovat v rodinné tradici a být lékařem jako jeho otec 

apod. Pokud si do dítěte budete projektovat své vlastní ambice a jeho 

potřeby a tužby půjdou stranou, může to na něm zanechat doživotní 

následky. Sice vystuduje obor, který jste mu určili, ale v budoucnu bude 

nespokojené, nebude práci odvádět s potřebným nasazením a 

nadšením pro věc, nehledě na zvýšené riziko pracovního vyhoření, 

depresí a jiných psychických i pracovních problémů.  

 

Rodiče by se do výběru střední školy měli zapojit, ale dítě do ničeho 

výrazně nenutit. Pokud s výběrem školy nesouhlasíte, klaďte rozumné 

argumenty, předkládejte pro a proti. Případně se snažte nalézt 

oboustranně přijatelný kompromis. Za každou cenu se snažte 

zůstat objektivní – potomka nepodceňujte ani nepřeceňujte. Dítě se 

často tváří, že už je dospělé a umí si poradit samo, ovšem 

neuvědomuje si, jak náročné může studium na dané škole být. Rodiče 

své děti znají nejlépe, aby mohli posoudit, zda je škola pro jejich dítě 

vhodná či nikoliv.  

 

S výběrem školy může pomoci také třídní učitel, výchovný poradce 

nebo školní psycholog.  

        

      PhDr. Michaela Miechová 

   Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 

                           www.mojra.cz 

     

 

 

Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat 

konzultaci na www.mojra.cz. Použijte slevový kód BITOV a získáte 

slevu 10 % z ceny objednávky.  

Obecní záležitosti 

http://www.mojra.cz/
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BOŽENA NĚMCOVÁ 

výročí měsíce 

Letos v únoru si připomínáme 200. 

výročí narození významné české 

spisovatelky, národní patronky a 

pomyslné strážkyně národní 

identity. Vyrůstala ve 

východočeských Ratibořicích a do 

školy chodila v České Skalici. Kdo by 

neznal její Babičku, Divou Báru a 

spoustu pohádek a povídek, zčásti 

romantických, zčásti realistických. Kromě literárního díla Boženy 

Němcové je předmětem zájmu její soukromí, zejména nešťastné 

manželství a vztahy s muži, ale také bída, politické perzekuce a 

zdravotní obtíže, jež vedly k předčasné smrti. 

Božena Němcová, rozená Barbora Novotná, později Barbora 

Panklová. 

Snad proto, že se narodila „předčasně“ jako nemanželské dítě Terezii 

Panklové (rozené Novotné), se dovídáme: „Bylo nápadné, že Panklová 

Barunku neměla ráda a k ní nevlídně se chovala (Karel Pleskač)“.. 

Václav Tille píše: „Vzpírala se krutému ponižování, neodprošovala a 

neděkovala za trest, byť ji matka sebevíc bila, byla roztržitá, těkavá a 

vůči matce chladně lhostejná. Tím víc milovala otce, jenž k ní mluvil 

vlídně a nikdy ji nepokořoval. Když přijela babička, zamilovala si 

Barunku. Přestěhovala ji do své světničky, zahrnovala ji laskáním a 

Obecní knihovna 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Patron
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drobné stvořeníčko přilnulo k ní vášnivě – nalezlo v babiččině náručí 

poprvé teplo mateřské lásky…“ 

Není proto divu, že i Božena Němcová pak s láskou v úvodu své 

Babičky vzpomíná: 

„Dávno, dávno již tomu, co jsem se posledně dívala do té milé 
tváře, co jsem zulíbala to bledé líce, plné vrásků, nahlížela do 
modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty a lásky…“ 

A právě toto dílo si chceme v únoru připomenout v naší knihovně 

výstavkou různých vydání knihy a 

společnou hrou, založenou na 

znalostech obsahu Babičky. 

Podrobnosti se mohou zájemci 

dozvědět v knihovně. 

Jsem přesvědčena, že dílo Boženy 

Němcové má mnoho co říci i dnešní 

mladé i starší generaci, ať už její 

povídky pojmeme jako vzpomínku 

na školní povinnou četbu a mládí, 

nebo jako zachycení části české 

historie, byť místy zidealizované. 

Jsem si jistá, že televize, rozhlas i 

ostatní média budou tomuto výročí 

věnovat hodně pořadů, článků a knih. Všem čtenářům přeji hodně 

příjemných zážitků s díly Němcové u televize, nad knihou či v kině. 

        Hana Hajná 

(Výše uvedené texty jsem vybrala z publikace Heleny Sobkové 

Tajemství Barunky Panklové.)  

Obecní knihovna 
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Ohlédnutí za II. Bítovským vánočním jarmarkem 

Ráda bych poděkovala všem, kteří pomohli s výrobou a 

prodejem vánočních ozdob ve  

stánku „ U dobrého srdce“. 

Všechny peníze, které jsme utržili, byly odeslány na dobročinné 

účely. 

4827,- Kč - Mobilní hospic Ondrášek, 1000,- Kč - Betlém 

nenarozeným. 

Vánoční svícny, štoly, jmenovky a jiné ozdoby vyrobila na vlastní 

náklady skupina tvořivých bítovských žen a dětí. Radost nám 

udělala děvčata z Bravantic Anička a Sarinka Timošové i paní 

Tereza Mordáčová, které se připojily a s radostí přispěly na 

dobrou věc. Navíc již všichni vymýšlejí, čím překvapí tento rok . 

Za prodej ve stánku, kde děvčata dosti vymrzla, děkuji Katce 

Chrápkové a Karle Tošenovské. 

V neposlední řadě dík všem, kteří u nás nakoupili, či jen přispěli 

nějakou korunkou. 

Vedení hospice Ondrášek všem děkuje za opakovanou podporu, 

které si moc váží. Obdrželi jsme rovněž děkovný list se slovy " 

Děkujeme, že lidem pomáháte vnášet život do jejich posledních 

dnů". Děkovný list naleznete ve vývěsce kulturní komise. 

 

Vděk vyjadřuji rovněž organizátorům této krásné předvánoční 

akce, která si nachází svou tradici a je velmi příjemným 

adventním setkáním, hlavně zastavením se a to všech generací. 

     Marie Švidrnochová  

Stalo se … 

BÍTOVSKÝ JARMARK 
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Bítovští aktivní senioři mají za sebou pestrý rok. Výlety, vycházky, 

exkurze, přednášky, "smaženice", opékání buřtů, cimbálovka, 

pomoc na přípravě vánočního jarmarku, předvánoční večírek s 

pestrým programem... A též pravidelná setkání v "obecním 

domě" spojená s "potlachem" a plánováním  aktivit. Bylo toho 

hodně a za vším se skrývá  ne vždy vděčná práce iniciátorů a 

organizátorů.  

A tak děkujeme Pavlu Niklovi a Stáňovi Sochorkovi, že se o nás 

tak obětavě starají, a přejeme jim v novém roce hodně  zdraví a 

pohody.  Hoši, jsme rádi, že vás máme (jinak bychom si vás 

museli vymyslet)! 

                                                                                       Eva Chrapková 

 

 

 

 

 

 

  

Stalo se … 

OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝM ROKEM 

 



 
10 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Stalo se … 

OBRAZEM – VÁNOČNÍ TURNAJ 27.12.2019 
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Stalo se … 

OBRAZEM – ZIMNÍ STADION 28.12.2019 
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11. ledna navštívili vaše domovy Tříkráloví koledníci. 

Výsledek sbírky, dle obcí, naleznete v tabulce poskytnuté 

Charitou Studénka. Já bych ráda poděkovala koledníkům za jejich 

odhodlání přinést vám požehnání do nového roku. Vám všem, 

kteří jste je s radostí vítali, děkujeme za dary i za dobroty, které 

dostali za cestu. Koledníci se i o ně rozdělili s dětmi, pro které 

není běžně mít toliko sladkostí, což bylo moc hezké! 

 

A to je smysl vánoční doby – „Obdarovávat, přijímat, děkovat a 

hlavně rozdávat radost!“ 

 M. Švidrnochová 

 

  

Stalo se … 

TŘÍKRÁLOVA KOLEDA 
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Sobota 18. ledna byla v Bítově ve znamení hasičského plesu. 

Tradiční hudba AVANTI MUSIC si vzala sebou posilu – kytaristu a 

opět posunuli laťku trochu výše. Chtěli bychom poděkovat všem 

organizátorům plesu, pomocníkům při chystání i úklidu a 

především  Vám - účastníkům za hojnou účast. Věříme, že příští 

rok se na plese opět všichni sejdeme minimálně ve stejném 

počtu jako letos.    

    Za výbor SDH Ondřej Nikel 

 

  

Stalo se … 

HASIČSKÝ PLES 

 



 
14 

 

 

 

 

  

Stalo se … 

OBRAZEM – TURNAJ V MARIÁŠI 25.1.2020 

 



 
15 

 

 

  

Pozvánka 
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Vzpomínáme:  

 

Zdeněk Kedroň  (†73) 

Stanislava Vaňková  (†71) 

 

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

 

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

nejpozději do 24.2.2020. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 28.1.2020 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? 

1.2.2020 – rybáři – Rybářský ples 

15.2.2020-  obec – Zájezd do divadla (vyprodáno) 

21.2.2020 – sportovci – Chování basy se sportovním plesem 

březen 2020– důchodci – Beseda – Amazonie 

březen 2020 – hasiči – Den otevřených dveří 

 

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

nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách. 

 

Jubilanti: 

Jaromír Havelek, Vít Juchelka 

Hana Krauzovičová, Jiřina Kotrčová 

Pavla Sochorková 

 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

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

