
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murphyho zákon zkoušení : 

„To, co žák neumí, učitel zjistí během minuty 

a to co umí, ho nezajímá.“ 
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Dobrý den, 

opět bych Vás rád seznámil s novinkami v naší obci.  

 

Nejprve bych chtěl všem zastupitelům, přátelům a pomocníkům 

poděkovat za odvedenou práci při rekonstrukci místního obchodu. 

Nějak jsem na to v minulém měsíci zapomněl. Byly to 2 týdny, kdy jsme 

většinou od rána do večera (a ke konci i do noci) vlastními silami 

rekonstruovali nově nabytou budovu obchodu, aby byla připravena 

pro prodejnu Hrušky. Na řadu přišly opravy omítek, výmalba, 

odstranění kachliček, úprava rozvodů vody a odpadu, výměna svítidel a 

oprava elektroinstalace. Také se provedl alespoň částečný nátěr 

venkovních prostor do nových barev. Ještě jednou díky za desítky 

hodin někdy opravdu vysilující práce. 

 Dále jste si určitě všimli, že stoupl počet „údržbářů obce“ pod 

vedením Pavla Jedličky. Jejich práce jde opravdu vidět. Již od prvního 

dne se pustili do úklidu obecních budov a drobných montážních prací, 

následovaných sekáním obecní zeleně, které je v této době opravdu 

hodně. 

 Také pokračujeme v soupisu slabého telefonního signálu v obci. 

Už se nám pomalu rýsují problémová místa. Proto bych vás, kteří jste 

ještě nedali vědět a máte slabý signál, poprosil o informování. 

 Do 12. června probíhá také přihlašování studentů a studentek 

k letním brigádám. Pokud máte zájem, nenechávejte to na poslední 

chvíli a přihlaste se včas. 

 Pro milovníky piva a kulturního života v našem pohostinství 

mám dobrou zprávu, od 1. června začíná letní otvírací doba, takže 

Obecní záležitosti 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 
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můžete již přijít i v úterý. Také se zvažuje (pro toto období) přidání 

dalšího – 4. druhu čepovaného piva. 

  Minulý měsíc jsem zaznamenal připomínky ohledně 

kvality tisku a obsahu zpravodaje. Nejprve ke kvalitě tisku. V obci 

používáme alternativní (repasované) tonery, které jsou sice cenově 

výhodné (až o 50%), ale občas můžou mít horší kvalitu. To se nám také 

stalo a někdy se vyskytovaly slabé texty případně obrázky házely 

„duchy“. V průběhu tohoto měsíce jsou již staré tonery postupně 

nahrazovány jiným výrobcem, takže kvalita tisku by se měla zlepšit. V 

 minulém měsíci byl také zpravodaj o něco útlejší, než je obvyklé. 

Některé měsíce (když je například méně kulturních akcí nebo se toho 

v obci tolik neděje, a je méně příspěvků od vás občanů) může být 

zpravodaj jen 8 či 12 stránkový. Tento měsíc to ale vynahradím, stránek 

bude hned 20 . 

 Chtěl bych také informovat majitele rodinných domů, že podle 

zákona o obcích § 32:  „Vlastník nemovitosti je povinen na svůj 

náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat 

je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.“  

Náš Obecní úřad nevyžaduje jednotný tvar, barvu a velikost písma, ale 

přesto bychom vás chtěli poprosit, ať si své nemovitosti řádně 

označíte. Pomůžete tím nám i sobě, děkujeme. 

 Na závěr bych vás chtěl pozvat na takové malé připomenutí 100 

let od prvních voleb v obci (viz. přiložená pozvánka) a také na Dny 

obce, které se uskuteční 5. – 7. července.  

 To je ode mne vše a přeji pěkný začátek léta. 

       Ondřej Nikel   

Obecní záležitosti 
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Zastupitelstvo obce na svém V. zasedání dne 30.5.2019 schválilo: 

 Závěrečný účet obce Bítov za rok 2018 bez výhrad, 

 Pokrytí ztráty z hospodářské činnosti obce za rok 2018 ve výši 

227.475,14 Kč z prostředků obce, 

 Podání žádosti o kotlíkové půjčky v rámci výzvy č. 1/2019, dle 

směrnice MŽP č. 3/2019, v rozsahu Cíle 1 i Cíle 2, 

 Přijetí nabídky Ing. Luďka Macečka na dodavatele projektové 

dokumentace rekonstrukce části chodníku v úseku Obecní dům 

– zahrádka, 

 Jako prioritní investiční akci rekonstrukci chodníku v úseku střed 

obce – zahrádka / novou výstavbu chodníku v úseku zahrádka – 

hřbitov, 

 Aktualizaci Strategického plánu rozvoje Obce Bítov 2015-2025, 

 Dar obce ve výši 50.000Kč pro Římskokatolickou farnost 

Lubojaty, na opravu kostela. 

Úplné znění najdete na stránkách obce www.obecbitov.cz. 

 

 

Obec Bítov a Město Bílovec uzavřely Dohodu o vytvoření 

společného školského obvodu mateřských škol. Upozorňujeme 

občany, že tato dohoda se týká pouze umístění našich dětí 

v Mateřské škole v Lubojatech (nevztahuje se na jiné mateřské 

školy na území města Bílovce)  

Obecní záležitosti 

VÝŇATEK ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

SPOLEČNÝ ŠKOLSKÝ OBVOD MŠ 

http://www.obecbitov.cz/
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Ti, kdo procházíte horním koncem Bítova (místní části Fulvarek) jste si 

určitě řekli, že: „Ty lampy nějak více svítí“. V půli května nám totiž 

brněnská firma LAMBERGA zapůjčila na zkoušku 4 LED svítidla 

veřejného osvětlení a zároveň provedla i jejich montáž.  

Ve 3. ulici ( od r. Coufalových) jsou s teplejší barvou (do žluta), ve 2. ulici 

(od r. Haftových) pak naopak studené (do bíla). Také nám namontovali 

nové světlo před budovu Obecního úřadu a 1 LED svítidlo v místech 

„starého transformátoru“ nad hlavní cestou. Svítidla máme zapůjčeny 

na dva měsíce. Do té doby bych Vás poprosil o informaci, zda a 

případně jaká barva se vám líbí. Děkujeme, Vaší zastupitelé 

 

 

  

MONTÁŽ NOVÉHO OSVĚTLENÍ 

Obecní záležitosti 
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V letošním roce si můžeme připomenout, že před 100 lety 

poprvé došlo k osamostatnění naší obce, které do té doby nebylo 

reálně možné, a souviselo se vznikem samostatného 

Československa v roce 1918. První volby v Bítově se konaly 

15.6.1919, kdy se volilo 15 členů zastupitelstva. 10 mandátů 

získali soc. demokraté, 4 mandáty občanská strana a 1 mandát 

strana lidová. Prvním starostou byl zvolen Ferdinand Vítek (č.p. 

15) a místostarostou Adolf Hekar (č.p. 4). Další radní byli K. 

Gedrich (č.p. 57), F. Seidler (č.p. 51) a E. Richter (č.p. 53). Ostatní 

členové F. Hrnčíř (č.p. 57), J. Kanclíř (č.p. 3), F. Vavrečka (č.p. 67), F. 

Vavrečka (č.p. 23), F. Sochorek (č.p. 48), C. Sochorek č.p. 12), R. 

Hrnčíř (č.p. 28), J. Vavrečka (č.p. 68), J. Rudel (č.p. 16) a J. Richter 

(č.p. 33).  

 

 

 

 

    Ferdinand Vítek - starosta             Adolf Hekar - místostarosta  

Pravidelné schůze zastupitelstva se konaly v domě č.p. 15 (u 

starosty). V obci bylo v roce 1920 přihlášeno 421 obyvatel. Do 

místní školy bylo přihlášeno 47 chlapců a 57 děvčat, tj. celkem 

104.   

Obecní záležitosti 

100 LET SAMOSTATNOSTI OBCE 
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Během prvního volebního období se uskutečnilo např.:  

● 25.5.1919 slavnostní vysazení Lípy svobody u kapličky  

● 1920 založení DTJ a formování politických stran  

● 1921 zřízení hřbitova na pozemku parc.č.349/10 o výměře 1967 

m3 ještě před pozemkovou reformou (zakoupeno od 

Sedlnických)  

● 1921 zahájení pozemkové reformy (převody půdy drob. 

rolníkům aj.)  

● 23.4.1923 zahájení stavby okresní silnice přes obec s trasou 

jinou, než byl původní záměr - pro nesouhlas vlastníků dotčených 

pozemků s umístěním (Lindovský, Vřeský, Gedrich). Původní 

cesta byla jedna z nejhorších v okolí a byla zčásti vyložená 

dřevěnou kulatinou ve svazích. Investice si vyžádala vč. opěrných 

zdí celkem 130 tis. Kč  

● 11.8.1923 projel obcí první automobil  

První starosta p. F. Vítek po zvolení napsal „Pamětní spis” v knize 

protokolů, kde uvádí velké úsilí občanů o osamostatnění a 

problémy, které ji provázely aj. Závěrem uvádí, že 15.6.1919 byl 

jimi velmi dlouho očekávaným dnem a zůstane dnem slavným v 

dlouhé paměti jejich…  

Bohumil Řeháček 

  

Obecní záležitosti 
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Světový den oceánů  navrhla Kanada na Konferenci OSN o 

životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. Má 

připomínat důležitost oceánů a moří pro celý svět. Oceány 

ovlivňují celou naši planetu a mají 

vliv na klima Země. Naše zdraví, 

prosperita i stabilní klima závisí 

na zdravém oceánu. 

Světové oceány jsou kolébkou 

života. Pokrývají více než dvě 

třetiny zemského povrchu. 

Téměř všechny živé organismy 

na zemi jsou nějakým způsobem závislé na oceánech (kyslík, 

absorpce oxidu uhličitého či regulace globálních 

klimatických cyklů). Podle dat OSN žije v oceánech 0,7 až 

jeden milion živočišných a rostlinných druhů a miliony 

bakterií a virů. 

Zajímavosti o oceánech 

• Nejhlubší známé místo na Zemi je tzv. prohlubeň Challenger 

s hloubkou téměř 11 000 metrů a nachází se v Mariánském 

příkopu v západní části Tichého oceánu.  

 

• 90 % veškeré sopečné činnosti se odehrává v oceánech.  

Obecní knihovna 

SVĚTOVÝ DEN OCEÁNŮ – 6. ČERVEN 
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• Mrtvé moře je nejnižším bodem na Zemi s výškou 396 metrů 

pod hladinou moře. Slanost jeho vody je téměř 34% a je 8x 

slanější než Atlantický oceán a 14,5 slanější než Černé moře.  

Vzhledem k vysokému obsahu soli je voda tak hustá, že člověk 

může bezpečně ležet na povrchu vody a nepotopí se.  

 

• Tichý oceán je největší oceán a zabírá jednu třetinu 

zemského povrchu. Nachází se v něm přibližně 25 000 ostrovů 

(víc než v ostatních oceánech dohromady).  

 

• Pod hladinou oceánu je 50 až 80 % veškerého života, který 

existuje na Zemi. V současné době lidé prostudovali asi 10 % 

oceánského území.              (Zdroj: ekolist.cz) 

Při této příležitosti nelze nevzpomenout známého 

francouzského oceánografa, ochránce přírody, fotografa a 

filmaře, jehož narozeniny (11. 6. 1910) i úmrtí (25. 6. 1997) si 

rovněž v tomto měsíci připomínáme. Je jím  Jacques-Yves 

Cousteau. 

 

V bítovské knihovně si Světový den oceánů připomeneme 

výstavkou knih na toto téma. Knihy jsou jako vždy také 

k zapůjčení. 

Pozn. 26.června bude knihovna uzavřena (dovolená). 

Hana Hajná  

Obecní knihovna 
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V neděli 28.5.2019, jsme se sešli na místním hřišti k již tradičnímu 

utkání Svobodných x Ženatých. Bylo docela chladno a obloha 

byla zatažená, ale naštěstí během zápasu nepršelo. Hasiči si pro 

nás přichystali občerstvení ve formě grilovaných klobás, obec 

pak občerstvení tekuté. V mužstvu svobodných jsme mohli 

zahlednout nové hráče, kteří se přistěhovali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro některé ,bylo ranní vstávaní těžší po "Krmašové zábavě", a 

pro někoho stejné jako vždy, ale na brankáři svobodných 

(Michalu Seidlerovi), žádná únava po předešlé noci nebyla znát a 

po několika letech vychytal svobodným výhru 13:3.  

Stalo se … 

ZÁPAS SVOBODNÍ X ŽENATÍ 
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V zápase nastal sporný moment za stavu 6:1, po přezkoumaní 

videa, za pomocí systému VAR, umístěného v místní "Boudě", 

byla nařízená penalta, kterou za ženaté proměnil Marek 

Stanovský. O spornosti tohoto momentu se mluvilo ještě dlouho 

po zápase. Avšak svobodné tento moment nakopl ještě k 

většímu tlaku a začali střílet jednu branku za druhou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme tímto organizátorům a hráčům, jak bývalým tak 

současným za udržení a zachování této tradice. 

 

Tomáš Cabúk  

Stalo se … 
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Včelařská pranostika: 

Nejlepší roj včel je ten, který vyšel před svatým Janem 

Křtitelem. 

 

Život v úlu. 

Včelstvo početně stoupá ke svému vrcholu – ten nastane okolo 

letního slunovratu. Silná a zdravá včelstva nám i v tomto měsíci 

dokážou přinést velké množství nektaru z kvetoucích stromů, 

z luk i polí a současně se k naší radosti často objevují snůšky 

z lesní medovice. Vše je opět závislé na mnoha vnějších vlivech, 

kdy hraje podstatnou roli počasí stejně jako snůškově bohatá či 

chudá nabídka v okolní přírodě. 

Ve včelstvu stále trvá k radosti včelaře silná touha po 

nahromadění medných zásob, ale současně se projevuje u 

nezvládnutých protirojových opatření i pud rozmnožovací. 

Včelstva s rojovou náladou ochabnou ve snůškové aktivitě a po 

vyrojení zeslábnou. Trvá i stavební pud a zvláště v době dobrých 

snůšek je včelstvo schopné 

postavit nemalé množství 

plástů. Ve včelstvu je dostatek 

říjných trubců, kteří v teplých 

dnech vyletují spolu 

s mladými matkami na snubní 

oplozovací lety.   

Spolky a sdružení 

VČELAŘI 
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Práce včelaře. 

 

Jestliže se jaro mírně opozdilo a příroda dokvétá až v červnu, je i 

na počátku měsíce vhodná doba na první medobraní. Pozor 

nechme včelstvům nějaké zásoby medu, aby se v případném 

bezsnůškovém období nedostavil pocit nouze. Včelstvům jsme 

po vytočení vrátili prázdné plásty v naději, že budou znovu 

naplněny tolik oblíbeným tmavším květovým, v lepším případě i 

lesním, medovicovým medem. Červen je v nabídce nektaru i 

medovice velmi vrtkavý a my se můžeme dočkat jak plných 

medníků, tak také prázdných plástů. Sledujeme vývoj svých 

včelstev a v delších bezsnůškových obdobích nesmíme dopustit 

jejich zeslábnutí nebo dokonce úhyn hladověním při 

spotřebování medných zásob. Při dobré snůšce využíváme jejich 

schopnost stavět voskové dílo a vkládáme další mezistěny. 

Pokud jsme usadili do úlu časné roje, zkontrolujeme, jak bylo 

vystavěno nové dílo, stav zásob a zakladení plodových plástů. 

Podobně je třeba postupovat u nově založených včelstev pomocí 

oddělků. Při zdařilém chovu označíme kladoucí matky a 

umožníme jim mohutně zaklást velké plochy plodu tím, že 

rozšiřujeme prostor o další plásty nebo mezistěny. 

V bezsnůškovém období oddělky přikrmujeme. 

 

Včelařská moudrost: 

Včelařství je poezie zemědělství.

Spolky a sdružení 
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Za 25 let zmizelo 75 procent létajícího hmyzu. 

Za poslední čtvrtstoletí ubyly tři čtvrtiny létajícího hmyzu, uvádí nová 

vědecká studie. A netýká se to nějaké exotické africké nebo asijské 

země, tento výzkum provedli biologové v sousedním Německu. 

Podobné údaje ale přicházejí i z dalších zemí Evropy.Hmyz je nedílnou 

součástí pozemských ekosystémů – bez něj by toho fungovalo jen 

málo. Podle vědců, kteří na studii pracovali, je svět kvůli úbytku hmyzu 

na hraně „ekologického armagedonu“, pochopitelně se závažnými 

dopady na lidskou společnost.Nová data přišla z Německa, ale kvůli 

podobnosti evropské přírody jsou podle biologů aplikovatelná na 

většinu kontinentu. Na příčinu, proč hmyz mizí, vědci nebyli schopni 

přijít. Mají několik pracovních hypotéz, nejsou je však schopni 

dokázat.Věří, že zásadní roli hrají ničení přírodního prostředí hmyzu, 

rozšíření pesticidů a možná také klimatické změny.  

 

Alarmující stav 
 

Fakt, že množství létajícího hmyzu klesá takovou rychlostí na tak 

velkém území, je alarmující zjištění, hmyz tvoří až dvě třetiny živých 

tvorů na Zemi, ale zjevně tu došlo k hrozivému úbytku. Zdá se, že 

vytváříme obrovské plochy země, které jsou nevhodné pro jakékoliv 

formy života – a jsme tedy momentálně na cestě k ekologickému 

armagedonu. Pokud ztratíme hmyz, zkolabuje všechno. Výzkum, který 

byl zveřejněný v odborném časopise Plos One, vychází z práce desítek 

amatérských entomologů, kteří studují vývoj hmyzu už od roku 1989. 

Na 63 místech celého Německa sebrali do speciálních sítí asi 1500 

vzorků létajícího hmyzu. Vědci pak porovnávali data v průběhu času – 

hned první analýza přinesla velmi smutná čísla. Když měřili hmotnost  

  

Spolky a sdružení 

MYSLIVCI 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
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takto nachytaného hmyzu, ukázalo se, že během 27 let poklesla o 76 

procent, nejhůře to vypadalo v létě. Právě v době, kdy hmyzu mělo být 

nejvíce, byly jeho počty nižší až o 82 procent. 

Jde o první takto velkou studii, která se věnovala více druhům hmyzu. 

Doposud měli vědci k dispozici jen práce, které byly zaměřené pouze 

na jednotlivé druhy hmyzu, ty ale ukazovaly podobné trendy. Například 

populace motýlů klesla asi o 50 %, jak ukazují dlouhodobé výzkumy. 

Ještě horším zjištěním ale je, že vědci hledali hmyz v chráněných 

územích. A přesto došlo i tam k dramatickému úbytku. 

Entomologové popisovali během jejich výzkumů i to, jak se měnila 

krajina, jak se vyvíjely rostlinné druhy a další parametry, ale nic z toho 

nedokázalo odpovědět na otázku, kam zvířata zmizela. Něco mohly 

ovlivnit změny počasí, ale nemůže to vysvětlit tak rychlý pokles. 

Velmi pravděpodobné je, že hmyz normálně v rezervacích žije, ale není 

schopen přežívat mimo ně. Oblasti intenzivního zemědělství 

neposkytují téměř žádná vhodná zázemí pro jakákoliv živá zvířata. 

Místo života se tu hmyz setkává jen s chemickými pesticidy. 

 

Problém jménem pesticidy 
 

Právě pesticidy jako zdroj problémů se v poslední době znovu vracejí 

do centra pozornosti expertů po celém světě. Například v září 

upozornil hlavní vědecký poradce britské vlády, že svět se v pesticidech 

mýlil. Tvrdí, že vědci mylně předpokládali, že je bezpečné používat 

pesticidy v průmyslových objemech, naopak že vědecká komunita 

téměř ignorovala dopad chemikálií na velkou plochu krajiny. 

Vědci, kteří se na studii podíleli, uvádějí, že je potřeba na tomto 

výzkumu více pracovat. Přiznávají, že je nedostatkem, že výzkum 

probíhal jen na létavém hmyzu – je totiž možné, že si nelétavý hmyz 

vede mnohem lépe a možná dokonce létavý hmyz v některých rolích 

nahradil. Další variantou, nad kterou je třeba se zamyslet, je možnost, 

že v sítích uvízne jen větší hmyz, takže pokud se úbytek týká jen jej, 

Spolky a sdružení 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/european-grassland-butterfly-indicator-1#tab-chart_4
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mohlo by to výsledky ovlivnit; menším druhům hmyzu se možná daří 

stále stejně dobře. 

 

Proč nás bude mrzet mizení létajícího hmyzu 
 

Tato zvířata mají v ekosystémech obrovské množství důležitých rolí. 

Například opylují rostliny – mouchy, můry a motýli jsou v tom stejně 

důležití jako včely. Současně tvoří základ stravy pro spoustu savců, 

ptáků, ryb i obojživelníků. Mouchy, brouci a vosy zase fungují jako 

predátoři a pomáhají rozkládat biologické látky.    Zuzana Vavrečková 

 

 

 
 

1.6.2019 od 15 hodin pořádají rybáři ve Vesníku malé 

posezení. V plánu je smažená ryba na červeno, uzené 

kapří podkovy a pivo kozel 11°. Přijďte se podívat! 

2.4.2019 bylo zahájeno napouštění vodní nádrže v 

Bílovci. Vyčerpávající informace naleznete na webu 

prostřednictvím QR kódu vedle. 

 

 

 

 

Dobrý den, 

někde u hřiště u boudy nebo na hasičské ploše na 

hřišti jsem ztratila obojek pro psa. Měří 35cm, je to 

neobvyklý řetízek – tzv. hadí. Prosím, jestli ho 

někdo našel, udělá mi obrovskou radost, když ho 

nechá na úřadě.  Moc děkuji.  

Zuzana Vavrečková 

  

Spolky a sdružení 

RYBÁŘI 

ZTRÁTY A NÁLEZY 
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Chvíle oddechu 
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Dnes mám pro Vás připraveny dvě zašifrovaná přísloví.  

Pokud to vše vyluštíš, odpovědi odevzdej buď do schránky na 

Obecní úřad nebo napiš na email O.Nikel@seznam.cz. 

Tři vylosovaní obdrží malý dárek. 

 

 
N I C N E N Í 

 
 

I S E N S E N 

 
 

T E L N Ě J Š 

 
 

U L K Ž E N Í 

 
 

P Á K K T E R 

 
 

S Ě T Š Á M Ý 

 
 

T Í 
     

 

 

 
 

       
C .     J .      Š . . . . M,   T .      J .      S      Č . . . . M. 

 

 

Minule vyhráli – č.p. 116, 148 a 169. Gratulujeme   

Chvíle oddechu 

mailto:O.Nikel@seznam.cz
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Pozvánka 
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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 26.6.2019. 

 

Vydala obec Bítov dne 31.5.2019 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 

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

 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

1.6.2019 – Posezení u vody (od 15 hodin ve vesníku) 

2.6.2019 – Svatý duch – Vaječina (hřiště FC) - Lubojaty 

9.6.2019 – Sportovní den (hřiště FC od 14 hodin) – Lubojaty 

14.6.2019 –100 let samostatnosti obce (OD od 18 hodin)  

22.6.2019 – Den obce s oslavou 150 let ZŠ ( před KD) - Tísek 

29.6.2019 – 2. ročník Šláftruňk (hřiště FC) - Lubojaty 

5. – 7.7.2019 – Den obce (ve vesníku) 

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

nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách. 

 
Jubilanti: 

 

Hekarová Ludmila, Mydlář Vladimír, 

Niklová Radka, Kiss Rostislav 

 

Všem přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka. 

  

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

