
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murphyho zákon nákupů: 

„To, co jste si vyhlédli, je už dávno vyprodáno.“  
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Dobrý den, 

týden se s týdnem sešel a advent je za dveřmi. Když nebudu počítat 

předvánoční shon, tak nastává období klidu a pohody. Proto jsem opět 

do zpravodaje zařadil omalovánky a křížovky, které Vám zpříjemní tyto 

chvíle.  

V obci je dosekáno, kontejnery s posypovým materiálem jsou 

připraveny, hřiště uklizené, (mírná) zima může začít. 

Jako každý rok, i letos bude o druhé adventní neděli k místnímu 

obchodu přistavěna nádoba se jmelím, kterým si můžete ozdobit 

domovy. Jmelí nám pomohl z obecních stromů sundat Eduard 

Šablatura v rámci provádění zdravotních ořezů. 

Nově nabízíme možnost odvozu bioodpadu přes celé zimní 

období. Kontejnery budou přistaveny za obecním úřadem a budou se 

vyvážet pravděpodobně co 1-2 měsíce. Protože slouží všem občanům, 

dávejte zde prosím jen drobný bioodpad z kuchyně, ne například 3 

vlečky s listím. 

Ve středu 20. 11. jsme před salónek Obecního domu zasadili 

nový vánoční strom.  Ještě několik let mu sice potrvá, než doroste, ale 

opět půjde vidět až z Lubojat . 

Na závěr bych vás rád pozval na rozsvícení vánočního stromu, 

které bude v sobotu 31.11. v podvečerních hodinách. Přijďte si sednout 

do místní restaurace a vyzkoušet nové espresso s malou cukrovinkou. 

Příští číslo zpravodaje vyjde opět v týdnu před Vánoci, kdy bude 

již tradičně rozneseno společně s obecním kalendářem. 

 

Ondřej Nikel  

Obecní záležitosti 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 
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V neděli 24. listopadu proběhlo v salónku Obecního domu 

setkání jubilantů. Po dobrém obědě se začaly vyprávět 

zajímavé příběhy a historky z dob nedávných i již dávno 

minulých. Také jsme zavzpomínali na historky s občany, 

kteří už nejsou mezi námi. Ke konci jsme dostali malý dárek 

a kytičku. 

Velice děkujeme za příjemně strávené odpoledne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

účastník  

Obecní záležitosti 

 
POSEZENÍ S JUBILANTY 
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Milí čtenáři Zpravodaje, 

každoročně se hovoří o původu tradice zdobení vánočních 

stromků, ale já jsem si položila otázku: Odkud přišel adventní 

věnec? Odpověď jsem našla v knize Vánoce z nakladatelství 

Pierot:  ADVENTNÍ VĚNEC 

První zmínky o adventním věnci pocházejí z poloviny 19. století 

z bohatého města Hamburk. Objevil se na dveřích sirotčince. Byl 

vyřezávaný ze dřeva s malou pokladničkou, do které mohli lidé 

házet vánoční milodary pro osiřelé děti. Odtud pronikl dále do 

Evropy, kde se už zhotovoval ze zelených větviček chvojí, které 

vyjadřovaly život věčný, jejž věřícím přislíbil Ježíš. Tvar věnce 

symbolizuje jednotu a plamen svíčky plamen lásky každého 

člověka. Zvěstoval naději a očekávání příchodu Spasitele. 

Adventní věnec obvykle zdobí 

čtyři svíce, tři fialové (barva 

pokání) a jedna růžová (barva 

naděje), mají stejnou barvu jako 

mešní roucha adventu. Každou 

neděli se zapaluje jedna. 

V závislosti na zvycích dané 

oblasti může být počet svíček, 

barva, tvar a uspořádání různé.  

Obecní knihovna 

ADVENTNÍ VĚNEC 

 



 
5 

 

Prosincové akce v knihovně: 

Středa 18. prosince od 17.30 hodin – velká zasedací místnost 

Obecního úřadu - předvánoční posezení s vyhodnocením a 

odměněním účastníků soutěže na téma 30 let od sametové 

revoluce; s ochutnávkou vánočního cukroví, přičemž vyzývám 

všechny šikovné pekařky, aby se přišly pochlubit se svými 

„majstrštyky“, případně včetně receptů, abychom měli inspiraci 

třeba na příští vánoce. 

Pátek 27. prosince od 16 hodin – povánoční krátký program pro 

děti. Prosím, aby se děti přišly pochlubit s knížkami, které letos 

najdou pod stromečkem. Bude opět připravena sladká odměna. 

Od 17 do 18 hodin se bude půjčovat pro všechny čtenáře.  

Jelikož vychází první lednová středa na svátek, posune se 

výpůjční den na čtvrtek 2. ledna. 

Na závěr jedna adventní pranostika:  Když v prosinci sněží, 

úrodný rok na to běží. 

Tak doufejme, že nám to letos vyjde! Všem čtenářům 

Zpravodaje přeji klidné vánoční svátky, příjemnou 

předvánoční i vánoční atmosféru a šťastný vstup do nového 

roku! 

Hana Hajná – Knihovna Bítov 

  

Obecní knihovna 
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Vývoj zpětného odběru baterií 

Baterie odevzdané k recyklaci (v tunách) Účinnost/úroveň sběru baterií (v %) 

 

Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, zejména těžké kovy, 

a i přes své malé rozměry mohou napáchat v přírodě výrazné škody. Když 

vyhodíme baterie do odpadkového koše, nejčastěji skončí na skládce. Zde 

mohou po čase znečistit půdu a spodní nebo povrchové vody. Pokud se 

dostanou s dalším komunálním odpadem do spalovny, znečišťují zase 

ovzduší. Bylo dokázáno, že těžké kovy obsažené v bateriích mají škodlivý 

vliv také na lidské zdraví. 

 

Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. Čím více 

vybitých baterií se dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních 

zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné materiály, 

které mnohé baterie obsahují, se podaří prostřednictvím recyklace 

zachytit. Z jedné tuny baterií lze přitom recyklací znovu získat až 167 kg 

oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Věděli 

jste, že zinek z deseti kilogramů baterií poslouží k výrobě mosazi pro jeden 

saxofon?  

 

Ročně se v České republice vytřídí přes 1 600 tun použitých baterií a 

akumulátorů, což odpovídá hmotnosti přibližně 234 sloních samcům. Zdá 

se vám to hodně? Toto množství však představuje pouze 45 % všech 

baterií dodaných na trh. 

 

 

 

 

  

Obecní záležitosti 

JAK TŘÍDIT BATERIE? 
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Sběrná místa jsou blíž, než si myslíte 

Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, které v 

rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie, ve sběrných 

dvorech, na školách, úřadech a v některých firmách. Interaktivní mapa 

sběrných míst na mapa.ecobat.cz vám pomůže nalézt nejbližší sběrný 

box, kam můžete odevzdat použité baterie (tužkové, knoflíkové i 

akumulátory). Stačí zadat lokalitu, která vás zajímá, a zobrazí se vám 

všechna sběrná místa v okolí.  

Vyhazujeme baterie, které nám ještě mohou sloužit 

Hodně lidí vyhazuje baterie předčasně. Společnost ECOBAT provedla 

testování baterií, které lidé odevzdávají k recyklaci. „Ukázalo se, že 13 

procent baterií, které lidé vyhodili jako nepotřebné, byly nabité na více 

než polovinu své celkové kapacity. Může se zdát, že to není vysoké 

číslo, ale těchto 13 procent na druhé straně představuje více než 200 

tun baterií, které nemusely skončit jako neužitečný odpad,“ říká Petr 

Kratochvíl. Z poloviny vybitá baterie nemusí obstát u energeticky 

náročnějších zařízení, ale dobře poslouží v kuchyňské váze nebo v 

hodinách, kde může sloužit i několik dalších let. 

 

Když měníte baterie… 

Pokud měníte baterie, měli byste je z přístroje vyjmout všechny ve 

stejnou dobu a vyměnit je za nové, a to stejného typu i ve likosti. Zcela 

nebo částečně vybité baterie nikdy nekombinujte s novými. V takovém 

případě se vám totiž může stát, že dojde k nerovnoměrnému rozložení 

napětí mezi bateriemi, a to může spotřebič nenávratně poškodit. A 

nekombinujte ani různé druhy a značky baterií. Zde by totiž mohlo pro 

změnu dojít k porušení těsnosti baterií a k jejich následnému vytečení.  

  

Obecní záležitosti 

http://mapa.ecobat.cz/
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Minimálně 66 kamionů bychom 

potřebovali, abychom na ně naložili 

naložili všechny baterie, které byly 

v roce 2018 vytříděny v České 

republice. Pokud bychom je 

seřadili za sebe, celková délka 

kolony by byla přibližně 1,32 km. 

Víte, že… 

◦ Podle statistik neziskové organizace ECOBAT bylo v roce 2018 

v České republice vytříděno a k recyklaci předáno 1 645 tun baterií. 

Toto číslo představuje 45 % ze všech baterií, které byly v ČR dány do 

oběhu.  

 

◦ Každý Čech v průměru odevzdá 

k recyklaci ročně 155 gramů baterií, 

což zhruba odpovídá šesti tužkovým 

bateriím typu AA.  

 

◦ V současné době je v České 

republice už přes 22 tisíc sběrných 

míst. Vyhledat si je můžete díky 

vyhledavači na adrese 

mapa.ecobat.cz.  

 

◦ V roce 2018 se na celkovém 

množství odevzdaných baterií podílel 

nejvíce sběr v obchodech (33 %), 

dále ve firmách (30 %), v obcích (25 

%) a ve školách (9 %). 

 

◦ Ve srovnání se situací před deseti lety se v České republice výrazně 

zvýšilo absolutní množství baterií odevzdaných každoročně 

k recyklaci, stejně tak rostla i účinnost sběru baterií.  V posledních 

třech letech tyto příznivé výsledky držíme. Stále je však prostor pro 

zlepšení, protože na recyklaci i tak míří jen necelá polovina baterií, 

které se dostanou do oběhu. 

 

◦ Více informací na www.ecobat.cz 

  

Obecní záležitosti 
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Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u Mikulášovy osoby v pestrý 

celkový obraz: Mikuláš, světec a přítel dětí, patron zajatců, biskup, mučedník a 

pomocník v nouzi. 

Historicky doložená data: Mikuláš se narodil kolem r. 270 v řeckém Patrasu. 

Kolem roku 300 se jako mladý muž stal biskupem v Myře (Turecko). Brzy poté 

zde začalo pronásledování křesťanů. I Mikuláš se dostal kolem r. 310 do zajetí 

a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán utrpěným mučením, vystoupil r. 

325 na Nicejském koncilu. Více se o jeho životě a působení s jistotou neví. Je 

známo už jen přibližné datum biskupova úmrtí: 6.12. mezi roky 345 a 351.  

Štědrost světce vychází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce, 

který se rozhodl prodat své dcery do nevěstince. Když se o tom dozvěděl sv. 

Mikuláš, vhazoval otevřeným oknem do ložnice dívek tři noci za sebou peníze, 

jimiž jejich otec nejen splatil dluhy, ale ještě zbylo na věno. Z této legendy 

vychází i typické znázorňování sv. Mikuláše se třemi zlatými jablky na knize. 

Sv. Mikuláš (St. Nicolaus, odvozeně 

Santa Claus) naděluje dětem dárky o 

Vánocích v Anglii, USA, Švédsku a v 

dalších zemích. Ke spojení postavy 

sv. Mikuláše s vánoční nadílkou však 

ve střední Evropě nedošlo. V české 

tradici se mikulášská nadílka 

odbývala vždy v předvečer světcova 

svátku. Nejstarší zápisy o tom u nás 

existují již ze 14. století.  

Obecní záležitosti 

O MIKULÁŠOVI 
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Setkání u svatého Huberta 

Tak jako každý rok, tak i letos jsme pořádali setkání u Sv. 

Huberta. Ačkoli bylo větrno, bylo 15°C a na listopadovou 

neděli oproti minulým ročníkům teplo. Účast byla tentokrát 

velmi nízká, ale i tak jsme se dobře pobavili. Bohužel tak, 

jako minulý rok nám nedorazil trubač z důvodu nemoci – 

předem se omluvil, takže to bylo opět bez mysliveckých 

fanfár... 

Děkujeme všem, kteří přišli...    myslivci 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spolky a sdružení 

 
MYSLIVCI 
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Chvíle oddechu 
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Doplňte následující slova: KRA, DEKA, KEŠU, SLZA, EMOCE, 

KOLÍK, MAKAK, NEKOV, ODTAH, OSUDÍ, POVEL, APSIDA, 

INKASO, LUPENÍ, LIJAVEC, LÍMEČEK, STEROID, TEXASKY. 

Tajenku pošlete na místostarosta@obecbitov.cz nebo dejte 

podepsanou do poštovní schránky na Obecním úřadě.  

3 vylosovaní šťastlivci obdrží malou pozornost. 
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Chvíle oddechu 

 

mailto:místostarosta@obecbitov.cz
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Obec Bítov zve na muzikál KOČKY, který se uskuteční 15. února 

2020 v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě. Odjezd autobusu od 

zastávky v 17:30 hodin. 

Lístky je možné objednat a zaplatit u p. Hošové v kanceláři 

Obecního úřadu, tel. 556410229, urad@obecbitov.cz 

Cena 216 Kč. 

 

 

 

 

  

Pozvánka 

 

mailto:urad@obecbitov.cz
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Pozvánka 
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Pozvánka 
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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 15.12.2019. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 26.11.2019 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? 

30. 11. 2019 – Rozsvícení Vánočního stromu 

5. 12. 2019 – kult. komise - Mikuláš po obci 

14. 12. 2019 – kult. komise - II. 2. Vánoční jarmark 

25. 12. 2019 – farní spol. – Hledání jesliček 

27. 12. 2019 – kult. komise – Bruslení na stadionu ve Studénce 

28. 12. 2019 – kult. komise – Turnaj ve futsale v Bílovci 

29. 12. 2019 – předsilvestrovský pochod (dle počasí) 

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

nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách. 

 

 

 

Vzpomínáme: 

Meda Lyčková (†91) 

Marie Hrnčířová (†97) 

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

