
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Když v srpnu moc hřímá,  

bude na sníh bohatá zima.“  

s r p e n     2 0 2 0 
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 Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi 

označováni právem. Meziročně dosáhli dalšího zlepšení 

v množství vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě. 

V roce 2019 vytřídil každý z nás v průměru 51,3 kilogramu papíru, 

plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst o více 

než 2 kilogramy odpadů vytříděných do barevných kontejnerů. 

   S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, 

pravidelně pak své odpady třídí téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel. 

Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů, dále pak 15,1 

kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů skla a necelé půl kilo 

nápojových kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý 

obyvatel v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů 

obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných odpadů, což je o 

4 % více než v roce 2018. 

  „Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, musí již za 

několik let splnit nové ambiciózní cíle vyplývající z požadavků balíčku 

cirkulární ekonomiky. V praxi to bude znamenat třídit veškerý odpad, 

který lze recyklovat nebo jinak využít a na skládku ukládat jen 

minimum směsného odpadu, nejvýše však 10 %. A obce i jejich občané 

se na to již začínají intenzivně připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu 

Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM, a.s.  

  Právě Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje v ČR 

již více než 20 let provoz systému třídění a recyklace obalových 

odpadů, které jsou významnou složkou tříděného komunálního 

odpadu. Do systému bylo na konci roku 2019 zapojeno 21 197 firem a 

6 146 obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění odpadů v České 

republice dostupné pro 99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi co 

nejdostupnější a snadné, systém neustále spolupracuje s obcemi na 

Obecní záležitosti 
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dalším zahušťování sběrné sítě na třídění. Češi tak mohou třídit své 

odpady prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů a menších 

nádob na ulicích i přímo u rodinných domů. Jedno sběrné hnízdo tak 

slouží v průměru pro 118 obyvatel, což je v evropské konkurenci velmi 

dobrý výsledek.  

  „Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro 

mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim máme ze 

svých domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba 133 kroků,“ říká 

ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus. Zároveň ale 

dodává, že dle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel udává, že 

má kontejnery dál než 130 metrů a jsou tedy lokality, kde je co 

zlepšovat.  

  Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, 

která se na třídících linkách dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny 

připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových produktů nebo 

jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním 

systém snižuje zátěž životního prostředí - každoročně tříděním a 

recyklací obalových odpadů zachráníme ekvivalent zhruba 29 km2 

přírody, šetříme stromy, přírodní zdroje surovin a zamezujeme 

rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci obalových odpadů jsme 

tak loni uspořili téměř 6 milionů MWh energie.  

Lucie Mülerová, EKO-KOM 

 

Chtěli bychom informovat občany, že od července 2020 je možné 

do žlutého kontejneru na plast odevzdávat nápojové a 

potravinové plechovky; a do modrého kontejneru na papír 

nápojové kartóny (od džusů, mléka…). 
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Jak vytvořit fungující mezigenerační bydlení  

V minulosti bylo soužití více generací v jednom domě (nebo bytě) 

běžnější než dnes. Přesto se i v současnosti mnoho rodin z ryze 

praktických důvodů rozhodne obývat jeden dům. Samozřejmě někdy je 

tento krok učiněn pouze z nutnosti, např. po rozvodu, kdy nemáme 

kam jít.  

Společné bydlení s rodiči či prarodiči není jen tak. Rozhodně je potřeba 

si všechno důkladně promyslet, abychom se vyhnuli pozdějším vážným 

konfliktům, které mohou vést k rozvratu celé rodiny.  

Dcera, matka, babička… 
Tři ženy, které se na jednu stranu milují a respektují, na druhou stranu 

si však dokáží vjet pořádně do vlasů. O to víc, když nežijete pod jednou 

střechou s vlastní maminkou, ale s tchyni – tam bývá rivalita na denním 

pořádku. Pokud máte dům, který má samostatné bytové jednotky, dá 

se vše zvládnout vcelku v pohodě. Jakmile však sdílíte společné 

prostory, je situace horší. Každá žena si chce udělat své zázemí, svou 

domácnost. Nehledě na to, že starší generace vždy mají tendenci těm 

mladším radit, porovnávat, co dělají jinak a lépe… Má to však také 

jednu obrovskou výhodu. Babička je stále po ruce, a to je 

k nezaplacení. 

Může to fungovat? Ano! 
Ať už jste se rozhodli pro dvougenerační bydlení sami, nebo pod 

tlakem okolností, či z povinnosti, lze to zvládnout bez zbytečného 

PORADNA MOJRA 
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stresu. Jistě, konfliktům se nejspíš tak úplně nevyhnete, ale s trochou 

tolerance, vzájemné úcty a pochopení, můžete žít spokojeně. Co pro to 

musíte udělat?    

Pravidla a kompromisy… 

Úplně nejlíp uděláte, pokud si všichni společně sednete k jednomu 

stolu a proberete určitá pravidla, která se budou muset dodržovat. V 

první řadě si domluvte, kdo a kdy bude užívat společné prostory, 

abyste předešli následným hádkám. Máte-li zahradu, myslete i na ni, ač 

se to může zdát banální. Každá žena si bude chtít pěstovat své plodiny, 

květiny, proto se domluvte, který kus bude mít kdo k dispozici, aby 

nezasahoval do prostoru druhého.  

Dalším krokem je pak dělba povinností, určitě ničemu neprospěje, 

pokud se jedna rodina bude starat o vše a ostatní nehnou ani brvou. 

Rozdělte si, kdo bude kdy vytírat před vchodem, sekat zahradu… A v 

neposlední řadě jsou zde finance. Jestliže nemáte samostatné rozvody 

vody a elektřiny, vymezte si, jakým dílem budete spravedlivě přispívat, 

jak se budou dělit přeplatky a nedoplatky atd. Nejedna rodina skončila 

u soudu, protože se rozhádali právě kvůli financím ve společné 

domácnosti. 

              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 
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Konečně prázdniny!“ těší se na 

nejsladší dva měsíce v roce se 

svojí kámoškou Aneta. Jenže 

doma to mezi rodiči pěkně 

skřípe a místo na vandr se jede 

na vodu. A ještě k tomu jí hodí 

na krk i malou ségru, která jí dělá 

ze života peklo. Tři týdny bez 

mobilu a internetu s protivnou 

Beátou za zády a klukem, kterého by nejraději vystřelila na Měsíc? 

Tohle léto bude za trest… 

 

"Anet, ukaž ten háček," sápal se po mě Vojtík a já polekaně vyjekla, 

když se mu tímhle manévrem podařilo rozhoupat loď. "Jaký háček?" 

nechápala jsem." No, Medvěd říkal, že budeš sedět na háčku. Nebolí 

to? Ukaž mi, jak vypadá," dožadoval se a já se snažila vyrovnat 

rozhoupanou loďku, zatímco Matěj hýkl smíchy. (str. 63) 

 

(Dívčí román – 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 ve středu 12. srpna  a  26. srpna.  

Obecní knihovna 

POZVÁNKA KE KNIZE 
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 Srpování, tedy sklízení obilí dalo název 

osmému měsíci letošního roku. Srpen 

je měsíc sklizně především obilovin, 

nastalo období žní. Na mnoha 

lokalitách je sklizeň obilí spojená 

s okamžitou orbou. Pro volně žijící 

živočichy se během krátké doby velmi 

výrazně změní životní podmínky 

v krajině.  V krátkém časovém úseku se 

změní krytové, klidové a především 

potravní podmínky. Proto nečekáme a hned po sklizni začneme 

s přikrmováním drobné, ale i spárkaté zvěře jadrným, pokud máme i 

dužnatým krmivem. Myslivecký hospodář má v předstihu domluvené 

zajištění řádně vyčištěného jadrného krmiva. Při odhadu spotřeby 

krmiva vychází ze skutečného stavu zvěře honitbě. Držíme se zásady, 

že spárkatou zvěř pouze přikrmujeme a ne vykrmujeme. To je zvlášť 

důležité v současnosti, kdy řešíme vysoké stavy spárkaté zvěře a 

vykrmováním zvěře můžeme zvyšovat její přírůstek. V žádném případě 

bychom neměli používat jadrné krmivo, které nám zbylo z předchozího 

roku. I v nejlépe uskladněném krmivu najdeme po roce zárodky plísní, 

které zvěři nijak neprospívají, jsou škodlivé až jedovaté. Jadrné krmivo 

uskladňujeme v suchu, nutné je zabezpečení před zvlhnutím, 

zapařením a znehodnocení hlodavci. Zásypy by měly mít položený 

podklad ze žňového odpadu (drolky, zadina, plevy atd…) a měly by být 

zakláskované.  Pro bažanty jsou vždy nutné kamínky s ideální velikostí 

3-4 mm, dužnaté krmivo nebo pítka s vodou. K zásypům patří vždy 

upravené okolí. Vysekané pruhy umožní  bažantům umožní životně 

důležité hrabání i místo pro usušení a slunění. Zásyp má bažanty 

zabavit a zaměstnat a zamezit tak jejich roztoulání po okolí, které je 

aktuální právě po žních.  Zaječí zvěři můžeme předkládat mrkev nebo 

Spolky a sdružení 
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řepu. Spárkatou zvěř je ideální přikrmovat jadrným krmivem 

v automatických krmelcích a dužnatým krmivem. I když letní období 

letošního roku zatím není doprovázené řadou dnů s tropickými 

teplotami (sloupek je psán 10.7.) a dosavadní průběh roku je o trochu 

vlhčí proti loňskému, stav sucha stále trvá. Proto je důležité věnovat 

trvalou pozornost kvalitnímu zdroji vody, napajedel, pítek atd. Ani v 

letním období nezapomínáme na pravidelné doplňování slanisek. 

Pokud to je potřeba věnujeme se sušení otavy a sběru velmi žádané 

letniny – jeřabin. Na dveře klepe začátek lovu kachen, připravujeme 

organizaci honů na kachny, projdeme rybníky, eventuelně upravíme 

střelecká stanoviště. 

        Začátkem srpna začíná hlavní lovecká sezóna. Srnčí říje vstupuje 

do druhé poloviny, kde je prostor pro odstřel trofejově silných, 

kapitálních, srnců. Stále máme na paměti, že naše pozornost musí být 

stále věnovaná snižování stavu černé zvěře. Nezakládáme již přežité a 

zakázané hromady, ale snažíme se využít pro lov prasat právě sklizené 

plochy. Posečené plochy jsou zároveň velkým lákadlem pro lišky 

obecné. 1.8. začíná doba lovu zvěře jelení, sičí a mufloní. Loveckým 

zpestřením může být zajímavý lov holuba hřivnáče, který vyžaduje i 

patřičné střelecké dovednosti. Od 16.8. začíná doba lovu daňčí zvěře, 

siky Dybowského a husí. U spárkaté zvěře se při lovu snažíme zaměřit 

na průběrné jedince I. věkové třídy, lovit můžeme i mladé nevodící 

samice. Na tradičních říjištích se snažíme lovu vyvarovat. Pokračuje 

velmi potřebný lov straky obecné a vrány obecné.  Pokud sokolníkům 

přepeřili dravci, připravují se na nastávající sezónu. Myslivecký 

hospodář pravidelně vede záznam o ulovené zvěři, evidenci vydaných a 

spotřebovaných plomb, lístků o původu zvěře, evidenci vydaných 

povolenek a do 5 dne v měsíci podává Měsíční hlášení o plnění Plánu 

lovu   

 

      Zuzana Vavrečková  

Spolky a sdružení 
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Kostel svatého Jiří v Lubojatech 

 Na sklonku minulého roku byla téměř dokončena celková obnova 

venkovních omítek kostela spolu s renovací všech vstupních dveří. Při opravě 

severní strany kostela byl zjištěn havarijní stav stříšky u vstupu na pavlač, 

která se dodělávala letos, jelikož oprava zmíněného přístřešku nad 

schodištěm musela projít přes schválení památkářů. V současnosti jsou již 

prováděny drobné opravy především na věži kostela na základě reklamace 

provedených prací. Celkově je to s kamennou stavbou marný boj, vidíme to 

především uvnitř kostela, kde po pár letech, kdy byla omítka oklepána, 

nahozena nová a provedená výmalba, dochází opět k vlhnutí a odpadání 

omítky, jak v kostele, tak v předsíňce, kde byla provedena hluboká drenáž a 

položena přírodní pískovcová podlaha s odvětráváním po celém obvodu. 

 Přesto všechno jsme vděčni, že se díky dárcům, podařilo komplexní 

opravy ufinancovat bez dluhů, viz tabulka níže. Díky všem, kteří přispěli díky 

tříkrálových koled, kostelních sbírek (vyhlášené od března 2019 na každou 

první neděli v měsíci) či formou soukromých darů. Poděkování patří rovněž 

zastupitelům obce Bítov, kteří v minulém roce schválili příspěvek, který byl 

významný pro dokončení oprav. Během jednotlivých etap jsme přijali 

příspěvky také do města Bílovce a dotace na obnovu kulturních památek. 

Tady je třeba poděkovat za vyřízení náležitostí k získání dotací a to jak 

zainteresovaným farníkům, o.Pavlu Kukiolovi, tak i pracovníkům děkanátu 

v Bílovci a biskupství v Ostravě. Pro porovnání stavu před opravou a po 

opravě, přikládám pár fotek a čísel. 

Ti z vás, kteří kostel navštěvují, či jezdí okolo, si určitě všimli, že celá stavba září 

novotou. Krásný pohled v krajině se naskýtá i cestou z Bravantic do Bílovce. 

  

Spolky a sdružení 
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V současné době se připravuje rekonstrukce schodiště do věže kostela, na 

kterém se podepsala dřevomorka a vstup do věže se stává nebezpečným. V 

letošním roce nás rovněž čeká pravidelný nátěr šindelové střechy kostela. 

Jedná se o výškové práce a speciální nátěr. Dalším objektem farnosti, byť léta 

opuštěným a chátrajícím, je lubojacká fara. Budova je v havarijním stavu a je 

činěn nátlak ze strany biskupství Ostravsko-opavského na prodej pozemku, 

pokud nebude započata oprava nebo demolice. V současné době čekáme 

na vyjádření statika, zda je vůbec možné budovou zachránit. Na základě 

posudku budou farníci spolu s občany Lubojat rozhodovat o dalším postupu - 

hledat investora na opravu a využití bývalé fary, či kupce pozemku, v případě 

posouzení, že budovu nelze zachránit, řešit finanční náklady demolice. 

 Ale co bychom to byli za farní společenství, které nevěří v dobrý konec.  Často 

jsme svědky, že se uskutečňují věci na samém počátku pokládané za zcela 

neuskutečnitelné, malé i velké zázraky . Je zřejmé, že z vlastní síly to 

rozhodně nepůjde, průvodcem je a bude strach! Společná modlitba, 

naslouchání, rozmlouvání, dar moudrosti a rady, kéž je nám pomocí při 

rozhodování, jak dál. Děkujeme za dobré rádce, podporovatele, přímluvce a 

štědré dárce. 

                                                    Jménem farníků   Švidrnochová M 

Spolky a sdružení 
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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 26.8.2020. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 1.8.2020 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? 

22. 8. 2020 – Rybí hody (rybáři) 

29. 8. 2020 – Ukončení prázdnin  (hasiči) 

29. – 30.8.2020 – Memoriál Jaroslava Menšíka (myslivci) 

12.9.2020 – Bítovská noha (obec) 

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: 
 

Špírek Jiří, Vřeský Lubomír, 

Burešová Naděžda a Kissová 

Iveta 
 

Přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka.  

Vzpomínáme: 

 

Jedličková Věra († 91) 

 

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

