
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murphyho zákon: 

„Když chceš něco najít, 

musíš hledat jakoukoliv jinou věc.“  

ú n o r     2 0 2 2 
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 Milí spoluobčané,  

  dostává se vám do rukou další číslo zpravodaje. V něm 

bych vám chtěl objasnit zejména nové obecně závazné vyhlášky a 

také přidat trochu té statistiky. 

 Od 1. ledna tohoto roku začaly platit 2 nové OZV o odpadech, 

které nahrazují starší (OZV 2/2019 a OZV 3/2019). První se týká 

systému odpadového hospodářství v obci. V naši obci sbíráme 

separovaný (tříděný) odpad do nádob k tomu určených a to papír, 

sklo, plasty, kovy  jedlé oleje a tuky), bioodpad (hnědá popelnice u 

každé nemovitosti), nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad. 

Vše, co nelze zahrnout do těchto kategorií, pak patří do směsného 

komunálního odpadu – popelnic, které každý máte u svého domu.  

 Oproti minulým rokům přibyl šedý box na kovový odpad u 

hasičské zbrojnice, do kterého můžete ukládat větší kusy železa 

(drobnější potravinářské kovové obaly můžete bez ostychu ukládat 

do žlutých kontejnerů na plasty). Dále je u obchodu černá popelnice 

s oranžovočerveným víkem, do které patří jedlé oleje a tuky v dobře 

uzavřených láhvích (např. PET od nápojů). Velkoobjemový, stavební, 

nebezpečný a elektro odpad je možné dovézt ke garáži obecního 

úřadu do přistavených kontejnerů vždy na jaře a na podzim ve 

vypsaných termínech.  

 Hnědé kontejnery na bioodpad, které jsou u obecního úřadu, 

slouží především pro účely obce. Pokud budou 1 den před 

Slovo místostarosty 
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plánovaným svozem nenaplněné, můžete využít i jejich kapacitu 

(doporučuji kontaktovat pracovníky OÚ).  

Ještě bych rád připomněl, že každá trvale obývaná nemovitost má 

nárok na01  černou plastovou popelnici na směsný odpad a pokud 

v nemovitosti žije více než 5 obyvatel, tak popelnice mohou být dvě. 

Každá tato nádoba je opatřena 2 samolepkami s čárovými kódy. 

Někdy si při neopatrné manipulaci může stát, že se nálepky odlepí. 

V tomto případě by firma Slumbi tuto popelnici nevyprázdnila, 

kontaktujte prosím pracovníky OÚ na telefonu 556410229 nebo na 

email urad@obecbitov.cz, zajistí vám náhradní samolepku. 

 Druhá vyhláška č. 2/2021 se zabývá poplatkem za obecní 

systém odpadového hospodářství. Každá přihlášená osoba v obci, 

příp. každý vlastník bytu/RD nebo stavby pro rekreaci je povinen 

zaplatit poplatek, jehož výše je pro letošní rok stanovena na 720 Kč. 

Poplatek na další roky můžeme my všichni ovlivnit tím, jakým 

způsobem budeme třídit a jak často budeme vyvážet směsný 

komunální odpad. Proto doporučuji vystavit před svou nemovitost 

popelnici na SKO pouze při úplném naplnění, použité PET láhve 

sešlápnout a papírové krabice taktéž sešlápnou nebo rozříznout a 

složit. 

 Přílohou tohoto zpravodaje je i nový kalendář svozu odpadů, 

ve kterém se upravil svoz SKO na pondělky a svoz papíru na častější 

termíny. 

 Tříděné odpady z naší obce využívá společnost EKO-KOM a.s. 

k dalšímu použití. V loňském roce se vytřídilo téměř 12 tun 

separovatelných odpadů, což je velice dobré číslo. 
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Jmenovitě: 

 papír   657 kg 

 plast   3.660 kg  

 sklo   1.354 kg 

 kovy   5.817 kg 

 nápojový karton 49 kg 

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří třídí odpad. 

 I v návaznosti na OZV 2/2021 bych připomenul nutnost 

zaplacení poplatku za:  

 odpady (720 Kč za osobu/nemovitost), 

 psy (první 180 Kč, každý další 270 Kč), 

 hrobová místa (pouze ti, kterým vypršela 5ti letá smlouva) 

buďto osobně v úřední dny na Obecním úřadě v Bítově nebo 

převodem na účet 1761963359/0800, jako v.s. uveďte číslo domu a 

do popisu jméno a příjmení. 

 Závěrem bych uvedl pár informací ke statistice: 

 Oproti loňskému roku se k 1.1.2022 počet obyvatel zvýšil o 

24 z 451 obyvatel na 475 obyvatel ( 234 žen a 241 mužů). Nikdy nás 

v obci nebylo víc (nejvyšší počet 470 v roce 2018). Jen pro informaci 

jsme hranici 400 obyvatel poprvé překročili v roce 2004. V loňském 

roce se 4 obyvatelé narodili, 32 se přistěhovalo, naopak 10  

se odstěhovalo a 2 zemřeli.       

       Ondřej Nikel   
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FOMO: Strach z promeškání 

Zkratka FOMO vychází z anglického Fear of missing out, do češtiny 

bychom tento termín nejlépe přeložili asi jako strach z promeškání/ ze 

zmeškání. Častěji se ale i v našem prostředí setkáváme právě se zkratkou 

FOMO. Za tou se skrývá syndrom, pro který je typický neustálý strach, že 

nám něco důležitého uteče, že u něčeho významného nebudeme. Projevuje 

se silnou úzkostí, roztěkaností, podrážděností nebo nerozhodností. 

Jak si to ale lze představit v praxi? FOMO může mít mnoho podob, 

rozhodně nemusí být spojeno jen s online světem (ačkoli popularita 

sociálních sítí tomuto syndromu značně nahrává). Typickým příkladem 

projevu syndromu FOMO je bezcílné scrollování na telefonu. Člověk 

vezme do ruky mobilní telefon, otevře svou oblíbenou sociální síť a chvíli 

scrolluje. Poté telefon odloží, aby ho hned vzápětí vzal znovu do ruky a 

obsah stejné sociální sítě zase zkontroloval. Nic nového? Raději, to 

aktualizuji znovu. A teď? Pořád nic? Tak ještě jednou… 

V dnešní roztěkané a uspěchané době je mnohem více potřeba cvičit se v 

tom, aby byl člověk skutečně tady a teď a vnímal přítomný okamžik. K 

tomu může pomoci nejen to, že se pokusíme vyhnout se multitaskingu a 

soustředit se jen jednu činnost, skutečně vnímat, jak jí provádíme, ale také 

třeba pravidelná meditace, nácvik zklidňujícího dýchání či mindfullness. 

Do pravidelných aktivit lze také zařadit den offline - tedy den, kdy se 

odpojíme od všech sociálních sítí a budeme věnovat plnou pozornost pouze 

a jen skutečnému světu. Dobrou praxí je také trénink vděčnosti - naučit se 

vnímat, co v životě máme, co nás těší a naplňuje, za co jsme vděční a 

klidně si tyto aspekty našeho života pravidelně zapisovat. 

Více na vývěsní tabuli u obchodu a na www.obecbitov.cz. 

 

            PhDr. Michaela Miechová  

    Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz  

Poradna Mojra 
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Tříkrálová sbírka hlásí rekord – 1 029 732 Kč 

 V neděli 16. ledna skončil další z ročníků Tříkrálové sbírky. Po 

loňském „covidovém“ roku, jste se opět mohli setkat se skupinkami tří 

králů a ukázalo se, že osobní kontakt nic nenahradí. Ve Studénce a 

okolních obcích, které pro naši charitu koledují, vyšlo do ulic téměř 150 

skupinek velkých i malých koledníků. Některé pokladničky byly také  

umístěny v obchodech, na úřadech nebo v kostelích, hlavní podíl na 

výsledku mají ale tříkrálové skupinky, které neúnavně koledovaly u vašich 

dveří. Za skvělým výsledkem se skrývá práce koordinátorů sbírky 

v jednotlivých obcích, kdy je potřeba nejprve pokladničky zapečetit, 

vypravit koledníky do ulic, pokladničky následně rozpečetit, spočítat a 

odevzdat. Vám i všem koledníkům patří velké poděkování.  

 Poděkování náleží i vám všem, kdo jste koledníky přivítali u svých 

dveří a přispěli finančním darem. 

 Díky Vám můžeme pomáhat tam, kde je potřeba, protože každý 
člověk je pro nás důležitý. 
 
  Bc. Jarmila Pomikálková, ředitelka 

 

 

 

          

 

       

Tříkrálová sbírka 



 
7 

 

Tříkrálová sbírka 2022 v obci 

 V minulém čísle zpravodaje jsme byli vyzváni začít nový rok 

dobrým skutkem. Přestože pan místostarosta nezkontaktoval 

koledníky a nebylo zde uvedeno, kdy budou tříkrálové skupinky 

v Bítově koledovat (možná by bylo příště vhodné  ), většina 

starousedlíků již má první sobotu po 6. lednu v novém roce spojenou 

s touto hezkou tradicí a na koledníky čekají.  

 Letos obcházely obec 4 skupinky, tudíž se do Tříkrálové sbírky 

zapojilo 12 koledníků a 4 dospělí jako doprovod. Svou obětavostí a 

odhodláním pro dobrou věc vykoledovali pro lidi v nouzi 24046,- Kč. 

Všem zúčastněným koledníkům, kteří se vraceli vymrzlí na kost, tak i 

štědrým dárcům se patří velmi poděkovat za šíření radosti a vzájemné 

pomoci. Díky všem!! 

Marie Švidrnochová 
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Milí čtenáři Zpravodaje, 

 Dnes bych chtěla nabídnout 

malé ohlédnutí za uplynulým 

rokem. 

 V knihovně byla dokončena 

katalogizace knih do nového 

systému, který čtenářům umožňuje 

náhled do katalogu knih, 

přihlášení se k vlastnímu 

čtenářskému kontu a případně 

udělat rezervaci knihy, která je 

půjčená. To vše přes stránky obce, tedy www.obecbitov.cz/ 

o obci/místní knihovna/katalog knih. Pro přihlášení zadáváte svůj mail, 

který jste uvedli do přihlášky, a datum narození ve formátu RRMMDD. 

 

 V roce 2021 evidujeme 32 čtenářů, z toho nejvíce ve věku 60-69 

let. Čtenáři od 16 do 29 let k nám nechodí. Tři nejpilnější čtenáři 

přečetli každý kolem 80 knih z naší knihovny. Za celý rok registrujeme 

319 návštěv, 651 výpůjček celkem 374 titulů. Z toho 97 % knih pro 

dospělé. 

Nejčtenější tituly roku 2021: 

1. Alena Mornštajnová – Listopád 

2. Jana Klimečková – Kočárová cesta 

3. Karin Lednická – Šikmý kostel 1., 2. 

  

Knihovna 

http://www.obecbitov.cz/o
http://www.obecbitov.cz/o
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 Za vydařené považuji akce pro děti, které mimo jiné pomohly 

vyzdobit knihovnu svými výtvory. Na ně bych ráda navázala, a proto 

vyzývám všechny malé umělce a umělkyně, aby nám opět pomohli 

obnovit výzdobu. Prosím, abyste v průběhu února donesli do 

knihovny své malířské či kreslířské výtvory, motivované: 

1. zážitky z Vánoc – tj. nakreslete věci a události, ze kterých jste 

měli největší radost, co vás nejvíce zaujalo (může to být součást 

vlastní výzdoby, dárek, jídlo, maminka, zvířátko, knížka….) a/nebo 

2. nakreslete odpověď na následující hádanku:  

„Znáte tlustou holčičku? Nosí žlutou sukničku. Když jsme ji 

svlékali, všichni jsme plakali.“ Jako odměnu obdrží děti malý 

pamlsek. 

 Aby nepřišli zkrátka ani dospělí, nabízím malý knihovnický 

trénink paměti. Zkuste doplnit rostliny do názvů knih: 

1.  Svatopluk Čech – Ve stínu ……… 

2. Umberto Eco – Jméno…. 

3. Stanislav Rudolf - …… pro zámeckou paní 

4. Alexandre Dumas ml. -  Dáma s …………… 

5. Anton Pavlovič Čechov - ….. sad 

6. Bohumil Hrabal – Slavnosti ……….. 

  

 Všem – malým i velkým čtenářům -  přeji hodně zdraví, úspěchů 

a dobré zábavy v roce 2022. 

Hana Hajná 

Místní knihovna v Bítově 
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 Den svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví 

v anglosaských a dalších zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a 

náklonnosti mezi intimními partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, 

květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako 

symbolu lásky. V poslední době se tento svátek šíří i v kontinentální Evropě, 

do určité míry z komerčních důvodů.  

 Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve 

starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky 

se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si 

vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.[1][2]  

 Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého 

Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým 

vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u 

svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé 

páry. Byl zatčen a později popraven 14. února. Svátek Lupercalia splynul s 

oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je 

nyní 14. února slaven.[1]  

 K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které 

pomalu pronikají i do českého prostředí – a to 

zejména pod tlakem obchodníků. Jedná se 

především o společnou oslavu svátku zamilovanými 

páry, darování valentýnských přáníček – vyznání 

lásky (tzv. Valentýnky) nebo uzamykání zámečků 

lásky, které původně s Valentýnem ale téměř nesouvisí. Není bez zajímavosti, 

že právě období Valentýna každoročně zvedá poptávku po visacích zámcích, 

na což reagují také výrobci, kteří nabízí visací zámečky s valentýnskými 

motivy.[3]      převzato z www.wikipedia.org  

Valentýn – svátek zamilovaných 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglosasov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cukrovinka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlednice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce_(symbol)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_svat%C3%A9ho_Valent%C3%BDna#cite_note-dama-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_svat%C3%A9ho_Valent%C3%BDna#cite_note-dama-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Valentin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Claudius_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_svat%C3%A9ho_Valent%C3%BDna#cite_note-dama-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_l%C3%A1sky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_l%C3%A1sky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_svat%C3%A9ho_Valent%C3%BDna#cite_note-3
http://www.wikipedia.org/
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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 soboty  26.2.2022. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 30.1.2021 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? 

19.2.2022 – Zájezd do Jeseníků 

Další plánované akce budou zveřejněny ve vývěsních skříňkách na 

zastávce a na internetových stránkách www.obecbitov.cz 

Vtip na závěr: 

 

Náčelník do vysílačky: 

„Tady orel, tady orel, Sokole, hlaste příjem.“ 

„Tady Sokol, 15 tisíc čistýho, náčelníku.“ 

Jubilanti: 
 

Petr Konečný, Rostislav Sochorek, 

Radka Juchelková, Emil Močár 
 

Všem přejeme hodně  

zdravíčka a štěstíčka. 

Vzpomínáme: 
 

Jiří Sochorek 

 (†78) 

 

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

