
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murphyho zákon o pravdě a lži: 

„Můžete stokrát dokázat nepravdivost lživého výroku, 

stejně se vždycky najdou lidé, kteří mu uvěří.“  
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Dobrý den, 

do dnešního zpravodaje jsem o Vás občanů obdržel spoustu příspěvků, 

za což velice děkuji, a proto se nebudu moc rozepisovat a pokusím se 

je všechny uveřejnit . 

 Od čtvrtku 3.10., nejpozději do konce října, bude probíhat 

oprava vozovky mezi č.p. 144 a č.p. 137. V některých dnech může být 

vozovka částečně uzavřena. Sledujte proto, prosím, dopravní značení. 

 6. října uplyne 1 rok od loňských voleb do obecních 

zastupitelstev. Jeden ze slibů byl i aktualizovat obecní internetové 

stránky. Proto budou tyto nové stránky k  6.10.2019 spuštěny, 

postupně doplňovány a ke konci roku 2019 bude ukončen provoz 

stránek stávajících.       Ondřej Nikel 

 

 

Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání dne 5. 9. 2019: 

schválilo: 

 rozpočtové opatření č. 4/2019, 

 střednědobý rozpočtový výhled Obce Bítov na léta 2019-2024, 

 vypsání výběrového řízení na dodavatele zakázky Celoplošná 

vysprávka místní komunikace v Bítově dle zadávací 

dokumentace, 

 podání žádosti o dotaci v rámci 4. Výzvy MAS Regionu Poodří – 

OPŽP – Podpora posílení přirozených funkcí krajiny, 

 přijetí nabídky společnosti ARMING spol. s r.o. na dodavatele 

projektové dokumentace rekonstrukce fotbalového hřiště  

a výstavby multifunkčního hřiště,  

Obecní záležitosti 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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 podání žádosti o dotaci v rámci 9. Výzvy MAS Regionu Poodří – 

IROP – Zabezpečení bezpečné a udržitelné dopravy na 

rekonstrukci a modernizaci části chodníku v úseku Obecní dům 

– zahrádka a na výstavbu chodníku v úseku zahrádka – hřbitov, 

 ceník pronájmu obecního majetku občanům obce, 

 

Zastupitelstvo obce na svém 7. mimořádném zasedání  

dne 23. 9. 2019: 

schválilo: 

 dodavatele zakázky Celoplošná vysprávka místní komunikace 

v Bítově firmu Eurovia CS, na základě vyhodnocení nabídek 

výběrovou komisí, 

 kritéria pro poskytování kotlíkových půjček občanům a 

vzorovou Smlouvu o půjčce v rámci Výzvy č. 1/2019 , dle 

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

 přijetí podpory dle Rozhodnutí č. 04621961 o poskytnutí 

finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR 

ze dne 4. 9. 2019., 

neschválilo: 

 žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce pro 

subjekt Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice. 

 

Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bítov  

najdete na internetových stránkách obce www.obecbitov.cz.  

Obecní záležitosti 

http://www.obecbitov.cz/
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Sýkora 
koňadra 

Rehek 
zahradní 

 

 
Milí čtenáři Zpravodaje,  

v tomto roce se na pultech knihkupectví objevila 

nádherná publikace německého autora Axela 

Gutjahra PĚVCI Na zahradě a v parku. V této 

bohatě ilustrované publikaci najdete nejen 

charakteristiky celkem 88 nejběžnějších druhů 

zpěvných ptáků střední Evropy, ale dozvíte se 

základní informace o jejich rozšíření, vzhledu, 

potravě a typickém způsobu života včetně údajů o 

hnízdění a počtu vajec. Kromě toho obsahuje kniha řadu zajímavostí, 

například jaké náležitosti má splňovat správná ptačí budka pro 

konkrétního opeřence i jak jinak podpořit život ptáčků ve vašem okolí.  

Co je ovšem na knize nezvyklého je to, že obsahuje QR kódy, s jejichž 

pomocí si můžete poslechnout charakteristický zpěv nebo volání 

představovaného druhu. Kódy jsem vyzkoušela, fungují a myslím, že tak 

knihu velice zhodnotily, protože máte vlastně na jedné stránce obrázek, 

texty i zvuky, tedy knihu i cédéčko v jednom, a cena od 303 do 364 Kč, 

kterou jsem na internetu našla, určitě není přemrštěná. Kniha pro 

potěchu oka, ucha i srdce je zároveň dobrým tipem na vánoční dárek. 

Poznámka: Na čtení QR kódů potřebujete mít ve svém mobilu nebo 

tabletu staženou aplikaci na skenování QR kódů. Pokud aplikaci máte, 

můžete již vyzkoušet, přikládám na vyzkoušení kód s hlasem sýkory 

koňadry a rehka zahradního.                                                                       

Kniha bude v říjnu k nahlédnutí 

v bítovské knihovně. 

Přeji Vám příjemné podzimní dny 

v přírodě i s knihou.      Hana Hajná  

Obecní knihovna 

POZVÁNKA KE KNIZE – PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY 
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Takový byl víkend 14. a 15. září pro účastníky  hasičského zájezdu 

do vinného sklepa   a po pamětihodnostech jižní Moravy. 

Slunečné počasí a pohodová atmosféra nás provázely po oba 

dny. Středověký hrad Buchlov, archeoskanzen Modrá nás 

zavedly do dávné minulosti, v sladkovodní a botanické expozici  

Živá voda jsme měli možnost poznat život ve vodě i kolem vody, 

vodní živočichy a rostliny řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní, 

též projít se po " stezce praturů". Vyvrcholením náročného 

sobotního programu byla exkurze do vinohradu, degustace vína 

a burčáku, bohatý raut, zpěvy a tance za doprovodu cimbálovky 

ve sklípku U Křiváků. 

         Mimořádným zážitkem byla nedělní prohlídka Baziliky  

sv. Cyrila a sv. Metoděje na Velehradě i jejího podzemí s 

jedinečnou atmosférou,  v němž je mimo jiné vystavena i zlatá 

růže-dar papeže Jana Pavla II. z r.1985. 

         Organizátorům patří velký dík za skvěle odvedenou práci. 

                                                  Eva Chrapková a Libuše Vřeská 

 

 

 

 

 

 

  

Stalo se … 

OHLÉDNUTÍ ZA VELMI VYDAŘENÝM VÍKENDEM 
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V pátek 6.9.2019 proběhla u nás Noční hasičská soutěž v 

kategorii muži a ženy. Celkem se zúčastnilo 24 hasičských 

družstev. Z toho bylo 16 mužských a 8 ženských. 

Mezi muži zvítězili hasiči z Trojanovic časem požárního útoku 

14,86 s. U žen to byly hasičky ze Závady časem 18,04 s. Naši muži 

nebyli hodnoceni pro nesplnění disciplíny. Ženy skončily na 5. 

místě. 

 

V neděli 8.9.2019 proběhla dětská soutěž, které se účastnilo 8 

družstev. 3 družstva starších žáků a 5 družstev mladších žáků. 

Obě kategorie vyhráli mladí ze Slatiny. Naše mládež se po 

dlouhých létech soutěže nezúčastnila. Nemáme vedoucího 

mládeže. Kdyby měl někdo zájem s mládeží pracovat, přihlaste 

se!!! 

                                                                                                      

Děkuji spoluobčanům za podporu soutěžních družstev. 

                                                                                      Za SDH starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stalo se … 

OHLÉDNUTÍ ZA HASIČSKÝMI SOUTĚŽEMI 
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Dne 6. září 2019 pozvala paní učitelka Alena Kanclířová celou naši 

třídu k sobě do rodné obce Bítov. Trochu jsme bloudili, ale nakonec 

jsme se s paní Alenkou potkali před hasičskou stanicí. Pan Ondra 

Nikel, místostarosta obce a zároveň skvělý hasič, se nás ujal. 

Vyprávěl nám o historii hasičského sboru, o práci hasičů, ukázal 

nám jejich výzbroj a výstroj. Viděli jsme velké červené hasičské auto, 

do kterého jsme se mohli posadit. Vyzkoušeli jsme si také hasičskou 

přilbu a bundu. Byl to pro nás velký zážitek! Tímto chceme 

poděkovat nejen panu Ondrovi za skvělý výklad, ale celému 

hasičskému sboru, že nám umožnili krátkou exkurzi.  

Pak jsme si šli prohlédnout Bítov. Zastavili jsme se v obchodě pro 

špekáčky, chleba, hořčici a okurky, protože našim cílem nyní bylo 

opékání párků u zdejších rybníků, kde jsme si to moc užili. 

Poděkování patří místním rybářům, kteří nám dovolili pobyt u 

rybářské chaty. Výlet byl super a už se těšíme, až Bítov zase 

navštívíme. Kolektiv 9. C, ZŠ a MŠ, O. – Poruba, Ukrajinská 19,p.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stalo se … 

EXKURZE U BÍTOVSKÝCH HASIČŮ 
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Něco málo k výjezdu dne 29.8.2019. V 15:11 byla jednotka 

vyslána operačním střediskem v Ostravě k nahlášenému požáru 

pole za Bítovem. Jednotka vyjíždějící s naší tatrou CAS 32 T148, 

přijela na místo požáru jako první. Proto velitel naší jednotky, při 

příjezdu viděl šíření požárů na dvou stranách pole směrem k 

lesu, tak rozhodl, že pro zabránění šíření ohně do lesa použijeme 

asanační lištu, kterou máme na přední části vozu připevněnou 

nastálo. S větrem, který pomáhal ohni, jsme šíření ohně zachytili 

včas ještě před lesem a objetím celého ohniště jsme dalšímu 

šíření zabránili. Profesionální kolegové ze stanice Bílovec, kteří 

dojížděli při našem hašení první částí okraje lesa, nás jistili u 

druhé části lesa, ale viděli, že hašení se nám daří, tím pádem nás 

nechali hasit i druhý okraj lesa a přemístili se na druhou stranu 

požáru. Po přejezdu okrajů lesa a zamezení šíření, jsme zahlédli 

dva traktory zemědělského družstva z Tísku ke kterým oheň mířil 

z třetí strany. Poté jsme se rozhodli oheň uhasit i před traktory a 

tím jsme objeli celou část požářiště a museli jet natankovat vodu 

z hydrantu zpět do Bítova. Při zřízení tankovacího místa a 

zahájení tankování vody, jsme očistili vozidlo, které bylo silně 

znečištěno popelem ze spálené slámy. Po natankování, které 

trvalo cca 45 minut, jsme se vrátili zpět na pole a při příjezdu 

jsme pravděpodobně nasáli do motoru slámu a ta vzplála na 

předním nárazníku vozu, jestli příčinou uražené mlhovky, nebo 

doutnajícím popelem, tohle jsou jen domněnky, které mohou být 

vyvráceny. Jak vznikl požár na voze je zatím v šetření. Po 

vyšetření a vyfocení celé události, jsme vozidlo nastartovali a po 

vlastní ose odjeli na vlastní stanici. Do dnes kluci už měli  

Stalo se … 

POŽÁRNÍ ZÁSAH – HOŘÍCÍ POLE 
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 několikátou brigádu, kterou se snaží dát vozidlo do původního 

stavu.  

PS: Pro vysvětlení vzniku požáru. Požár vznikl při mulčování 

slámy na poli. Na místo ihned vyjel traktor s nádrží na vodu a 

pole si chtěli nejprve uhasit sami, ale i přesto volali na 150, aby 

se požár nedostal do větších rozměrů.   Vojtěch Kiss 

  

Stalo se … 
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Pranostika:  

Michal – den-li jeho propršívá, teplo před Vánoci věštívá. 

 

Život v úlu 

V průběhu měsíce se postupně změní osazenstvo úlu v početní 

převahu včel dlouhověkých.  

Jakmile má včelstvo „plné sklady“ tedy dostatek zimních zásob, 

dojde k celkovému zklidnění i na česnech úlů. V září ukončují 

zpravidla i včelí matky intenzívnější plodování a je-li chladný 

začátek podzimu, ukončí jej zcela.  

V teplejších dnech ještě včely vyletují, aby vyhledávaly nyní již 

skromné zdroje nektaru a pylu. Úlové včely vyživují otevřený plod 

a zahřívají plodové plásty. V budoucím sedisku zimního chomáče 

dojde k uvolnění části plástové hmoty a k půlkruhovitému 

navrstvení pylových a glycidových zásob. V některých letech se 

při příznivých podmínkách pro přemnožení mšic objeví na 

jehličnatých stromech melecitózní sladinka, kterou včely rychle 

objeví a často i v hojných dávkách přinášejí do úlu. Vlivem 

značného upracování se včelám zkracuje život a v kombinaci s 

těžce stravitelným medem potom dochází k zeslábnutí včelstev a 

vyšším úhynům.   

Spolky a sdružení 

VČELAŘI 
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Práce včelaře 

Jakmile jsme nakrmili svá včelstva a došlo u nich k uložení zásob, 

odstraníme z úlu krmítka a zkontrolujeme, zda má včelstvo dostatek 

medu k přečkání dlouhého období podzimu, zimy i části jara. Pokud 

jsme použili k letní likvidaci roztočů přípravky s dlouhodobějším 

účinkem, je nutné je po doporučené době působení z úlu odstranit. 

Naší snahou by mělo být, aby matky v září ukončily plodování. Včelař, 

který v tomto měsíci krmí svá včelstva, nejen, že opotřebovává 

dlouhověké včely, ale současně podněcuje matky ke kladení. Toto se 

může vymstít zeslábnutím včelstev. Pozdní krmení prodlužuje i dobu 

slídivosti a přináší riziko vzájemného vylupování včelstev.  

Chladnější dny a hlavně noci pozdního léta a podzimu rovněž přispívají 

k ukončení plodování, ale pouze za předpokladu, že včelař „nedusí“ 

včelstvo za přespříliš staženým česnem.  

Včelařská moudrost: 

Jest důležité, aby každý včelař něco zkoušel, co se týká včelařství, 

neboť jenom tak je možno dopracovat se výsledků prospěšných. 

 

 

 

  

Spolky a sdružení 
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Pojmem „množírna psů a koček“ se nejčastěji označuje chovné 

zařízení, kde jsou za účelem zisku v nevyhovujících podmínkách 

rozmnožována plemena psů a koček, přičemž dochází k týrání zvířat.  

Striktně vzato je „psí množírna“ pouhým mediálním pojmem, 

který právní řád ČR nezná. Jedná se o blíže nedefinovaný způsob chovu 

psů, realizovaný především pro komerční účely, který provázejí některé 

závadné jevy. Nejvýraznější z nich je nedostatečná péče o zvířata a 

daňové úniky při prodeji. Činnost množitelů je bezprostředně 

podmíněna poptávkou veřejnosti, nejvíce pak po módních plemenech, 

jejichž cena rozhodně nepatří k nízkým. Cílem je dosáhnout co 

nejvyššího výdělku při co nejnižších nákladech. Feny představují pouhý 

zdroj příjmu; množitelé je připouští při každém hárání a ty rodí, dokud 

jim to jejich fyzický stav umožní. Množitelé přitom sami rozhodují o 

tom, kterým psem nakryjí fenu, bez ohledu na jejich zdraví, původ a 

povahové či exteriérové vlastnosti. Kvůli absenci kontroly dochází často 

ke křížení jedinců úzce příbuzných či nemocných, v důsledku čehož 

bývají i štěňata nemocná nebo s vrozenými vadami. Překupníci tuto 

okolnost zastírají falešnými výmluvami a neduhy kompenzují nízkou 

cenou. Tu však následně mnohonásobně překročí náklady na 

veterinární péči. Výjimkou nejsou ani prošlé vakcíny a zfalšované 

očkovací průkazy. Zvířata v množírnách žijí často v klecích nebo 

kotcích na nepřiměřeně malém prostoru (nejednou se brodí ve 

vlastních výkalech), nemají dostatek vody ani krmiva, chovatelé jim 

nezajišťují potřebnou veterinární péči. Jakmile feny nejsou schopny 

další reprodukce, bývají nemilosrdně utraceny. Štěňata jsou od matky 

odebírána příliš brzy (většinou tři až čtyři týdny po porodu), což se 

následně projeví na jejich zdraví a psychice.   

 Česká republika platí spolu se Slovenskem a některými dalšími 

východoevropskými státy za hlavní „vývoznu“ psů a koček pro celou 

Evropu. Na alarmující stav poukazují dlouhodobě mezinárodní 

Spolky a sdružení 

MYSLIVCI - PROBLEMATIKA S MNOŽÍRNAMI  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pes_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Dka_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDr%C3%A1n%C3%AD_zv%C3%AD%C5%99at
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Porod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychika
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organizace, podvodné praktiky při prodeji psů mapují zahraniční 

media.  Přestože je Česko považováno za stát pejskařů, nemá 

paradoxně žádnou obecnou normu, která by závazně upravovala 

práva a povinnosti při zájmovém chovu domácích zvířat. Chovatelství je 

zde navíc prostou ohlašovací živností. Konečně české správní úřady 

mají na rozdíl od zahraničních institucí jen omezené portfolio nástrojů 

a postihů, které mohou proti nezodpovědným a protiprávně jednajícím 

chovatelům uplatnit. Například v Austrálii to, čemu se v Česku říká 

„množírenský byznys“, sankcionují vysokými pokutami a v extrémních 

případech až dvouletým vězením. Do celé problematiky a legislativního 

procesu se zapojily klíčové instituce, především Ministerstvo 

zemědělství, Státní veterinární správa a Policie ČR. Ministerstvo 

zemědělství připravilo novelu veterinárního zákona, podle které budou 

mít všichni chovatelé s více než pěti fenami povinnost tento chov před 

zahájením nebo ukončením chovatelské činnosti oznámit krajské 

veterinární správě. Na počátku dubna 2016 došlo k uzavření dohody 

mezi Policejním prezidiem ČR a Státní veterinární správou, která by 

měla zlepšit právě objasňování případů týrání zvířat, a to i 

prostřednictvím společných kontrolních akcí policistů a úředních 

veterinárních lékařů…      Zuzana Vavrečková 

           

 

 

 

  

Spolky a sdružení 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1c%C3%AD_zv%C3%AD%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohla%C5%A1ovac%C3%AD_%C5%BEivnosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_veterin%C3%A1rn%C3%AD_spr%C3%A1va_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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V pátek 11.10. v 17 hodin a v sobotu 12.10. v 10 hodin pořádají 

místní hasiči sběr starého papíru. Chcete-li se zbavit starého 

papíru, připravte jej k vrátkům (nejlépe svázaný). Výtěžek bude 

použit k nákupu vybavení pro soutěžní družstva.  

Za spolupráci děkují hasiči. 
 

Hezký den , letní prázdniny už jsou pryč a my od příštího týdne 

zase startujeme se cvičením v Bítově. Těšit se můžete na 

pravidelné lekce JÓGY každé úterý od 18:00 do 19:00 s trenérkou 

jógy Lenkou :) od 24.9. 

Cvičení bude probíhat ve velké zasedací místnosti Obecního 

úřadu v Bítově. Nezapomeňte si zarezervovat místo na cvičení na 

www.vesnicevpohybu.cz.  Těší se na Vás Lenka :) 

 

Vážení rodiče, milé děti dne 13.10. od 14 hodin Vás kulturní 

komise zve na 1.ročník drakiády na pole u „ Kanclířového kopce“ 

- na pole za Davidem Farníkem, Hrabovskými. Sebou vezte 

něco teplého na zahřátí pro děti, vlastního draka a případně 

deku na sezení. Doufejme, že nám počasí bude přát. 

Vyhodnotíme nejlepšího draka a uvidíme, kolik se nás sejde a 

příští rok, pokud nás letos bude dosti, můžeme vytvořit si na 

místě i draka vlastního.    Za kulturní komisi, Vojtěch Kiss  

Pozvánky 

SBĚR PAPÍRU S HASIČI 

CVIČENÍ ŽEN - JÓGA 

DRAKIÁDA 

http://www.vesnicevpohybu.cz/


 

 
15 

 

 

Pozvánky 
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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 27.10.2019. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 24.9.2019 v nákladu 180 ks. Příspěvky nejsou 

jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.  

Za obsah odpovídají jednotliví přispívající. 

www.obecbitov.cz 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

3.11.2019 - Myslivci – Posezení u Huberta 

 

 

 

 

 

 

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

nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách. 

 

Jubilanti: 

Alena Bobková 

Vít Krauzovič 

 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

Vzpomínáme: 

 

Milada Sochorková (†69) 

 

 

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

