
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Správný úsudek vychází ze zkušeností. 

Zkušenost vyplývá z nesprávného úsudku.“  

k v ě t e n     2 0 2 2 
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Milí spoluobčané, 

chtěl bych vás informovat o možnosti získání dotace na nové 

kotle v rámci 4. výzvy Kotlíkových dotací v Moravskoslezském 

kraji. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 1. června 2022, 

elektronické žádosti je možné podávat od 1.7.2022 do 31.8.2022. 

Následnou realizaci je nutné provést do 2 let od podpisu smlouvy 

s KÚ MSK a 5 let dodržovat podmínky smlouvy. 

 Žadatelem o dotaci může být vlastník či spoluvlastník 

nemovitosti, který od roku 2009 nečerpal obdobnou dotaci. Nově je 

také možné čerpat dotaci nejenom pro rodinné domy, ale i pro trvale 

obývanou stavbu pro rodinnou rekreaci.  

 Tato dotace je však určena pouze pro žadatele s nízkými 

příjmy – čistý příjem na jednoho člena domácnosti za rok 2020 (není 

to překlep) nesměl přesáhnout hranici 170.900 Kč. 

 Plynové kotle již podporovány nejsou, je možné ale čerpat 

dotaci ve výši až 185.000 Kč na tepelné čerpadlo nebo 137.500 Kč 

na kotle na biomasu (ať už automatické nebo s ručním přikládáním). 

Dotaci je možné čerpat i zpětně a to od 1.1.2021, tímto způsobem lze 

získat ještě i dotaci na plynový kotel 107.500 Kč. 

 Pokud budete chtít žádost o dotaci či pouze její posouzení 

konzultovat, můžete se obrátit na mne v úřední dny, pokusím se na 

vaše dotazy odpovědět. 

Ondřej Nikel  

Slovo místostarosty 
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Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří pomocí 

obecní a hasičské sbírky podpořili materiálně ukrajinské občany 

v této nelehké době. Poděkování patří ale i těm, co poslali finanční 

pomoc na veřejné sbírky či se zapojili jiným způsobem. 

 

V naši obci probíhala sbírka po celý březen, kdy bylo možné 

trvanlivé potraviny, oblečení a léky odložit na Obecním úřadě, 

v místní hospodě a v místní prodejně Hruška. Celkem bylo nasbíráno 

7 velkých krabic v celkové hmotnosti více než 60 kg. Všem, co 

darovali či se jinak zapojili, velice děkuji. 

 

Za obec Bítov a SDH Bítov 

Ondřej Nikel  

Sbírka pro Ukrajinu 
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Pozvánka ke knize 

Milí čtenáři Zpravodaje, 

ráda bych Vás pozvala k přečtení knihy od ALISON WEIROVÉ s názvem 
KATEŘINA ARAGONSKÁ – Pravá královna.  

Kniha je prvním dílem zamýšlené šestidílné románové série o šesti 
tudorovských královnách. Svazek má sice přes 500 stran, ale nenechte se 
odradit, velice dobře se čte, čtenář je neustále v napětí, jak dopadne boj o 
lásku a spravedlnost charismatické, hrdé, nezlomné a odvážné Kateřiny, 
která se stává obětí dějinných zvratů. Ať už to bylo v historii podle pravdy 
právě tak nebo trochu jinak, nemůžete jinak, než se obdivovat síle a 
odvaze první ženy Jindřicha VIII. 

Kateřinu dobře vystihuje úryvek ze Shakespearova dramatu Král Jindřich 
VIII: 

„Král ztratí ženu, která dvacet let 
ho zdobila jak šperk a neztratila 
nikdy lesk, ženu, jež ho miluje, 
jak andělé milují dobré lidi, 
ženu, co králi požehná, až na ni 
dopadne strašná rána osudu“. 

Proč jsem vybrala právě tento román? 
Charakterové vlastnosti jeho hrdinky totiž 
nápadně připomínají jednu „žlutomodrou“ 
osobnost, jejíž skutky v poslední době 
sledujeme a obdivujeme v rozhlase i televizi, a 
moc držíme pěsti…    

Kniha i její další pokračování je vypůjčení v naší knihovně. 
Místní knihovna v Bítově     Hana Hajná 

  

Místní knihovna 
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Svatý Florián 

 

Sanctus Florianus – Svatý Florián, aneb patron nejen hasičů slaví 4. 

května svátek. 

 Postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající 

vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že prý kdysi svou 

modlitbou odvrátil plamennou zkázu, to je Svatý Florián – ochránce 

v nebezpečí ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků a zedníků. 

Pocházel z vojenské rodiny a sám byl na konci 3. stol. n. l. 

vojenským úředníkem na území dnešních Horních Rakous. V té době, za 

vlády císaře Diokleciána, kdy byla římská říše zmítána bídou a četnými 

válečnými konflikty, hledal prostý lid v křesťanském učení útočiště před 

existenční nejistotou. 

Císař, ve snaze obnovit upadající říši a s ní i tradiční římské 

pohanství, zbavoval křesťany úřednických míst, propouštěl je z vojska, 

pronásledoval kazatele. Jeho dvouleté protikřesťanské tažení stálo věřící 

řadu mučedníků. Jedním z nich byl i později kanonizovaný Florián. 

V okolí dnešního Lince, v městě Lauriacum (neboli Lorch) u soutoku 

Enže s Dunajem, dal jeho místodržitel Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho 

zdejších křesťanů. Když se to Florian dozvěděl, spěchal křesťanům 

na pomoc. 

Nebyl však dostatečně opatrný a po několika dnech byl zatčen a 

pod neustálým týráním měl zapřít Krista. Protože se nechtěl za žádnou 

cenu víry zříct a soud nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě a jeho 

bezúhonný život, vydal ho do rukou katů. 

Hasiči 
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Ti mu dne 4. května r. 304 přivázali na krk mlýnský kámen a hodili 

ho do řeky Enže poblíž římské osady Lauriacum (dnes Lorch, část obce 

Enns v Rakousku). 

A proč se vlastně Florián stal patronem hasičů? Byl usmrcen vodou, 

která je protikladem ohně a používá se k hašení. Proto se Florián stal 

hlavním patronem proti nebezpečí ohně. Floriánovo „hasičství“ je také 

možné vyložit jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. 

Již ve středověku lidé považovali sv. Floriána za ochránce před 

nebezpečím ohně (snad pro jeho násilnou smrt ve vodě), lidé věří také 

v jeho ochranu před bouří, velkou vodou či suchem. Traduje se, že 

modlitby směřované ke sv. Floriánovi již zachránily nejeden život a nemalý 

majetek. Sv. Florián je nejčastěji 

zpodobňován jako římský voják 

s přilbou, mečem a korouhví 

vylévající z vědra vodu na hořící 

dům, popř. chrám. 

Zejména na venkově pak 

sv. Florián představoval častý 

námět pro nejrůznější sošky, 

plastiky či malby, které měly 

chránit dům a jeho obyvatele 

před neštěstím. V minulosti 

bylo během svátku sv. Floriána 

dokonce zapovězeno rozdělávat 

oheň a nosit vodu, aby 

v usedlosti nedošlo k nehodě. 
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Dárcovství krve je dobrovolná činnost občanů, která má velký 

celospolečenský význam. Lidská krev a přípravky z ní vyrobené se 

používají v řadě lékařských oborů (chirurgických i nechirurgických) a 

medicína na současné úrovni bez nich není představitelná. Ročně jsou k 

léčbě pacientů v České republice použity přípravky vyrobené z více než 

600 tisíc odběrů krve nebo jejích složek. 

Dárcovství je dobrovolná bezplatná činnost občanů, která má velký 

celospolečenský význam. Lidé mohou darovat krev, kostní dřeň či… 

Dobrovolný bezplatný dárce krve může uplatnit také daňové 

zvýhodnění, a to dle zákona č. 586/92 Sb., o dani z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů (§ 15). 

K čemu je krev potřeba? 

Červené krvinky přenášejí kyslík z plic do tkání. Jejich náhrada je 

nutná při velké krevní ztrátě, k zajištění operačních výkonů, u nemocných s 

poruchou krvetvorby a často i u nemocných s nádory. Krevní destičky se 

podílejí na zástavě krvácení a často chybí u nemocných s nádorovým 

onemocněním. Bílkoviny krevní plazmy (tekutá složka krve) se podílejí na 

stabilizaci krevního oběhu, na zástavě krvácení (faktory krevního srážení) i 

na obranyschopnosti organismu (protilátky). Nedostatek jednotlivých 

krevních bílkovin provází celou řadu vrozených i získaných onemocnění.  

Předpoklady pro darování krve 

K tomu, aby mohl člověk darovat krev a tím pomoci jinému člověku, 

musí splňovat několik základních podmínek: 

 věk 18 až 65 let, 
 hmotnost min. 50 kg, 
 dobrý zdravotní stav. 

Darování krve 



 
8 

 

Co se děje s vaší krví po odběru? 

Zpracování krve zahrnuje rozdělení odebrané krve na jednotlivé 

složky, označení vaků s transfuzními přípravky a případně další 

manipulace před tím, než je transfuzní přípravek uložen do skladovacího 

boxu. Krevní složky odebrané přístrojovými odběry není třeba před 

označením a propuštěním dále zpracovávat (jen plazma se před 

skladováním prudce zmrazí). 

Téměř ze všech jednotek odebrané plné krve se oddělují červené 

krvinky (erytrocyty), plazma (tekutá složka) a z části také krevní destičky 

(trombocyty). Po odstředění (centrifugaci) krve ve speciální odstředivce při 

vysoké rychlosti (až 4000 ot/min) se během 10−20 minut vytvoří 3 vrstvy 

podle specifické hmotnosti jednotlivých složek: horní vrstvu tvoří žlutavá 

krevní plazma (je jí více než polovina celého objemu), spodní vrstvu tvoří 

koncentrované erytrocyty (asi 45 % celého objemu). Obě tyto vrstvy 

odděluje tenká vrstva tzv. buffy-coatu, který obsahuje hlavně bílé krvinky a 

krevní destičky. Před označením, propuštěním a uložením do 

odpovídajících skladovacích prostor se plazma prudce zmrazí na teplotu 

alespoň -30 °C vysoce výkonnými zmrazovači tak, aby si všechny její 

složky uchovaly plnou. 

Po výrobě se každý vak s transfuzním přípravkem označí štítkem, 

na němž jsou uvedeny důležité údaje týkající se transfuzního přípravku, 

jako je výrobce a jeho registrační číslo, druh / název přípravku a jeho 

jednoznačná identifikace "číslem přípravku", krevní skupina, množství 

přípravku, datum výroby a doba použitelnosti, skladovací podmínky a další 

údaje. Většina důležitých údajů je též zobrazena formou čárového kódu. 

Celý proces zpracování krve nebo krevních složek je během 1–2 

dnů ukončen tzv. propuštěním, kdy zodpovědný pracovník (kvalifikovaná 

osoba) zhodnotí výsledky zpracování a laboratorních testů a každý 

jednotlivý transfuzní přípravek uvolní k použití nebo vyřadí do likvidace.  

více např. na www.fno.cz 

Neboj se a přijď darovat, začni třeba v květnu s hasiči 😊 

http://www.fno.cz/
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SRNEC OBECNÝ 

Srnec obecný je relativně malým zástupcem své čeledi. Dosahuje 

hmotnosti mezi 15–30 kg a v kohoutku měří 65–75 cm. Ocas (kelka) je 

velmi krátký (2–3 cm) a sotva viditelný. Přes léto má jeho srst mírně 

rezavo-červený odstín, s koncem roku však narůstá nová zimní srst a její 

zbarvení znatelně tmavne (srnčí zvěř přebarvuje). Samci mají relativně 

krátké parůžky, které mohou u jedinců v dobrých podmínkách dorůstat až 

do délky 25 cm. Každým rokem, v rozmezí od října do prosince, shazují 

samci své parůžky a na jaře příštího roku jim narůstají nové, které jsou 

zpočátku pokryté jakousi sametovou vrstvou, která se nazývá lýčí a 

vyživuje parůžek při vývoji a růstu. Po dokončení vývoje parůžků je srnec 

vytlouká – zbavuje parůžky odumřelého lýčí otíráním o slabé kmínky 

stromů nebo keřů (podle druhu stromu nebo keře se odvíjí odstín parůžků 

např. na jižní Moravě mají srnci světlé parůžky a v Beskydech nebo ve výše 

položených lesích mají srnci obvykle parůžky tmavší). Srnčí paroží může 

být jednoduše zašpičatělé, ale stejně tak může mít naopak 4–6 výsad. 

Takže to může být špičák, vidlák, šesterák, výjimečně osmerák (čtyři 

výsady na jednom parůžku) nebo raritní srnec s různě nepravidelně 

deformovaným a členitým parožím. Při poranění pučnic parůžků, někdy 

však i v důsledku poranění varlat(ráže) vznikají v paroží srnčí zvěře 

abnormality, tzv. parukáři s houbovitým parožím, které zůstává trvale v 

lýčí a vývrtkáři s parožím ve tvaru vývrtky. 

Srnčí se živí zejména nejrůznějšími bylinami, občas požírá také různé 

plody. Zvláště v oblibě má přitom mladé výhonky trav s vysokým obsahem 

vlhkosti. Srnec obecný je relativně plachý a při ohrožení se často ozývá 

bekáním, tedy zvukem podobným psímu štěknutí. Srnčí zvěř žila původně 

Myslivci 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Parohy
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BD%C4%8D%C3%AD&action=edit&redlink=1
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samotářsky ve světlých lesích a lesostepní krajině. Později osídlila kulturní 

krajinu, zvláště pole, kde se sdružuje do početných stád, která však nemají 

přísnou sociální strukturu. V nebezpečí srnčí varuje bílou skvrnou na zadku 

- obřitkem. Podle tvaru obřitku lze rozlišit pohlaví srnčí zvěře v zimním 

období, když srnci nemají parůžky, srnec má obřitek oválný, zatímco u srn 

je srdčitého tvaru.  

Samice pohlavně dospívají ve věku 16 měsíců. Samci jsou polygamní a v 

polovině července začínají bojovat o přízeň samic. Do listopadu se zárodek 

prakticky nevyvíjí (latentní březost). Podle některých zdrojů se v listopadu 

neoplozené srny páří s mladými srnci, kteří nebyli připuštěni k říji v 

obvyklém čase staršími a silnějšími samci, zárodek se poté vyvíjí normálně. 

V květnu až červnu rodí srna obvykle jedno, někdy dvě hnědá, bíle skvrnitá 

mláďata (srnčata).  

Srnčata zůstávají několik prvních dnů nehybně 

skryta v husté vegetaci, kam je chodí matka 

několikrát denně krmit. V tomto období jich je 

mnoho zahubeno sekačkami, myslivci se tomuto 

snaží zabránit spoluprací se zemědělci – 

procházením luk před senosečí, nalezená srnčata 

odnáší do křovin tak, aby na nich nezůstal lidský 

pach. V případě, že samice zaregistruje v jejich 

blízkosti člověka nebo nějakého dravce, se často 

stává, že svá mláďata opustí. Srnčata s matkou zůstávají celý rok, až do 

příštího porodu. Nepoučení lidé ročně v lesích seberou mnoho srnčat, 

protože je pokládají za opuštěná. Pokud se jim rychle nedostane odborné 

péče, srnčata obvykle uhynou, protože jim kravské mléko působí těžké 

zažívací potíže. Vhodnější potravou by bylo mléko kozí. Zatímco 

odchované srny v zajetí zkrotnou, srnci samčího pohlaví se po dosažení 

dospělosti stávají agresívními a mohou vážně zranit i člověka.   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lesostep
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polygamie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Latentn%C3%AD_b%C5%99ezost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kravsk%C3%A9_ml%C3%A9ko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koz%C3%AD_ml%C3%A9ko
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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 pátku 27.5.2022. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 30.4.2022 v nákladu 190 ks. Příspěvky nejsou 

jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.  

Za obsah odpovídají jednotliví přispívající. 

www.obecbitov.cz 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

20.5.2022 – Veřejná schůze s občany 

17.7.2022 – Hasičské cvičení dobrovolných jednotek 

22.7.2022 – Divadelní vystoupení ve vesníku s kytarobitím (BKSF 2022) 

23.7.2022 – Obecní a hasičské oslavy na hřišti (BKSF 2022) 

 

Vtip na závěr: 

Slepec v nemocnici: 

„Prosím vás, jak se dostanu na oční?“ 

Sestřička: 

„Nahoru po schodech, tam to máte napsaný.“ 

Jubilanti: 

 

Cholewiková Marie, Krauzovičová Šárka, 

Bobek Pavel, Kaloč Otmar a Sobotová Lenka 

 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

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

