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Zastupitelstvo obce na svém X. zasedání dne 18. 6 2020 

schválilo: 

 rozpočtové opatření č. 2/2020, 

 dodavatele zakázky Modernizace veřejného osvětlení 

obce Bítov – firmu ELNERMONT, na základě vyhodnocení 

nabídek výběrovou komisí, 

 dodavatele zakázky Protierozní opatření Bítov u Bílovce 

– firmu Beatrice Mádrová, na základě vyhodnocení 

nabídek výběrovou komisí, 

 dodavatele zakázky Truhlářské zařízení výčepu Obecní 

dům Bítov – firmu Petr Vidlák, na základě návrhu 

starosty a místostarosty, 

 objem finančních prostředků na akci Opravy místních 

komunikací 2020 Bítov ve výši 200.000 Kč bez DPH, 

 podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 5 Programu 

rozvoje venkova MAS Regionu Poodří, číslo Fiche F8 ŽP, a 

to na realizaci projektu Úprava veřejného prostranství 

Obecní úřad Bítov, 

 realizaci projektu Nová neveřejná účelová komunikace 

p.č. 560/10 a 560/9, k.ú. Bítov u Bílovce, na cizím 

pozemku p.č. 560/9, za předpokladu zřízení věcného 

Obecní záležitosti 
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břemene (služebnosti cesty) k tomuto pozemku 

vlastníkem tohoto pozemku, 

 termín konání veřejné schůze s občany dne 11.9.2020, 

 realizaci akce Letní brigády studentů 2020 v rozsahu 

zaměstnání pro max. 15 studentů v měsíci srpnu 2020, 

 přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR v programu 

Veřejné informační služby knihoven VISK 3, na projekt 

Zahájení automatizace Místní knihovny v Bítově, 

 uhrazení nákladů za vypracování projektu Protierozní 

opatření Bítov u Bílovce Ing. Lence Vašíčkové, 

 finanční příspěvek ve výši 2.574 Kč pro Město Bílovec na 

poskytnutí odlehčovací služby sociální péče, 

 uzavření smlouvy Z_S24_12_8120067263 o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie s ČEZ Distribuce, 

 

zrušilo: 

 usnesení číslo 2020/9/19 (Zastupitelstvo obce Bítov 

schvaluje vypsání poptávkového řízení na dodavatele 

studie dispozičního řešení projektové dokumentace 

změny užívání podkroví Obecního domu na bytové 

jednotky…). 

Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bítov 

naleznete na internetových stránkách obce www.obecbitov.cz  

Obecní záležitosti 

http://www.obecbitov.cz/
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii s účinnosti 

od 29.6.2020 do odvolání: 

 povinnost všech osob zaměstnávajících příhraniční 

pracovníky, zamezit vstupu těchto osob na všechny 

pracoviště daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby 

nepředloží jedenkrát za 10 dní lékařské potvrzení o 

absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny. 

 zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných 

prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách, 

ve kterých dochází ke konání hromadných akcí s účastí 

nad 100 osob, 

 zákaz pohybu a pobytu osob vykonávající činnosti 

epidemiologicky závažné ve smyslu §19 odst. 1 zákona č. 

258/2000 Sb., s výjimkou stravovacích služeb, bez 

ochranných prostředků dýchacích cest při kontaktu 

s klienty na vzdálenost kratší než 1,5 metru. 

KHS MSK eviduje k 30. červnu 2020 nárůst počtu osob, u kterých 

byla prokázána nákaza covid-19 v rámci území 

Moravskoslezského kraje. 

Více informací na stránkách www.khsova.cz  

Obecní záležitosti 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KHS MSK Č. 11/2020 

 



 
5 

 

 

 

 

 

  

Obecní záležitosti 



 
6 

 

 

Jak se vyrovnat se ztrátou zaměstnání 

Práce je součástí vaší identity, ať už ji považujete za své poslání, nebo 

nutné zlo, které je potřeba pro to, abyste si mohli udržet určitou životní 

úroveň a každý měsíc poctivě platit účty. Pracovní trh je ovšem 

nevyzpytatelný, každému tak může ze dne na den přistát na stole 

výpověď. Je to rána, kterou jste nejspíš nečekali. Zejména když na dané 

pozici trávíte většinu svého pracovního života. Co teď? Co s vámi bude?  

Konec, nebo nový začátek?  
Je přirozené, že se vám hlavou honí spousty otázek. Že uvažujete o 

tom, jak zaplatíte účty, z čeho budete žít, co budete dělat. Nové 

pracovní nabídky se také nehrnou, budete tak muset navštívit Úřad 

práce, požádat o dávky podpory v nezaměstnanosti. Už jen to může 

být pro mnohé velice stresující. K tomu máte najednou spoustu času, 

se kterým nevíte, jak naložit.  

Jakmile vyřídíte všechny povinné pochůzky na úřadech, dovolte si pár 

dní klidu, nikam nespěchejte. Využijte tento čas k relaxaci a přemýšlení 

o tom, kam chcete svůj život dále směřovat. Chcete opět pracovat na 

pozici podobné té minulé? Nebo se vydáte úplně novým směrem? 

Vytvořte si například seznam, ve kterém si srovnáte své požadavky. 

Poté s rozvahou vypracujte životopis. Jestli nevíte, jak na to, požádejte 

o pomoc někoho zkušeného. Ať už z rodiny, nebo pracovnici Úřadu 

práce.  

Připravte se na to, že hledání nové práce není jednoduché a zabere to 

více času. Poohlížejte se po různých nabídkách, které jsou dostupné na 

PORADNA MOJRA 

 

Obecní záležitosti 
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internetu, rozesílejte životopis, upravujte jej dle potřeby a trénujte 

pracovní pohovory. Pokud nevíte, jakým směrem se chcete ubírat, 

nebojte se poradit s rodinou, manželkou/manželem, dětmi, 

pracovnicemi úřadu nebo formou kariérního poradenství u 

psychologa. Možností je opravdu hodně.  

Nedovolte si doma zlenivět a raději si dopředu naplánujte, co budete 

každý další den dělat, čemu se chcete věnovat. Je to pro vás zcela nová 

situace, nejste zatím zvyklí mít takovou spoustu volného času. 

Nenechte však míjet dny jeden za druhým a raději je nějak smysluplně 

využijte. Nuda a smutek jsou častou příčinou depresí, nenechte se jimi 

ovládnout.  

Pokud toužíte po něčem novém, zkuste se poohlédnout po různých 

rekvalifikačních kurzech. Samozřejmě si říkáte, že nemáte peníze na 

rozhazování, ale zde opět pomůže porada na Úřadu práce. Ten totiž 

nabízí různé kurzy zdarma a pracovnice vám rády sdělí všechny 

podmínky a možnosti.  

A rada na závěr? Změňte úhel pohledu. Neberte ztrátu zaměstnání jako 

konec, ale jako příležitost začít znovu, zapracovat na sobě a dělat třeba 

právě to, k čemu jste před léty nesebrali odvahu.  

              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 BÍTOV a získáte slevu 10 % z ceny 

objednávky.   

Obecní záležitosti 

http://www.mojra.cz/
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Jaromír Jindra - Zajatec osudů 

(Pražská láska Johana Keplera) 

Je to již sedmý titul, který jsem od J. Jindry 

přečetla. Opět jsem se ponořila do hloubi 

české historie, tentokrát do pražské životní 

epizody matematika, hvězdáře a astrologa 

Johana Keplera a jeho působení na dvoře 

císaře Rudolfa II. Ráda jsem si připomněla 

filmový příběh Císařova pekaře a Pekařova 

císaře režiséra Martina Friče s hvězdným 

obsazením skutečných historických postav. I 

v knize Zajatec osudů jsem se setkala kromě 

Keplera s císařem Rudolfem II., komořím Langem, alchymistou 

Kellym, lékařem Janem Jeseniem, astronomem Tycho de Brahe, 

maršálem Russwormem. Ti jsou v knize vyobrazeni méně humorně 

než ve zmíněném filmu, nejspíše však více realisticky. Johan Kepler 

(1571-1630) přichází se svou rodinou do Prahy ze Štýrského Hradce, 

odkud byl vypovězen pro svou víru. A zde prožívá svou velikou lásku 

k básnířce Alžbětě Johanně Westonové (Vestonii). Tuto vkusnou 

fabulaci panu Jindrovi moc nevěřím, ale … kdo ví? Říká se „na každém 

šprochu pravdy trochu“. I matematik je člověk. 

Knihu vydalo vydavatelství MOBA a čte se dobře jako všechny příběhy 

Jaromíra Jindry. V jejím závěru je výčet historických a románových 

postav včetně historicky doložených skutečností.  

Obecní knihovna 

POZVÁNKA KE KNIZE 
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Druhou knihou, kterou bych ráda představila, je vzpomínkové dílo 

VAŠE DANA MEDŘICKÁ, kterou sepsali a 

do tisku připravili Bohumila Spisarová a 

Václav Vydra (syn Dany Medřické). 

Kromě velkého množství fotografií ze života a 

umělecké činnosti vynikající herečky a charakterní 

osobnosti Dany Medřické zde najdeme výpověď samotné herečky, 

jejího syna i uměleckých kolegů a výčet jejích více než 240 divadelních a 

filmových rolí, z nichž nelze nepřipomenout roli Slávky ve Šrámkově 

Měsíci nad řekou, Erži Orbánové v Kočičí hře, paní Butteauové 

v F.L. Věkovi, Marie Dočkalové ve filmu Romeo a Julie na konci 

listopadu (s Karlem Högrem), maminky Hanákové v Takové 

normální rodince či doktorky Fastové v Nemocnici na kraji města. 

Tuto knihu připomínám jako vzpomínku na 100. výročí narození paní 

Dany Medřické (11. 7. 1920 – 21. 1. 1983). 

Obě knihy jsou pro zájemce k zapůjčení v naší knihovně.                                                    

       Hana Hajná 

Letní provoz knihovny v Bítově 

Milí čtenáři, ráda bych Vás informovala, že z důvodu čerpání 

dovolené bude naše knihovna uzavřena v tyto středy:  

29. července, 12. srpna a 26. srpna. 

Děkuji za pochopení.  

Obecní knihovna 
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Konec jara ve Vesníku 

Pomalu začíná léto a 

můžeme se těšit na „trochu“ 

sluníčka. 7.4. proběhl 

bleskový výlov I. rybníku. 

Zahájení lovu ryb ve Vesníku 

proběhlo (skoro) tradičně 

1.5., letos ovšem jen na II. 

rybníku a ryby navíc moc 

nebraly. Po peripetiích s 

koronavirem jsme museli 

přesunout výroční členskou 

schůzi až na 30.5. Sejít jsme 

se někdy museli, vyžaduje to tak platná legislativa, navíc 

letos byly opět po čtyřech letech volby. Zelenou pěnu na 

hladině opraveného III. rybníku odnesly jarní deště. No 

málem odnesly i něco navíc, protože bezpečnostní 

přelivy/přepady na rybnících nejsou ve zcela ideálním stavu, 

byť bítovský potůček není žádná divoká horská bystřina. 

Úplně stačí, když se vám urve „ostrov z rostlin“ a ucpe 

odtok. Všímaví lidé mohli zaznamenat nový přírůstek u 

Spolky a sdružení 

 
RYBÁŘI 
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starého čápa na borovici vedle chaty. A konečně 20.6. od 15 

hodin v den letního slunovratu proběhlo plánované 

posezení u vody, letos i s deštěm. Naštěstí to lidi úplně 

neodradilo a někteří dorazili. Usmažili a ugrilovali jsme, co 

se dalo, vypili sud piva i s APA bonusem. Spolek všem 

děkuje, hostům i rybářům, počasí si holt nelze vybrat. A 

poslední perlička, náš areál navštěvuje bobr, který sice nejí 

ryby, ale hryže to, co nemá, např. předsedův okrasný 

omorika smrk, pořízený „za 600 Kč“. Ach jo…:-)   

                                                         Užívejte léto, Martin Kupka 

  

Spolky a sdružení 
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Červenec v honitbě 
 

Koncem července, a zejména pak 

v srpnu probíhá v naší zemědělské 

krajině sklizeň obilovin. Nejen zvěři, 

ale i dalším volně žijícím živočichům 

se v průběhu velmi krátké doby 

radikálně změní jejich životní 

podmínky. Za koly kombajnů 

a dalších zemědělských strojů se 

jinak úživná krajina mění v poušť, 

v níž chybí základní životní podmínky – tedy klid, kryt a potrava. 

Čas žní je tak signálem k zahájení myslivecké péče o zvěř. Na 

zvěřních políčkách osejeme podzimní směsky, čímž přispějeme 

ke zvýšení úživnosti honitby. Na loukách sečeme otavu 

a věnujeme maximální pozornost jejímu kvalitnímu usušení 

a následnému uskladnění. 

Bažantům do zásypu předkládáme pozadky, plevy, sklizňové 

odpady, obohacené o semena jiných rostlin nebo zlomkové obilí. 

Včasným přikrmováním předejdeme roztoulání bažantů po okolí. 

Zajíce v této době přikrmujeme především dužnatým krmivem 

(řepa, mrkev). Při zajišťování krmivové základny využijeme 

spolupráce se zemědělskými podniky a zužitkujeme každou 

možnost pro zajištění dostatečného množství krmiva na zimu. 

Krmivo dobře uskladníme a zajistíme před znehodnocením 

hlodavci, hmyzími škůdci, plísněmi či vlhkostí. 

Spolky a sdružení 

 
MYSLIVCI 
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I když je v tomto období většinou dostatek jadrného materiálu, 

není vhodné jím plýtvat a sypat jej ve velkém množství na 

„hromady“ pro černou zvěř. Jednak má černá zvěř v tomto 

období stále dostatek atraktivního krmiva a jednak vlhké a teplé 

počasí způsobí rychlé znehodnocení krmiva, jeho zapaření, 

zplesnivění a intoxikaci houbovými či plísňovými chorobami. 

V srpnu se kromě péče o zvěř můžeme věnovat také 

intenzivněji lovu. Od 1. 8. začíná doba lovu zvěře vysoké, mufloní, 

jelena siky, dospělé zvěře černé nebo holuba hřivnáče. Od 16. 8. 

pak dále zvěře daňčí, siky Dybowského a všech našich husí. 

U jmenovaných druhů spárkaté zvěře se věnujeme průběrnému 

odstřelu samců I. věkové třídy a nevodících samic. 

U srnčí zvěře probíhá v první dekádě srpna ještě říje. Toto 

období využijeme k lovu dospělých trofejových srnců. Později 

v srpnu nebo v září je jejich lov obtížnější. Na strništích je 

poměrně solidní viditelnost i bez měsíčního svitu. Jasné srpnové 

noci jsou ideální k lovu černé zvěře. Volné pokosené plochy nám 

umožňují dobré obeznání zvěře, její přečtení a provedení 

bezpečného odstřelu. 

V zemědělské krajině je po sklizni kultur větší přehled, což nám 

umožní udělat si objektivnější obraz o stavu drobné zvěře 

v honitbě a případně po dohodě s držitelem honitby a orgánem 

státní správy myslivosti dříve vypracovaný plán upravit. 

Myslivecký hospodář v průběhu srpna připraví organizaci prvních 

společných lovů na divoké kachny, vede běžné záznamy 

mysliveckého hospodaření v honitbě a podle dispozic orgánů 

státní správy podává hlášení. 

 

      Zuzana Vavrečková  

Spolky a sdružení 
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Sbor dobrovolných hasičů Bítov pořádá 

sběr ŽELEZA 

v pátek 10.7. (16:00-18:00) a  

v sobotu 11.7. (9:00 – 11:00) 

a zároveň 

sběr PAPÍRU  

(pouze noviny a časopisy, ne kartón) 

v sobotu 11.7. (9:00-11:00) 

 

Chcete-li se zbavit papíru, železa a dalších kovů, 

připravte je prosím k vrátkům. 

 

Za spolupráci děkuji hasiči  

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 26.7.2020. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 30.6.2020 v nákladu 185 ks. Příspěvky nejsou 

jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.  

Za obsah odpovídají jednotliví přispívající. 

www.obecbitov.cz 

 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

10.-11. 7. 2020 – Sběr železného šrotu a papíru (hasiči) 

červenec/srpen 2020 – Slavnostní znovuotevření místní hospody 

22. 8. 2020 – Rybí hody (rybáři) 

29. 8. 2020 – Ukončení prázdnin 

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. 

 

 

Jubilanti: 

 

Richter Pavel a Frebort Václav 

 

Přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka.  

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

