
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kdo měl poslední slovo, 

musí udělat první krok.“  

s r p e n     2 0 2 1 
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 Milí spoluobčané,  

 dovolte mi přispět pár řádky. Polovina léta je za námi, 

mnozí z Vás využíváte jistého rozvolnění a cestujete po krásách 

Česka, po Evropě a možná se najdou i odvážlivci, kteří se vydají 

do vzdálenějších krajů. Jelikož bylo letos možné uskutečnit Den 

obce, rozhodli jsme se této příležitosti využít a připravit pro Vás 

dvoudenní program. Páteční odpoledne bylo v režii rybářů, 

sobotu pak zajišťovala obec společně s hasiči a dalšími 

sdruženími. Jsem rád, že se tato akce vydařila, ikdyž jsem se ji 

osobně nemohl zúčastnit. Více informací najdete v článku 

Vojtěcha Kisse.  

 V měsíci červenci také probíhaly studentské brigády, 

především na hřbitově, v prostorách Obecního úřadu a nad horní 

kaplí. Celou náplň i s fotodokumentací uvedu v dalším čísle. 

 Dále bych poprosil všechny pejskaře, ať dodržují obecně 

závaznou vyhlášku obce Bítov. Vím, že už se poněkolikáté 

opakuji, ale není možné psy volně pouštět po obci! Vezměte si to, 

prosím, k srdci. 

 Od září chystám úpravu Obecního zpravodaje. Pokud 

chcete pomoci s jeho tvorbou, kontaktujte mne prosím 

(místostarosta@obecbitov.cz, tel.603930097). Chtěl bych 

vytvořit redakční radu a tím zvýšit kvalitu tohoto periodika. 

 Závěrem přeji pěkné slunečné dny a budu se na Vás těšit 

v měsíci září.     Ondřej Nikel  

Slovo místostarosty 

mailto:místostarosta@obecbitov.cz
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ŽIVOT S WORKOHOLIKEM: Práce na prvním místě 

Práce je z mnoha důvodů poměrně důležitou součástí života každého z nás. Je 

zdrojem ekonomické jistoty, dává naším dnů řád a pro některé je jejich 

povolání také zdrojem radosti a potěšení. Jsou také lidé, kteří své práci dávají 

naprosté maximum. Pracovní zápal je nabíjí energií a jejich zaměstnání stojí 

na pomyslném žebříčku hodnot a priorit na samém vrcholu. Vše ostatní jde u 

těchto lidí stranou. Práce je středobodem jejich života. Řeč je o workoholicích 

– lidech, kteří jsou na své práci doslova závislí. Jak je poznat? A jaký je život 

s nimi? 

Máte doma workoholika? 

Za workoholika je laicky mnohdy označován každý, kdo má rád svou práci a 

tráví v ní mnoho času. Workoholismus je ale doslova označením pro 

závislost na práci. Pro workoholiky je práce typicky jejich jediným důležitým 

tématem. Celý jejich život se točí právě kolem práce a zdá se, jako by pro ně 

nic jako pracovní doba neexistovala. Pracují zkrátka neustále. Trpí 

samozřejmě i partner a rodina. 

Jak z toho ven?  

Pravidla a hranice: Nastavte společně nějaké hranice a pravidla. Workoholik 

možná nebude spontánně schopen vymýšlet program pro rodinu na víkend, 

ale bude-li mít něco přesně časově naplánováno, je zde větší možnost, že se 

zapojí. 

Hledání kompromisů: Obrňte se trpělivostí. Hodnoty a priority workoholika 

se dost pravděpodobně liší od těch vašich. Abyste ve vztahu a rodinném 

životě byli spokojení oba, je potřeba najít nějaký kompromis.  Pokud se 

kompromis najít nedaří, případně pokud workoholik vztahy zachránit či posílit 

nechce, je na místě také uvažovat uvažovat o tom, co vám vlastně vztah s ním 

přináší a zda v něm chcete pokračovat. 

Řešte problém včas: Workoholikem se člověk nestane přes noc. Můžete 

pozorovat, jak postupně začíná v práci trávit víc a víc času a jak pomalu 

rezignuje na koníčky a ruší s vámi domluvené plány. Pokud se vám to nelíbí, 

řešte situaci, co nejdříve. Dejte najevo, jak se cítíte a co přesně vám vadí. 

            PhDr. Michaela Miechová  

    Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz  

Poradna Mojra 
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TIP BÍTOVSKÉ KNIHOVNY NA VÝLET PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

 

Rozhledna Šibenice u Stěbořic 

  

Asi 10 km západně od 

Opavy v obci Stěbořice 

najdeme odbočku 

k unikátní betonové 

rozhledně nazvané 

Šibenice. Své jméno získala 

pravděpodobně v období 

třicetileté války, kdy zde 

bylo umístěno vojenské 

popraviště. 

Rozhledna je začleněna do 

linie opevnění, budovaného 

před 2. světovou válkou a je 

postavena přímo na 

nedostavěné části bojového 

objektu. 

 

V jejím okolí vyrostlo malé vojenské cvičiště, kde se mohou 

vyřádit vaše ratolesti, zatímco pro dospělé jsou určeny 

informační panely u rozhledny i uvnitř. Shora je nádherný výhled 

na okolní pohoří, podařilo se nám identifikovat i Praděd. 

Místní knihovna 
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V horním patře rozhledny jsou panoramatické fotografie 

s popisky, podle kterých se lze orientovat. 

Více už prozrazovat nechci, zajeďte se sami přesvědčit, kdo 

rozhlednu neznáte. 

Celý objekt je oplocen, o prázdninách je otevřen denně a mimo 

prázdniny jen o víkendech. Vstupné je dobrovolné, rozhlednu při 

naší návštěvě hlídali ve stánku dva „skautíci“, u kterých si lze 

zakoupit něco malého na památku nebo si dovézt otisk razítka. 

Asi 200 m před rozhlednou je malé parkoviště, ze kterého se jde 

travnatou stezkou po rovince k rozhledně. 

Přeji všem čtenářům Zpravodaje krásnou druhou polovinu 

prázdnin a pěkné počasí na výletech i na zahrádce. 

Hana Hajná 

 

 

Prázdniny v bítovské knihovně 

Vážení čtenáři,  

28. července a 11. srpna bude naše knihovna z důvodu čerpání 

dovolené uzavřena. Ostatní prázdninové středy bude otevřeno jako 

obvykle. 

Děkuji za pochopení.  HH  
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Kovy do žlutých nádob s plastem 

 

 Kovové obaly bohužel často končí ve směsném 

komunálním (zbytkovém) odpadu. Přitom se jedná o snadno 

recyklovatelný odpad, který stačí pouze odložit na správné místo! 

Leckde ale není dostatečný prostor na rozšíření sběrných míst o 

další kontejner, proto jsme se rozhodli pro tzv. vícekomoditní 

sběr.  

 

 V našem naší obci můžete sbírat kovové obaly 

společně s plasty. Rozšířený systém sběru komunálních 

odpadů platí od začátku roku 2021. 

 

 Jelikož jsou plasty ze žlutých kontejnerů dále ručně 

dotřiďovány podle barev a materiálů na třídicí lince, je relativně 

snadné takto dotřiďovat také další druhy odpadu, například kovy, 

aniž by to způsobilo vážné komplikace. 

 

 Tento způsob sběru je nejrozumnějším způsobem, jak 

snížit produkci směsného komunálního odpadu a efektivně třídit 

a svážet i drobné kovy z domácností. Díky tomu se šetří prostor 

pro sběrné místo a také náklady na dopravu.  

 

 

 

 

 

  

Poradna Mojra 
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A co vše nově patří do žlutých kontejnerů? 

 

• sešlápnuté PET lahve 

• obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků 

• kelímky od jogurtů, mléčných výrobků 

• fólie, sáčky, plastové tašky  

• balící fólie od spotřebního zboží  

• obaly od CD disků a další výrobky z plastů 

• nápojové plechovky a konzervy 

• hliníkové obaly a alobal 

• hliníková víčka od mléčných produktů 

• kovové zátky, tuby, kancelářské sponky a další drobné 

kovové odpady 

 

 Do žlutých kontejnerů nepatří mastné obaly se zbytky 

potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných 

nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. 

Nepatří tam také tlakové nádobky od nebezpečných látek.! Ty 

mohou být navíc nebezpečným odpadem. Nepatří tam ani tzv. 

těžké kovy, jako jsou například olovo nebo rtuť. 

 

 Žluté kontejnery nejsou určeny pro sběr velkých kusů 

kovů. Ty stále patří do výkupen surovin či na sběrné dvory. Při 

jejich vhození do kontejneru zaberou uvnitř mnoho místa, 

zároveň hrozí jeho poškození a také poškození svozové techniky 

při výsypech těchto nádob. 

 

 Více informací se dozvíte na www.jaktridit.cz. 

 

Má to smysl. Třiďte odpad.  

http://www.jaktridit.cz/
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Bítovský kulturní a sportovní festival 2021 

 Tento rok jsme změnili termín konání dnů obce z důvodu 

většího počtu lidí na dovolených. Využili jsme tedy termín 23.-

24.7. Ale i přesto v tento termín nebylo možné vyhovět všem.  

 Naše občany  v pátek na místních rybnících přivítalo 

kytarobití v podání místních borců s šéfkapelníkem ROGEREM a 

jeho bandem  Jiřím Švidrnochem, Otto Schwarzem a dalšími.  

Zazpívalo se a hrálo až do ranního kuropění. 

 Další den se náš program přemístil na místní hřiště, kde 

odpoledne začaly soutěže pro děti, na hasičské zahradě byl 

umístěn skákací hrad pro ty nejmenší a poté následovala Laťka 

pro malé i velké. Všechny tyto hry a disciplíny byly ohodnoceny 

hodnotnými cenami. Děti dostaly i cenu. Gratulujeme výhercům 

a doufáme, že se i v příštím roce u těchto soutěží ukáží.  

 Večer nám rozproudila kapela Apači, po nich následovala 

retrodiskotéka pod vedením Vency Foltýna až do ranních hodin. 

 Doufáme, že jste si tuto akci užili, ohodnotili kladně, 

prohodili pár slov se svými známými a kamarády  a v příštím roce 

se všichni společně shledáme.  

Za obec Bítov 

Vojtěch Kiss  

Stalo se… 
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Jižní Morava – pomoc po tornádu 

 Jihomoravský kraj, především oblast Břeclavska a Hodonínska, 

ve čtvrtek večer 24. června zasáhly ničivé bouře a tornádo o síle F3 

nebo F4. Větrný vír zdevastoval několik vesnic na jižní Moravě a 

zanechal za sebou nejméně sedm mrtvých a desítky zraněných, úplná 

zkáza nebo nucená demolice postihla více než stovku domů. 

 My jako hasiči jsme se rozhodli, že pojedeme pomoci do 

postižených vesnic. Zaregistrovali jsme se do krizového řízení, 

abychom mohli být požádání o pomoc do vesnic postižených 

tornádem. Den, po dni utíkal a začali psát lidé z obce, jestli 

neuspořádáme sbírku, dále se začali ozývat lidé, že by jeli pomoc na 

Jižní Moravu.  

 Ondřej Langr vymyslel, že s lidmi z obce a blízké rodiny pojede 

pomoci. Já se s ním kontaktoval, seznámil zastupitele obce ze situací, 

také starostu a místostarostu, jestli i my nepomůžeme postižené 

oblasti. Všichni řekli, že ano. Můj návrh byla sbírka věcí, které vezmeme 

a zavezeme přímo na místo. Mnoho telefonů, emailu, až jsme se 

dostali do fáze odjezdu, jako dobrovolníci, společně s hasiči z obce a 

Bílovce. Obec nám nakoupila osobní ochranné pomůcky pro práci, 

zaplatila cestu. Jednotka dobrovolných hasičů doplnila věci, které měla, 

abychom je nemuseli kupovat. A v pondělí 5.7. ve 3 hodiny ráno, jsme 

vyrazili pomáhat. Dorazili na místo za svítání a nestačili se divit, jak to 

na místě vypadalo. Před obcemi hlídkovala policie a armáda a 

kontrolovali lidi, kteří v oblasti nemají co dělat. My projížděli, bez 

problému a dostavili se na místo určení, kde jsme dostali kontakt na 

osoby, které v ten den potřebovali pomoci. Situace se hodinu po 

hodině měnila, ale pořád bylo komu pomáhat. Po odvedené práci, 

jsme se přesouvali na další a další místa, kde bylo potřeba co nejvíce 

pomoci. Všude pomáhá armáda, dobrovolníci, hasiči, jak dobrovolní, 

tak i profi. Všichni dělají dobrou věc. Nikde se neřeší covid, což je na 

tom krásné. Protože všichni se snaží pomoci lidem, kteří přišli o 

Stalo se… 
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střechu nad hlavou… Jejich příběhy byly dlouhé a velmi smutné. 

Bohudík, je spousty i lidí, kteří nezaslali jen finanční dar, ale zaslali také 

nářadí, dřevo aj.. Mimo jiné obce se postaraly o všechny své občany i 

všechny pracující. V místních školách, kulturácích aj. prostorech udělali 

jídelny, noclehárny, nebo tzv. nákupní střediska, která byla vybavená 

snad lépe než jakýkoliv supermarket. Každá vesnice, zajistila všem 

občanům obce občerstvení, aby mohli pracovat a organizovat 

pomocné síly na svém domě. Na menu bylo ovoce, jídlo snad ze 4 

druhů, pití všeho druhu, ale v té situaci, je Vám úplně jedno co jíte a 

pijete, protože se snažíte pomoci všem lidem co nejvíce. Ale musíme 

uznat, že 2 dny od ranních 7 hodin, do večera do 21, je to velký záběr. 

Dělaly se věci jako zakrytí střechy, demolice, snášení suti, dřeva, 

následné pořezání, terénní úpravy. S kýmkoliv jsme se bavili tak se 

obávali toho, až odjedou složky které pomáhají, a opadne to prvotní 

nadšení, co bude pak? My se rozhodli, že pojedeme někdy v polovině 

srpna opět pomoci, po domluvě s krizovým řízením, případně 

s domluvou po obcích. 

 Děkujeme všem, kteří pomohli dobré věci a o další pomoci 

budeme informovat v místních vývěskách, alespoň týden dopředu. A 

přejeme pevné nervy a zdraví na Jižní Moravu. 

Vojtěch Kiss 
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Výlet do historie - Poválečná pozemková reforma v Bítově 

Poválečná pozemková reforma v ČSR souvisela s obrovskými 

změnami ve společnosti po 1. světové válce a spočívala ve vyvlastnění 

či zestátnění či znárodnění (řečí zákona záborem) a následném 

přerozdělení pozemků, zejména zemědělských a lesních. V 

Československu započala v dubnu 1919 záborovým zákonem 

zestátňujícím zemědělskou půdu nad 150 ha (nebo celkovou nad 250 

ha), za náhradu pohybující se mezi jednou třetinou až polovinou reálné 

ceny, kterou platili noví vlastníci půdy. Reálně začala prvními příděly až 

v roce 1921. Za první republiky bylo do záboru vzato 40 202 km2 půdy, 

27 400 km2 byly nezemědělské půdy, z nichž vedle luk z velké většiny ji 

tvořily lesy, 12 800 km2 byly půdy zemědělské. Přiděleno ovšem bylo 

jen 18 000 km2 (vč. státu).  

V národnostně smíšeném Československu se pozemková 

reforma vyznačovala posílením pozic většinového národa vůči početné 

německé menšině. Německá menšina se často k diskriminačním 

způsobům provádění pozemkové reformy vyjadřovala (neúčast 

německých politických stran při formulování zemědělských zákonů, 

absence německého zástupce ve Státním pozemkovém úřadě). 

Příprava reformy tak byla skutečně ryze českou a slovenskou 

záležitostí, většina zabraného zemědělského majetku se týkala majitelů 

německé a maďarské národnosti a množství přidělené půdy bylo u 

Němců a Maďarů menší než by odpovídalo jejich počtu v jednotlivých 

regionech. 

Problematiku pozemkové reformy řešila celá řada různých 

zákonů. Podle přídělového zákona (zákon č. 81/1920 Sb.) měli právo na 

půdu mimo sdružení, ústavů, svazů, zařízení a dalších právnických 

Stalo se… 
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osob také malí zemědělci, domkáři, živnostníci, zemědělští a lesní 

zaměstnanci i bezzemci. Důležitou skupinu pro zestátněnou půdu 

tvořili legionáři, příslušníci československých ozbrojených sil a 

pozůstalí po padlých ve válce. Celý proces pozemkové reformy, kolem 

které bylo hodně politikaření, měl několik etap a táhnul se v podstatě 

až do roku 1936, byť největší část změn byla dokončena ještě před 

velkou hospodářskou krizí (1929). Bohužel jak už to tak bývá u tak 

obrovských majetkových přesunů, nevyhnuly se pozemkové reformě 

různé skandály, politická i hospodářská korupce. 

V Bítově se rozdělovala půda vlastníka hraběte Dr. S. 

Sedlnického z Choltic, který byl vlastníkem statku, části půdy a lesů v 

Bítově. Žadatel o půdu/uchazeč musel splňovat stanovené podmínky a 

nesměl překročit stanovenou výměru 10 ha. Každý takový zájemce 

musel vyplnit přihlášku o příděl zabrané půdy a tu postoupit obecnímu 

úřadu, který ji poté předal dál Státnímu pozemkovému úřadu. 

Příslušný katastrální úřad zabranou půdu pak rozparceloval podle 

stanovených zásad a rozměrů. Po rozhodnutí Státního pozemkového 

úřadu o přidělení, pokud žadatel souhlasil s polohou, velikostí a cenou, 

potom následně svým podpisem stvrdil svůj souhlas. V Bítově bylo 55 

žadatelů (vč. obce Bítov, DTJ aj.) o příděl, z toho 35 jich příděl obdrželo. 

V Lubojatech půdu obdrželo 20 žadatelů, ve Lhotce 1 žadatel. 

Neúspěšní žadatelé měli snahu si stěžovat, ale v zásadě neuspěli. Tzv. 

zbytkový statek v Bítově získal p. F. Tomášek v roce 1924. 

Přehled přídělů: 

● 32 občanů Bítov získalo 28,3 ha půdy za 76 881 Kč 

● obec Bítov získala 7,2 ha půdy za 21 455 Kč (hřiště, obecní dům, 

Fulvarek aj.) 

● p. F. Tomášek získal 41,3 ha půdy za 180 000 Kč 
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● 20 občanů z Lubojat získalo 19,3 ha půdy za 52 508 Kč 

● 1 občan ze Lhotky získal 0,25 ha za cenu 780 Kč 

 

Bohužel nikdo tehdy nevěděl, jaké další turbulence ve společnosti v 

následujících letech ještě přijdou... 

 

Na podkladě přídělového zákona byly jako první v pořadí ze 

záboru hospodářských objektů někdejších velkostatků vyčleňovány tzv. 

zbytkové statky. Zbytkový statek, vyvlastněný dvůr, měl mít tolik půdy, 

aby budovy a ostatní inventář pro výrobu nebyly ve větším měřítku 

hospodářsky znehodnoceny. Podle přídělového zákona se jejich 

nabyvateli měly stát odborní hospodářští jednotlivci, kteří byli zvláště 

způsobilými k vedení větších zemědělských podniků. V důsledku 

přidělování zbytkových statků mezi příznivce a potenciální voliče 

především nejsilnější československé politické strany agrární 

(Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu) došlo i k 

proměně národnostního složení v oblastech obývaných obyvatelstvem 

hlásícím se k německé národnosti. Německý velkostatkový majetek po 

provedením reformy ztratil 42 % rozlohy a obyvatelstvo německé 

národnosti to pociťovalo jako trvalou křivdu. 

Do dubna 1926 zřídil Státní pozemkový úřad takovýchto 

zbytkových statků 1 174 v celkové výměře 108 223 ha. Průměrná 

výměra jednoho zbytkového statku činila v Čechách 86 ha, na 

Slovensku 149 ha a na Podkarpatské Rusi 240 ha. Některým majitelům 

zabraného majetku bylo dovoleno se souhlasem Státního 

pozemkového úřadu odprodat 123 zbytkových statků ve výměře 10 

118 ha. Drobným uchazečům o půdu (celkem 307 278) bylo do roku 

1926 přiděleno 426 513 ha zemědělské půdy. Do konce dubna 1926 
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přidělil Státní pozemkový úřad z výše uvedeného počtu zbytkových 

statků: 31 státu (Československé státní lesy a statky), 27 obcím, 75 

družstvům, 31 veřejným korporacím a humánním ústavům, 23 jiným 

soukromým korporacím. Ostatní zbytkové statky byly přiděleny 

jednotlivým osobám. Celkový počet nabyvatelů, kteří získali v průměru 

104,7 ha půdy (z toho 93,2 ha zemědělské) se dostal na číslo 2 019. Jen 

31 statků bylo přiděleno do družstevního vlastnictví, které ovšem často 

zkrachovaly. Cena za hektar byla nižší než u stejné půdy přidělené 

drobným přídělcům. I požadavky při úvěrování byly nižší. Polovinu (56 

%) všech zbytkových statků získali bývalí úředníci velkostatků náhradou 

za to, že rozparcelováním ztratili práci...  B. Řeháček, M. Kupka  
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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 25.8.2021. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 29.7.2021 v nákladu 185 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? 

21.8.2021 – Rybí hody (areál rybníků) 

3.9.2021 – Noční hasičská soutěž (areál hasičské zbrojnice) 

5.9.2021 – Dětská soutěž (areál hasičské zbrojnice) 

 

Vtip na závěr: 

„Tati, kde jsou Alpy?“ ptá se chlapec otce, který visí očima na televizi. 

„Zeptej se mámy. Pořád všechno přenáší z místa na místo.“ 

Jubilanti: 
 

Kubelka Jiří, Hošová Naděžda, 

Hájková Valerie, Sobota Aleš a Káňa Jan 

 
 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

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

