
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tomu, kdo dovede ocenit naše přednosti, 

rádi odpustíme jakékoli nedostatky.“  

d u b e n     2 0 2 1 



 
2 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 ani jsme se nenadáli a máme za sebou první čtvrtletí 

letošního roku. Minulý víkend došlo k tradičnímu „štelování“ 

hodinek, a konečně si můžeme užívat delších jarních večerů. Před 

námi jsou velikonoční svátky, tak si je pokud možno v klidu a 

rodinné pohodě užijme. 

 Rád bych vás také seznámil s výsledky ankety z minulého 

zpravodaje. Celkem bylo odevzdáno 29 anketních lístků ze 185, což 

je cca 15% účast.  

 Pokud budu hodnotit jednotlivé body popořadě, tak 97% 

občanů je spokojena se současným formátem knížky velikosti A5. 

Současná velikost používaného písma je nejčastěji 12 bodů, 97% 

občanů vyhovuje, 3% jsou pro písmo menší. Třetí otázka se týkala 

frekvence vydávání, zda by stačil dvouměsíčník či čtvrtletník anebo 

se má pokračovat s výtisky každý měsíc. Zde 83% je pro měsíční 

vydání a 13% pro dvouměsíční. Způsob distribuce by byl jednodušší 

emailem, pro tištěné vydání jsou mnohonásobně vyšší náklady a 

časová náročnost. Z průzkumu ale vyplynulo, že o zasílání 

zpravodaje emailem má zájem pouze 3%, zbylých 97% je rádo za 

výtisk do schránky.  

 V posledním bodu jsem se dotazoval na rubriky, které bych 

měl zařadit a které vás zajímají. 76% občanů by bylo rádo za tipy 

pro zahrádkáře a zajímavosti o obci a okolí, následují tipy na výlet 

s 52% a humor s 38%.  

Všem děkuji za vyplnění lístků a budu se snažit většině vyhovět. 

 

Ondřej Nikel  

Slovo místostarosty 
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Zastupitelstvo obce na svém 15. zasedání dne 18. března 2021 

schválilo: 

 

 zprávu inventarizační komise za rok 2020, 

 vyřazení majetku obce na základě návrhu Inventarizační 

komise, 

 Závěrečný účet Obce Bítov za rok 2020 bez výhrad, 

 Pokrytí ztráty z hospodářské činnosti obce za rok 2020 

z prostředků obce 

 účetní uzávěrku obce Bítov za rok 2020, 

 vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové 

dokumentace pro společné stavební povolení vč. 

inženýrské činnosti stavby Chodník ke hřbitovu Bítov a 

jmenuje hodnotící komisi, 

 vypsání výběrového řízení na dodavatele studie 

dispozičního řešení , projektové dokumentace stavby 

Rekonstrukce a přístavby Sportovní klubovny „Buda“ na 

hřišti pro stavební povolení vč. zajištění inženýrské 

činnosti a jmenuje hodnotící komisi, 

 podání žádosti o dotaci Moravskoslezskému kraji 

v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 

2021 na realizaci projektu Rekonstrukce a přístavby 

sportovní klubovny „Buda“ na hřišti, 

Zasedání zastupitelstva 
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 podání žádosti o dotaci na VPP na 3 pracovní místa u 

příslušného Úřadu práce a jejich zaměstnání v případě 

přiznání dotace na dobu určitou 6 měsíců, 

 rozpočtové opatření č. 1/2021, 

 dodavatele zakázky vypracování Studie odvádění a 

likvidace odpadních vod a způsoby nakládání se 

srážkovými vodami zahrnující technickoekonomické 

posouzení řešení pro místní část Fulvarek firmu Grania 

s.r.o., 

 po doplnění návrh místní úpravy dopravního značení 

v obci Bítov a jeho předložení k veřejné diskuzi a 

připomínkám občanů. 

 

Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bítov 

naleznete na internetových stránkách obce www.obecbitov.cz 

 

 

 

 

JARNÍ HRY 

Milí čtenáři, 

pro příjemnou jarní náladu jsem pro vás připravila úryvky z knihy 

Josefa Lady Tradiční české jaro, které hovoří o oblíbené zábavě 

dětí na jaře – kdysi. 

O Velikonocích byly oblíbené nejrůznější hry s vajíčky. 

Velmi oblíbené bylo „koulení“, kdy se vajíčko spouštělo po 

nakloněném kousku dřeva. Čí vajíčko se dotklo jiného, tomu vejce 

patřilo. Někdy se hrálo o to, komu se vejce dokutálelo nejdál. Tomu 

pak patřila všechna vajíčka, která zůstala vzadu. 

Místní knihovna 

http://www.obecbitov.cz/
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Velmi oblíbená byla také pálkovací hra Na špačka, při které se 

„tlučou špačci“. Na zem se položilo dřívko, kterému se říkalo špaček. 

Dřevěnou pálkou se pak shora naklepl a udeřil tak, aby vyletěl do 

výšky. Ještě ve vzduchu, před dopadem na zem, se 

musel špaček odpálit co možná nejdál a někdy 

také na předem určený cíl.  

Další oblíbenou hrou bylo cvrnkání kuliček do 

důlku (to snad přetrvalo dodnes, máte doma 

někdo hliněnky nebo skleněnky?). Vítězem se 

vždycky stal ten, komu se podařilo všechny svoje 

kuličky nacvrnkat do důlku jako prvnímu. 

Tradiční zábavou 

bylo také točení 

káči (čamrdy). Kluci roztáčeli 

dřevěnou káču pomocí biče nebo 

rukou tak, aby se vydržela otáčet 

na zemi co nejdéle. Od těch dob se 

také ustálilo rčení, že když člověk 

chvíli neposedí, říká se mu 

„neposedná káča“ nebo také, že 

„lítá jako čamrda“. 

K tradičnímu českému jaru neodmyslitelně patří také výroba 

píšťalek z vrbových proutků. 

Co říkáte, kluci a holky, zvládl by váš taťka nebo děda vyrobit 

takovou píšťalku? Přijďte se s ní do knihovny pochlubit!  

Hana Hajná – Knihovna Bítov  
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Jarní práce – bezpečně! 
 

Příchod jara je pro hasiče obdobím, kdy mívají právě v tuto dobu 

často plné ruce práce s hašením požárů vzniklých z důvodu, že si 

někteří občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré 

trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, 

chalup a chat. Mnozí lidé se tak pouštějí do jejího plošného 

vypalování, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, 

ale současně ohrožují svým jednáním okolí. 

Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného 

vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro 

právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kteří se dopustí 

porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního 

postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta 

až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 

500.000 Kč.  

 

Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho 

nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou 

pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. 

Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně 

ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod 

kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny 

prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem 

a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a 

Hasiči informují 
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v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není 

dostatečně uhašeno. Dostatečným uhašením se rozumí 

rozhrabání popela a jeho důkladné prolití vodou.  Nejlepší je 

přesvědčit se přiložením ruky na takto prolité ohniště, zda není 

ještě horké. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a 

hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště 

bude pod neustálým dohledem.  

 

Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět 

spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, 

spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti 

vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu 

s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o 

lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. 

O pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném 

prostranství musí v předstihu informovat Integrované 

bezpečnostní centrum elektronickým formulářem, který je 

umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod 

názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací 

tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, 

popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této 

povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba 

správního deliktu, 

za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.  

 

http://www.hzsmsk.cz/
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Fyzické osoby (občané), hospodařící s vlastním lesním fondem, 

nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou 

však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. 

Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení 

takovéhoto pálení pouze doporučit 

i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za 

zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě 

samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. 

 

 

Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích 

mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, 

by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně - nerozdělávat 

ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret 

apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti 

venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a 

následným úrazům nebo v krajním případě ke ztrátám na 

životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon 

postihuje odpovědné osoby, které nad dětmi zanedbají 

potřebný dohled, pokutou až do výše 25 000 Kč. 

 

nprap. Dagmar Benešová 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 

Zborovská 5, 741 01  Nový Jičín 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
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JAK DĚTEM ŘÍCI O ROZVODU? 

Rozvod rodičů je pro děti náročný, jak moc je ale poznamená, záleží také na 

tom, jak k tomu rodiče přistoupí. Důležité je mít na paměti, že situace okolo 

rozvodu je náročná i pro rodiče samotné. Ve hře je spousta emocí a často i 

nedořešených otázek. Rodiče se proto někdy vyhýbají tomu, aby si s dětmi na 

toto téma promluvili. Nutno dodat, že děti jsou velmi vnímavé a existuje 

poměrně velká šance, že už delší dobu pozorují, že se doma něco děje. 

V případě, že jste se s partnerem na rozvodu dohodli, nemá cenu rozhovor 

s dětmi odkládat. Jednak proto, že mohou být současnou situací velmi 

zmatené, ale také proto, že odkládáním se zvyšuje riziko, že o rozvodu poví 

dítěti někdo jiný. Ať už cíleně nebo náhodou. 

Jak takový rozhovor načasovat? Rozhodně se nedoporučuje na dítě 

všechno vychrlit v návalu prvotních emocí. Nejprve si rozvod zpracujte vy 

sami. Je možné, že jste kvůli tomu smutní nebo naštvaní a že chcete tyto 

emoce s někým sdílet. To je v pořádku. Obraťte se na přátele nebo příbuzné. 

Nikoli na dítě. Nedoporučuje se rozhovor o rozvodu začínat před spaním nebo 

těsně před odchodem do školy. 

Na závěr si pojďme shrnout to nejdůležitější. Jak dítěti rozvod oznámíte, 

bude mít vliv na to, jak moc ho celá situace poznamená. Zlatým pravidlem je, 

abyste se snažili být během rozhovoru klidní a vyhnuli se křiku a hádkám. Ty 

jsou bohužel v tomto napjatém období časté. Rozvod je samozřejmě náročný i 

pro vás a máte-li být před dítětem v klidu, je potřeba, abyste mysleli i na sebe. 

Nebuďte na to sami – proberte situaci s přáteli, promluvte třeba s těmi, kteří si 

už podobnou situací prošli. Využít můžete i speciální rodičovské linky nebo se 

poradit s psychologem.  

            PhDr. Michaela Miechová  

     Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 

Poradna Mojra 
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V Česku se po deseti letech opět koná sčítání lidu. Celostátní akce 

začíná o půlnoci z pátku na sobotu a potrvá až do 11. května. 

Lidé budou moci své údaje vyplnit online nebo tradičně 

prostřednictvím papírového tiskopisu. Podle předsedy Českého 

statistického úřadu Marka Rojíčka jim to zabere průměrně kolem 

15 minut. Na základní dotazy kolem Sčítání lidu, domů a bytů 

2021 přináší odpovědi server iROZHLAS.cz. 

Kdy a kde mohu vyplnit sčítací formulář? 

Sčítací formuláře můžete vyplnit z domova bez nutnosti kontaktu 

se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. 

Kdo se nesečte online mezi 27. březnem a 9. dubnem, bude 

muset mezi 17. dubnem a 11. květnem vyplnit listinný sčítací 

formulář. 

Na stránkách Českého statistického úřadu se můžete podívat, jak 

vypadá vyplněný vzor formuláře pro domácnost a pro osobu, i 

najít návod, jak s ním pracovat a orientovat se v něm. 

Najdete tam také překlady sčítacího formuláře do cizích jazyků, a 

to konkrétně do angličtiny, němčiny, polštiny, ruštiny, romštiny, 

ukrajinštiny a vietnamštiny. 

 online  

Online lze své údaje vyplnit prostřednictvím elektronického 

sčítacího formuláře, který je dostupný přes webové 

rozhraní nebo i přes mobilní aplikace pro Android a iOS. 

Sčítání lidu 2021 

https://www.scitani.cz/documents/142154812/156229594/lsf_1_domacnost_vzor.pdf
https://www.scitani.cz/documents/142154812/156229594/lsf_3_osoba_vzor.pdf
https://www.scitani.cz/documents/142154812/143364570/uzivatelska_prirucka_k_elektronickemu_scitacimu_formulari.pdf
https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/kestazeni#20
https://scitani.cz/
https://scitani.cz/
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Elektronické sečtení je podle statistiků jednodušší. Odpovědi 

totiž není nutné vypisovat, stačí jen vybírat z nabídky. Zvládnou 

to tak údajně i lidé se základní znalostí internetu. 

 tištěný formulář  

Papírové tiskopisy budou k vyzvednutí na většině pošt nebo je 

doručí v předem oznámeném termínu sčítací komisaři. Vyplněný 

formulář v odpovědní obálce následně vhodíte do kterékoliv 

poštovní schránky nebo odevzdáte na určených kontaktních 

místech. 

„I tento způsob odpovídá přísným protiepidemickým 

požadavkům. Sčítací komisař při roznosu formulářů pouze 

zazvoní a vyčká na váš příchod venku před vaším domem, 

podobně jako při doručování doporučených poštovních zásilek,“ 

popisuje Ondřej Škorpil, ředitel úseku rozvoje a technologií 

České pošty. 

„Bezvýhradně přitom dodržuje aktuální hygienická opatření a 

bude vybaven respirátorem a dezinfekcí. Navíc má negativní test 

na koronavirus.“ 

Je sčítání povinné? 

Sčítání lidu je povinné pro všechny obyvatele České republiky. 

Sečíst se je zákonnou povinností každého občana a cizince, který 

má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. 

Formulář je potřeba vyplnit i v případě, že byl člověku v Česku 

udělen azyl. Koho se sčítání naopak netýká, jsou turisté a 

zahraniční diplomaté. 

https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/kontaktnimista
https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/kontaktnimista
https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/koho-se-scitani-tyka
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Pokud někdo formulář nevyplní, bude sečten v omezeném 

rozsahu podle údajů dostupných v databázích státu. Za 

neposkytnutí údajů nebo jejich nepřesný či neúplný zápis hrozí 

podle zákona pokuta do výše 10 tisíc korun. 

Mohu formulář vyplnit za své blízké? 

Za kohokoli, kdo to sám nezvládne (ať už jde o nezletilé, starší 

osoby, osoby ve zdravotnickém zařízení nebo osoby nezpůsobilé 

k právním úkonům), by měl sčítací formulář vyplnit někdo jiný. 

Stačí se jen domluvit. 

Je potřeba ale znát situaci v domácnosti a také požadované 

osobní údaje jejích členů, tedy jejich jméno, rodné číslo nebo 

číslo osobního dokladu a datum narození. 

Kam se obrátit, když si nevím rady? 

S otázkami a případnými problémy při vyplňování sčítacích 

formulářů se můžete obrátit už od 12. března na Kontaktní 

centrum Sčítání 2021. To je v provozu denně od 8 do 22 hodin 

včetně sobot, nedělí i svátků na telefonních linkách 253 253 683 

a 840 30 40 50. 

Dotazy lze pokládat i prostřednictvím e-mailové adresy 

dotazy@scitani.cz nebo chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021. 

 

 

  

https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/zakon-o-scitani-2021#p24_o8
https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/faq
mailto:dotazy@scitani.cz
https://www.scitani.cz/
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Dobrý den vážení spoluobčané, 

kalendárium nám skončilo, a proto a pro letošní rok jsem 

se rozhodla, že budu přispívat něco málo se zoologie zvěře, 

kterou můžeme potkávat i u nás v honitbě. Začněme tedy 

největší sovou – 

 Jak jistě všichni víte, ale možná nevíte, i v naší honitbě se 

nachází, někdo měl to štěstí ho zahlédnout (ten měl velké štěstí, 

jako já) a někdo ho alespoň slyšel houkat… 

  Ano, jedná se o Výra velkého (latinský název je  Bubo 

Bubo) Výr velký někdy nazýván „králem noci“, je největší 

evropskou sovou. 

Dospělý výr je vysoký 56 až 75 cm, rozpětí křídel má 131 až 

188 cm (vzácně i více). Výři tedy dorůstají výrazně větší velikosti i 

rozpětí než káně lesní či luňák červený. Samci jsou celkově menší 

a dosahují hmotnosti 1,7 až 2,8 kg, mohutnější samice váží až 4,6 

kg. 

Stejně jako kalous ušatý a výreček malý mají výři na hlavě 

štětičkovité výběžky z peříček. Tato "ouška" však neslouží ke 

zlepšení sluchu, ten mají vynikající snad všechny sovy, s největší 

pravděpodobností se jedná o strukturu sloužící k maskování výra 

během odpočinku i lovu. Vyčnívající ouška totiž narušují siluetu 

těla, a tak potenciálnímu predátorovi či kořisti znesnadňují 

identifikaci sedící sovy. Koneckonců všechny sovy se vyznačují 

poměrně nenápadným "maskovacím" zbarvením. 

 Výři si hnízda nestaví, využívají různé skalní výklenky a 

římsy včetně aktivních lomů, opuštěná dravčí hnízda, zříceniny a 

dutiny velkých stromů. Známá jsou i hnízda na zemi. Hnízdění 

probíhá pouze jednou za rok. Tok výrů začíná v lednu či únoru, 

kdy se za světlých měsíčních nocí ozývá samec typickým 

Myslivci informují 
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hlubokým houkáním, které lze přepsat jako "bů-hů" nebo " uhu-

hů-uhu-hůhů", jímž si vymezuje své teritorium.  

 Samice snáší v březnu či dubnu 1-4 čistě bílá vejce. Vejce 

jsou snášena v intervalu 2-3 dnů, víceméně samice je začíná 

inkubovat hned po snesení prvního vejce. Proto se soví mláďata 

líhnou postupně, ne naráz, jak je tomu u ostatních ptáků. 

 V minulosti byli výři neúnavně pronásledováni jako 

"škodná zvěř", přitom jakékoliv zhodnocení údajných škod 

pácháním výrem chybělo. Systematické snižování populace 

vyústilo u nás téměř až k úplnému vyhubení výrů na počátku 

minulého století. 

 Postupně se ale situace mění. Od roku 1929 je sice 

zakázán odstřel výra, úplné ochrany se mu dostává ale až v 

průběhu 60. a 70. let minulého století po zákazu lovu "na 

výrovku" a zákazu vybírání mláďat z hnízd. Od té doby početnost 

výra vzrůstá. 

 Na počátku 50. let minulého století byla odhadována asi 

na 200 párů, na počátku tohoto milénia bylo na 600 až 900 

hnízdících párů, v současné době by se mohla pohybovat i okolo 

1500 párů. 

Zuzana Vavrečková 

Zdroj časopis Myslivost  
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 V pátek 9. dubna a v sobotu 10. dubna budou hasiči 

provádět sběr železného šrotu a papíru (pouze noviny a 

časopisy, ne kartón!). Pokud budete chtít tímto odpadem přispět 

na činnost sboru, nachystejte jej, prosím, před vrátka Vaši 

nemovitosti. 

Děkuji hasiči 

 Ve stejný termín proběhne i sběr velkoobjemového 

odpadu a elektroodpadu za budovou Obecního úřadu. 

Upozorňujeme, že pneumatiky, stavební odpad ani chemické 

látky (barvy, postřiky) nejsou sbírány! 

 Použitelné oblečení a obuv můžete sbalit zvlášť do pytlů, 

v budově hasičárny bude probíhat jejich sběr pro Armádu spásy. 

 

  

Duhový dům Ostrava pořádá sbírku plastových víček „Dominik 

opět na nohy“ pro 15letého obyvatele Těškovic Dominika. 

Chcete-li pomoct, sbírejte víčka z PET láhví, odnést je můžete 

Zuzaně Vavrečkové č.p. 87. 

Více na: www.dominikopetnanohy.cz 

Děkujeme za pomoc  

Sběr odpadů 

Dobročinná sbírka 
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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 středy 28.4.2021. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 28.3.2021 v nákladu 190 ks. Příspěvky nejsou 

jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.  

Za obsah odpovídají jednotliví přispívající. 

www.obecbitov.cz 

 

osince na email místostarosta@obecbitov.cz  Nejkrásnější či 

nejoriginálnější fotografie budou oceněny. 

 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

9. a 10. 4. – Sběr eletro a velkoobjemového odpadu  

9. a 10. 4. – Sběr železného šrotu (hasiči) 

9. a 10. 4. – Sběr starého textilu (Armáda spásy) 

 

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. 

 

SVOZ ODPADŮ 

 

Papír  –  9.4., 30.4. 

Sklo  –  16.4. 

Plasty – 2.4., 9.4., 16.4., 23.4.  

Jubilanti: 
 

 

Sochorek Stanislav 

 

Přejeme hodně zdravíčka a 

štěstíčka.  

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

