
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murphyho zákon opravování: 

„Když ti zbývá pouze jeden hřebík, ohne se.“  

d u b e n   2 0 1 9 
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KOTLÍKOVÁ DOTACE A KOTLÍKOVÁ PŮJČKA 

Vyzýváme všechny občany - vlastníky rodinných domů v obci, kteří zvažují 

výměnu zdroje vytápění ve svém domě, aby neváhali a využili III. vlny 

(poslední) kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, jejichž součástí je 

rovněž možnost poskytnutí bezúročné půjčky ze strany obce. Navíc 

prostředky z vrácených půjček může obec využít k financování vlastních 

projektů v oblasti ochrany životního prostředí. 

 

Prosíme proto všechny potencionální zájemce, aby co nejdříve 

kontaktovali Obecní úřad (Tel. 724180694, Email: starosta@obecbitov.cz), 

který pro Vás zajistí následující: 

 konzultaci vhodnosti nového zdroje vytápění, technické informace a 

výpočty 

 pomoc se zpracováním žádosti o kotlíkovou dotaci a odesláním žádosti 

 vyřízení bezúročné půjčky, její poskytnutí a nastavení parametrů 

splácení 

 pomoc při vlastní realizaci výměny kotle a vyúčtování dotace 

 správu kotlíkové půjčky 

 

Neváhejte a neztrácejte čas, zahájení příjmu žádostí o kotlíkovou dotaci je 

již 13.5.2019 v 10:00 hodin (bude uspokojeno pouze cca 3.000 uchazečů 

v kraji, předpoklad naplnění počtu za několik minut). 

 

Od 1.4. do 15.5.2019 zřizujeme pro Vás KOTLÍKOVOU PORADNU, která 

bude v provozu pondělí - středa - pátek v době od 18:00 do 20:00 hodin 

na Obecním úřadě. 

Obecní záležitosti 

SLOVO STAROSTY 
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Kotlíková dotace  

Typy podporovaných zdrojů vytápění (včetně započtení bonusu pro 

prioritní oblasti, do které Bítov spadá ve výši 7.500 Kč): 

 Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 127.500 Kč 

 Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých 

výdajů, nejvýše 127.500 Kč 

 Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, 

nejvýše 107.500 Kč 

 Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 

102.500 Kč 

Další finanční bonifikace: 

 kombinace s programem Nová zelená úsporám až 20 000 Kč  

V rámci dotace je možné realizovat: 

 novou otopnou soustavu 

 rekonstrukce otopné soustavy vč. regulace a měření, úpravy 

spalinových cest 

 

Kotlíková půjčka  

Základní parametry: 

 poskytována na 100 % výdajů (až 200 tisíc Kč dle typu pořizovaného 

zdroje, případně i více v závislosti na rozhodnutí obce) 

 je bezúročná po celou dobu splácení 

 lze ji kdykoliv splatit bez sankce  

 jednotlivé splátky: 1. splátka = dotace; další splátky – max. 2 000 Kč 

 doba splácení až 10 let  

 

Má smysl si půjčit, i když máte vlastní zdroje na výměnu. 

 

Obecní záležitosti 
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Využití prostředků z kotlíkových půjček za straně obce 

Obec obdrží zálohově prostředky na kotlíkové půjčky v absolutní výši dle 

počtu realizovaných výměn, jednotková výše je stanovena dle typu 

pořizovaného nového zdroje:  

 200.000 Kč na výměnu tepelného čerpadla a kotle na biomasu 

 150.000 Kč na výměnu plynového kondenzačního kotle 

Tyto zdroje po vrácení může obec následně použít na financování 

vlastních projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí (např. 

energetické úspory budov nebo ekologické projekty v oblasti nakládání s 

vodami). 

Malý příklad: Budeme mít 15 zájemců na výměnu tepelného čerpadle 

nebo kotle na biomasu a 12 zájemců o plynový kondenzační kotel, z toho 

bude realizováno 8 výměn tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu a 6 

výměn plynového kondenzačního kotle. Obec může následně využít 

částku 8 x 200.000 + 6 x 150.000 tj. celkem 2.500.000 Kč. Z toho bude 

moci použít na vlastní projekty nenávratně minimálně 80% z této částky tj. 

2.000.000 Kč. 

Má smysl se tomu věnovat! Pouvažujte o této nabídce, která se již nebude 

opakovat.     

Děkuji Otto Schwarz, starosta 

 

Zlepšíte životní prostředí v obci, zlepšíte si komfort bydlení, ušetříte 

vlastní peníze a ještě pomůžete své obci získat finance na potřebné věci.  

 

Neváhejte, pomůžeme Vám s tím! 

 

  

Obecní záležitosti 
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Vážení spoluobčané, 

také já bych přispěl pár řádky o aktuálním dění v naši obci.  

V současné době je asi největší prioritou znovuotevření místní 

prodejny smíšeného zboží. V těchto dnech je již vybavení Jednoty 

z budovy vystěhováno a probíhají drobné údržbářské práce. 

Především to poznáte na novém osvětlení a výmalbě, ale také dojde 

k úpravě rozvodů vody, elektrické energie a k opravě sociálního 

zařízení. Znovuotevření prodejny, nyní s nájemcem Hruškou, by 

mělo dojít v pondělí 15. dubna. Otevírací doba bude včas 

upřesněna. 

Mimo to se provedly drobné úpravy v Obecním domě na 

elektroinstalaci – výměna svítidel za LEDky, a jelikož začíná pěkné 

počasí a nepředpokládáme větší mrazy, přecházíme do „jarního 

režimu“. Kontejnery na plasty byly přesunuty zpět na svá místa, 

došlo k úklidu štěrku z cest (nádoby na štěrk budou odvezeny 

v nejbližších dnech), dále dojde k opětovné montáži pump na 

obecních studnách a hřbitově a také již tradičně osadíme okna 

muškáty . 

PS: Předběžné výsledky z Krajinné studie Bítova naleznete na 

internetových stránkách www.obecbitov.cz a na obecním úřadě. 

           Přeji pěkné jarní dny,  Ondřej Nikel, místostarosta 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 

Obecní záležitosti 

http://www.obecbitov.cz/
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Obecní záležitosti 

OBECNÍ KOMUNIKACE V OBYTNÉ ZÓNĚ 

Ing. Lenka Vašíčková 
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 Milé čtenářky, milí čtenáři. 

Jako jedni z vás bychom se chtěli podělit o náš zážitek při čtení historické 

a téměř detektivní trilogie spisovatele Františka Niedla. Zatím jsme 

s manželkou od tohoto autora ještě nic nečetli, můžeme však říct, že knihy 

byly čteny tzv. jedním dechem. Touto cestou vám chceme přečtenou 

trilogii přiblížit. Jedná se o knihy „Platnéř“, „Pavoučí síť“ a „Návrat mistra“, 

kde děj na sebe plynule navazuje. 

 

 

 

 

 

Autor nás postupně seznamuje s osudem platnéřského učně Lukáše 

(Pavoučka), zasazeného do historického období vlády krále Václava IV. 

Svým mistrovským vyprávěčským umem nás provází životem v Čechách, 

staré Praze, Lombardii a italském Miláně. Dovídáme se také o způsobu 

tehdejšího cestování z Čech do Itálie. Máme možnost seznámení s 

historickými řemesly, o nichž jsme dosud neměli tušení. Knihy 

nepostrádají fantazii, napětí a smysl pro humor, jakož i zápletku táhnoucí 

se celým dějem. Celá trilogie je pohodové čtení, které všem 

doporučujeme a věříme, že i další autorovy knihy nás i vás zaujmou. 

    Zdeněk A Bohunka Kupkovi   

Obecní knihona 

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE 
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Sběr železného šrotu a starého papíru 

pořádají hasiči ve dnech 12. a 13. dubna. Občané, kteří se chtějí 

zbavit nepotřebných druhotných surovin, nechť je prosím připraví 

k vrátkům, kde budou následně sesbírány. Začátek sběru bude 

v pátek v 16 hodin, konec poté v sobotu v 11 hodin.  

Den otevřených dveří 

proběhne v sobotu 13. dubna od 15 hodin. Bude možné shlédnout 

historické kroniky, výstroj a výzbroj a ukázku hašení oleje vodou. 

Poté bude následovat beseda a promítání záběru z celorepublikové 

akce Hasičské fontány, které se zúčastnila loni v Praze i naše 

jednotka. Po celou dobu budou také k vidění fotografie Bítova p. 

Murárika a bude připraveno drobné občerstvení. 

Krmášové posezení 

proběhne již tradičně před krmášovou nedělí, a to v sobotu 27. 

dubna od 20 hodin na hasičské zbrojnici. K tanci a poslechu hraje 

Vojta Kiss. Občerstvení zajištěno.     

Zvou bítovští hasiči. 

 

Spolky a sdružení 

HASIČI 
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Hasiči upozorňují 

Teplé jarní počasí nás láká k práci na zahradách a v lesích, 

proto bychom chtěli upozornit na nebezpečí při vypalování 

staré trávy a pálení klestí.  

Pálení starého biologického odpadu by mělo být vždy 

nahlášeno hasičům na operační středisko, aby nedocházelo k 

planým poplachům, které zbytečně zatěžují jednotky požární 

ochrany. Vypalování porostů je dle zákona přísně zakázáno a 

fyzickým osobám hrozí pokuta až 25.000 Kč. Pokud ale 

potřebujete spálit starou trávu, větve či klestí, můžete je 

shrabat na hromadu a takto je rozumně spalovat. 

Samozřejmostí je mít v dosahu nějaký hasicí prostředek (hasicí 

přístroj, vědro s vodou) a spalovat za bezvětří či pouze za 

mírného větru, aby se oheň nevymkl kontrole. 

Také bychom chtěli připomenout, že spalování rostlinného 

odpadu na svých zahradách je zakázáno obecně závaznou 

vyhláškou. K likvidaci např. větví můžete využít obecní 

štěpkovač. Ostatní rostlinné zbytky můžete začít „likvidovat“ ve 

hnědých popelnicích, jejichž svoz začne za nedlouho. 

 

 

  

Spolky a sdružení 
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Dobrý den vážení spoluobčané – pejskaři 

 

Dovoluji si vás upozornit a zároveň požádat o to, aby vaši psi 

neběhali volně po lese. Srnčí zvěř je těsně před kladením srnčat, i 

ostatní druhy lesní zvěře, které máme v naší honitbě  a nyní 

potřebují klid.  

V loňském roce jsme nalezli v naší honitbě tři stržené kusy – 

dvě srny a jedno srnče. Nevíme však, kolik jich uhynulo schovaných 

někde v lese... za tyto úhyny mohou psi! 

 

Žádáme vás proto, abyste dbali na to, aby vaši psi zvěř nehonili. 

           

       Děkuji myslivci. 

 

 

 

  

Spolky a sdružení 

MYSLIVCI 
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Spolky a sdružení 
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Dubnová včelařská pranostika:  

Bujný květ – plný úl. 

 

Tento měsíc je pro včelstvo velmi náročný, protože musí zajistit 

dostatek tepla a výživu velkých ploch plodu a současně se 

vyrovnávat s vrtkavým aprílovým počasím. Ze zkušenosti víme, že 

v dubnu není vzácností zimní ráz počasí, který bývá rychle vystřídán 

obdobím s téměř letními teplotami. 

Ve včelstvu se líhne nová generace letních včel, které nahrazují 

přirozeně končící dlouhověké včelky. Matky nyní intenzivně zakládají 

vedle dělničního plodu i větší množství trubčích buněk. Navzdory 

teplotním výkyvům poskytuje postupně rozkvétající příroda včelám 

nektar i pyl, a zvláště vrby, javory, pampelišky, ovocné stromy i řepka 

olejná jsou výborným zdrojem první snůšky. S přibývajícími zdroji 

nektaru se rozvíjí schopnost mladých včel stavět voskové dílo. Je-li 

v úlu malý prostor pro narůstající počet včel, může se zde již nyní 

projevit rojová nálada. 

 

 

 

Spolky a sdružení 

VČELAŘI 
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Včelařská moudrost: 

 

Med sto nemocí léčí a tisíci předchází. 

 

Práce včelaře: 

Právě nyní se nás „jaro zeptá, co jsme dělali v zimě“. Pečlivý včelař 

má nachystán dostatek nadrátkovaných rámečků i stavebních 

rámků, mezistěny k zatavení, nástavky, případně očištěné mateří 

mřížky. Včelstvo nyní rozšiřuje plochy plodu a zvyšuje letovou 

aktivitu, a v souladu s tím je třeba plně otevřít česno a očka 

v nástavcích. 

Při rozkvětu prvních ovocných stromů nebo při objevení se 

stavebního pudu by měla být včelstva rozšířena o stavební rámky a 

první mezistěny. Jakmile začnou kvést první třešně (špačírky), měli 

bychom rozšířit prostor úlu dalšími mezistěnami a přidáním 

medníků pro uložení květového medu. Prostorným úlem, 

umožněním stavby nových plástů spolu s dostatečným větráním, 

provádíme první protirojová opatření.  

 

  

 

 

  

Spolky a sdružení 
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Chvíle oddechu 
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V křížovce nalezneš jeden český vrchol, v první větě najdeš část lidského 

těla a ve druhé větě doplň písmena a objevíš známé české přísloví.  

Pokud to vše vyluštíš, odpovědi odevzdej buď do schránky na OÚ nebo 

napiš na mail O.Nikel@seznam.cz. 

Tři vylosovaní vyhrávají malý dárek. 

 

                  OLYMPIJSKÉ HRY 

                  SYN STRÝČKA 

                  VYROBENÉ Z ANANASU 

                  ŠKOLNÍ VOLNO 

                  SAMICE MEDVĚDA 

                  NEDOKONČIT 

 

Obří hejno havranů obsadilo celé město. 

P . ZD .     B . CH .     H . N . T .  

 

Minule vyhráli – č.p. 148 a 157. Gratulujeme 

Chvíle oddechu 

mailto:O.Nikel@seznam.cz
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Více se nám již zde opravdu nevejde, takže ostatní až zase příště. 

 

Příspěvky do příštího čísla zasílejte na email O.Nikel@seznam.cz 

nejpozději do 28.4.2019. 

 

Vydala obec Bítov dne 31.3.2019 v nákladu 170 ks. Příspěvky nejsou 

jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.  

Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. Tisk a distribuce Obec Bítov.

     www.obecbitov.cz 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

13.4.2019 – Den otevřených dveří na hasičárně (od 15 hodin) 

16.4.2019 – Keramická dílna ZŠ a MŠ - Lubojaty 

27.4.2019 – Krmášová zábava (od 20 hodin na hasičárně) 

28.4.2019 – Fotbalové utkání SVOBODNÍ x ŽENATÍ 

28.4.2019 – Krmáš ( areál ČZS) - Lubojaty 

1.5.2019 – Zahájení rybolovu 

11.5.2019 – Turnaj nohejbal (hřiště FC)  - Lubojaty 

 

Dále se chystají další akce, které budou uvedeny buď zde ve zpravodaji,  

nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách. 

 

Jubilanti: 

 

Schwarz Otto, Freiová Dana, Seidlerová Zdeňka,  

Krischkeová Marie, Haftová Jana a Gold Radim 

 

Přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka. 

  

mailto:O.Nikel@seznam.cz
http://www.obecbitov.cz/

