
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.  

l e d e n    2 0 2 0 
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Pěkné sváteční dny, 

dnes Vás informuji (pro letošní rok naposled) o novinkách za poslední 

měsíc: 

 Pokud jste v letošním roce vezli do sběrného dvora (kovošrotu) 

k výkupu kovový odpad či papír, poprosil bych o kopii stvrzenek. 

Obec i za tuto recyklaci může obdržet nějaké peníze zpět, které 

v dalším roce poslouží ke snížení poplatku za odvoz odpadů, 

 Od 1. ledna se mění Ceník pronájmu obecního majetku, nově 

bude za zapůjčené přístroje a pronájmy budov vybírána vratná 

záloha. Aktualizovaný ceník najdete na obecních stránkách. 

 Místní restaurace bude po 22. prosinci otevřena následovně: 

o pátek 27.12. 

o sobota 28.12. 

o neděle 29.12. 

Mimo tyto dny bude restaurace uzavřena. Následně se na Vás 

těšíme od 2. ledna ve standardních otvíracích dnech. 

 Svoz popelnic (směsného odpadu) bude přes svátky ve  

středu 25.12. a v úterý 31.12. Svozy budou probíhat již od 5 

hodin ráno. 

 Na posledním zastupitelstvu obce byly vydány 4 Obecně 

závazné vyhlášky: 

 První se týká poplatku za provoz systému shromažďování 

odpadů a zůstává stejný ve výši 540Kč / osobu. Druhá OZV o 

stanovení systému shromažďování odpadů zavádí další třízenou 

položku a tím jsou jedlé oleje a tuky. Ty budete mít možnost 

bezplatně odevzdat v uzavřených PET láhvích v době úředních 

hodin na Obecním úřadě.   

Obecní záležitosti 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 
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 Třetí OZV řeší místní poplatek ze psů, který stanovuje za 

každého prvního psa 180Kč / rok a každého dalšího psa 270 Kč. 

A v poslední OZV o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství se pouze aktualizovaly poplatky za umístění 

dočasných staveb, stavebních strojů, reklamního zařízení a za 

užívání veřejného prostranství. 

 Výše úhrady za pronájem hrobového místa zůstává stejná, jak 

v minulých letech. Urnové místo za 180Kč/5 let, jednohrob za 

220Kč/5let a dvojhrob za 480Kč/5let. Nájemci, kterým končí 

smlouva o pronájmu hrobového nebo urnového místa budou 

vyzvání k prodloužení smlouvy. 

 Všechny poplatky je nutné uhradit do konce února buď 

v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Bítově nebo 

převodem na účet: 1761963359/0800. Nezapomeňte platbu 

označit variabilním symbolem: 

o poplatek za psy (1341xxx) 

o poplatek za odpady (1340xxx) 

kdy xxx je číslo popisné 

 

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem svým i jménem starosty obce 

popřál hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a všeho nejlepšího do 

nového roku 2020. 

 

Ondřej Nikel  

Obecní záležitosti 
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Zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání dne 12.12.2019 

schválilo: 

 rozpočtové opatření č. 5/2019, 

 plán inventur za rok 2019, 

 OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému…,  

 OZV č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování…, 

 OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů, 

 OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného…,  

 rozpočet obce Bítov na rok 2020, 

 poplatky pro Smlouvy na pronájem hrobového místa,  

 termíny zasedání Zastupitelstva obce Bítov v roce 2020, 

 podání žádosti o dotaci v programu MPO EFEKT, 

 vypsání poptávkového řízení na vyhotovení projektové dokumentace 

energetických úspor veřejných budov obce, 

 podání žádosti o dotace v Programu OPŽP Energetické úspory 

veřejných budov pro Obecní úřad, obchod a Obecní dům, 

 podání žádosti o dotaci v Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 

2020 na výstavbu účelové komunikace p.č. 560/9-10, 

 realizaci opravy hasičského vozidla Tatra 148,  

 podání individuální žádosti o dotaci Moravskoslezskému kraji na 

opravu vozidla Tatra 148, 

 podání žádosti o dotaci v Programu obnovy a rozvoje venkova MMR –

na rekonstrukci hřiště, 

 podání žádosti o dotaci MK na projekt Zahájení automatizace Místní 

knihovny v Bítově 

 plán zimní údržby na zimu 2019-2020, 

 uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci s pivovarem Ostravar. 

 

Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bítov  

najdete na internetových stránkách obce www.obecbitov.cz  

Obecní záležitosti 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 

http://www.obecbitov.cz/
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Vážení čtenáři,  

od příštího roku se budete setkávat s novou rubrikou, která bude 

zaměřena na různá zajímavá témata z oblasti psychologie. Ráda bych 

Vám tedy v krátkosti představila naši psychologickou poradnu 

Mojra.cz.  

Jsme první ONLINE psychologickou poradnou v ČR, projekt jsme 

spustili v roce 2016 s cílem zpřístupnit lidem psychologickou pomoc 

bez nutnosti někam složitě dojíždět. Díky online řešení (hovor přes 

Skype, WhatsApp, Viber, telefon, email) může mít klient konzultaci 

s psychologem v podstatě kdykoliv, a to i večer nebo o víkendu a 

odkudkoliv. V současnosti tvoří náš tým 12 zkušených psychologů a 

poskytujeme konzultace v českém, slovenském, polském i španělském 

jazyce.  

V rámci nové rubriky budeme přispívat články na témata, která jsou 

v současné době velmi aktuální, ať už jsou to časté sousedské spory, 

problémy rodinného soužití, partnerské a výchovné problémy a 

mnoho dalšího. Budeme se snažit vám přinést nové informace a 

způsoby řešení, to vše z pohledu psychologa. Věříme, že pro vás tato 

rubrika bude zajímavá a těšíme se i na vaše případné podněty.   

 

Za tým poradny Mojra.cz 

PhDr. Michaela Miechová 

www.mojra.cz 

  

Obecní záležitosti 

PORADNA MOJRA.CZ 
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Tak jak je ryba neodmyslitelně spjata s vodou, první, co se nám vybaví 

při vyslovení „podzimu“ je asi padající listí. A že ho letos bylo . Obecní 

technik Pavel jedlička se úklidu zhostil na výbornou, ale nemohu 

zapomenout ani na aktivní členy klubu důchodců, kteří si vzali na 

starost úklid hřbitova. Tímto bych jim chtěl velice poděkovat za 

záslužnou práci.  

Stalo se … 

HRABÁNÍ LISTÍ 
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V sobotu 14. prosince se v areálu hřiště konal již 2. vánoční 

jarmark. Počasí nám sice letos opět nepřálo, vítr si hrál se 

stánkama, vánoční osvětlení se potrhalo, dokonce se už 

uvažovalo odpoledne o přesunutí akce do Obecního domu. 

Nakonec se ale počasí umoudřilo, přestalo pršet a vítr utichl. O 

17. hodině vystoupil dětský pěvecký sbor Jasmínek složený ze 

žáků MŠ a ZŠ Těškovice (ve kterém účinkují i děti z Bítova). Poté 

následovala se sérií vánočních písní Iveta Richterová a večer 

uzavřela Farní schola Lubojaty-Bítov. 

Velice bych chtěl poděkovat všem organizátorům akce, 

jednotlivým sdružením za bezkonkurenční občerstvení a hlavně 

Vám - občanům za podporu této akce. Také bych vyzdvihl to, že 

většina sdružení daruje část výtěžku na dobročinné účely 

(Mobilní hospic Ondrášek a účet FN Ostrava zřízený pro 

pozůstalé a oběti nedávného útoku v této nemocnici). 

 

  

Stalo se … 

2. VÁNOČNÍ JARMARK 
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Stalo se … 
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jak jsme prožili rok 2019 
 

 Již čtvrtým rokem se scházíme k některým společným aktivitám. 

Hlavním cílem je najít si trochu času na vzájemnou výměnu názorů a 

informací. K takovému posezení jsme se v letošním roce sešli celkem 

17x s účastí od 16 do 30 osob. Průměrná návštěva "klábosení" byla 

přes 20 osob.  Druhá hlavní aktivita je pobyt v přírodě při společných 

procházkách. Těch jsme za rok 2019 provedli 9 a jeden - vánoční - ještě 

chystáme. Byly to procházky krátké, jak my říkáme "kolem komína" i 

delší. U těch delších - byly tři - jsme ocenili vymoženost slevy na 

jízdném ( ti, kterým je více než 65 let ). Ceny jízdenek jsou vzpomínkou 

na dávné časy. Tyto výlety jsme absolvovali z Pusté Polomi přes údolí 

Seziny na novou rozhlednu do Výškovic a zpět do Bítova (asi 14km), 

druhý z Hrabství lesem do Slatiny a dále do hospody na Novém Světě - 

taktéž více než 10km a třetí  z Hlubočce pěšky na zámek v Raduni a pak 

opět pěšky do Komárovských Chaloupek, (což je asi 12km), autobusem 

pak do Těškovic  a znova pěšky do Bítova. Jelikož my nikam 

nespěcháme, byl dostatek času na povídání, hledání lesních plodů a 

zejména jsme si mohli vychutnat pobyt v přírodě. 

 Poučením pro účastníky, byla i velmi zajímavá exkurze v  

nejmodernější pekárně v naší oblasti,v pekárně firmy HRUŠKA v 

Martinově. 

 Také jsme vyrazili "do světa". Plavili jsme se lodí MORAVA po kanále 

ze Spytihněvi do Uherského Hradiště a pak jsme si prohlédli státní 

zámek v Buchlovicích. Na podzim jsme se vypravili do oblasti Hané. 

Tam jsme si prohlédli Hanácké muzeum v Cholině, kde byly vystaveny 

předměty, které většinou známe z dob naších dětských let, jeskyni a   

Spolky a sdružení 

SKUPINA AKTIVNÍCH DŮCHODCŮ 
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památník v Javoříčku, prohlédli jsme muzeum výroby tvarůžek a také 

jsme ochutnali tvarůžky přímo od jejich výrobce, firmy AW v Lošticích. 

Účastníky zájezdu byla velmi oceněna prohlídka muzea v Cholině. Byla 

to dobrá akce.  

 Na obou zmíňovaných zájezdech nám však nepřál ten Svatý Petr, 

jelikož počasí nebylo dobré, při plavbě po Baťově kanále, bylo, na 

měsíc květen, přímo příšerné.  

 Protože je nám z obecního rozpočtu poskytován příspěvek, a díky 

tomuto příspěvku jsme zmíněné zájezdy mohli uspořádat za dobrých 

ekonomických podmínek, jako důkaz vděku jsme pro všechny naše 

spoluobčany uspořádali vystoupení cimbálové kapely Výhonek z 

Opavy, včetně jejího mužského pěveckého sboru. Nemůžeme tvrdit, že 

vše bylo dokonalé ( zvláště jsme podcenili potřebu lepšího nazvučení 

moderátora vystoupení, hodnotu jeho vtipů ocenili jen ti, kteří seděli v 

prvních řadách ), ale celkové hodnocení našeho úsilí o pobavení 

publika bylo vesměs pozitivní. Také jsme se nabídli, že budeme 

průběžně pečovat o vzhled místního hřbitova. Podíleli jsme se na jaře 

na jeho úklidu, na podzim jsme uklidili zbytky spadaného listí. 

 Závěrem můžeme konstatovat, že máme co hodnotit. Na našem 

závěrečném předvánočním večírku (kde nás svými pěveckými a 

hudebními vystoupeními potěšila rodina Ptáčníkova a Gabka 

Beranová), jsme skutečně měli o čem hovořit a kronika, kterou 

obětavě, za pomoci fotografů Zdenka Kupky,  Standy Sochorka a Petra 

Konečného, vede paní Eva Chrapková, se může rozšířit o mnoho 

dalších listů. 

 Také jsme rádi, že se k nám přidali noví, "čerství" důchodci a věřím, 

že tito nebudou poslední, protože nás aktivní život stále baví.  

 Veselé vánoce a Šťastný Nový rok za všechny organizované aktivní 

důchodce přeje      Pavel.  

Spolky a sdružení 
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Tříkrálová sbírka oslaví v roce 2020 kulaté 20. výročí 

Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká 

republika. První ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké 

arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice 

první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. O 

rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky a 

postupem času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní 

sbírkou v Česku. V roce 2020 oslaví sbírka 20. výročí. 

Také bítovští koledníci se připojí k celostátní Tříkrálové sbírce dne 

11. ledna 2020 a to v doprovodu dospělé osoby, která bude mít 

u sebe legitimaci a na vyžádání ji předloží. Všechny pokladničky 

budou zapečetěny a budou odevzdány na děkanát v Bílovci. 

Cílem sbírky je šířit radost a boží požehnání a vykoledovat 

prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci a 

rozvoji charitních služeb. 

Sbírka přináší mnoho osobních 

setkání koledníků a dárců, kteří i 

během krátké chvíle mohou zažít 

pocit vzájemnosti, solidarity a 

radosti, právě to je největším 

posláním sbírky. Setkávání lidí, 

napříč generacemi, zapojení se 

do řetězu lidské solidarity. Díky 

Vám!  

Spolky a sdružení 

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 

 

http://www.charita.cz/
http://www.charita.cz/
https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/
https://www.trikralovasbirka.cz/jak-prispet/pojdte-koledovat/
https://www.trikralovasbirka.cz/jak-prispet/pojdte-koledovat/
https://www.trikralovasbirka.cz/jak-prispet/financni-dar/
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Dovolte mi, abych Vás informoval o slavnostní události. 

Dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů a zároveň jeho 

starosta Antonín Kupka obdržel za svou celoživotní práci, kterou 

přispěl k rozvoji dobrovolného hasičstva, titul „Zasloužilý hasič“. 

Je to nejvyšší možné vyznamenání SH ČMS a uděluje se 

v Přibyslavi na celorepublikovém sjezdu minimálně po 40 letech 

členství a aktivní práce ve sboru. 

Tímto bych mu chtěl jménem svým i jménem výboru SDH Bítov 

poděkovat za jeho práci a popřát mu do budoucna hodně zdraví 

a elánu v hasičské činnosti i soukromém životě. 

Ondřej Nikel 

  

Spolky a sdružení 

HASIČI 
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Chvíle oddechu 
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Tento měsíc se skládá ze 2 úkolů. Nejprve rozluštěte 3 byliny a poté v 

„osmisměrce“ vyškrtejte každé 4. písmeno, pak se vraťte na začátek a 

škrkněte každé 9. písmeno a nakonec všechna písmena J, K a N. Zbylá 

písmena odhalí dravou šelmu. 

uCAhvLAkH , eVLUdeLan , LařeKZtA 

             

 

T U J V K N L B P E J 

 

 

A K Ň N U J Č L I E O 

 

 

J T K P Š H J A K D R 

 

 

K N Z J D N O N J N E 

 

 

B J N S K J Í C K Y J 

 

 

R J K N M K N É Ř N K 

 
Tajenka: 

         

                          

 

Tajenku pošlete na email místostarosta@obecbitov.cz nebo dejte 

podepsanou do poštovní schránky na obecním úřadě. 

 

Minule vyhráli: Amálka Langrová a Libor Bik, gratuluji. 

  

Chvíle oddechu 
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Vzpomínáme:  

 

     Zdenka Řeháčková (†87) 

 

Více se nám již zde opravdu nevejde, takže ostatní až zase příště. 

 

Příspěvky do dalšího čísla zasílejte na: mistostarosta@obecbitov.cz  

nejpozději do 26.1.2020. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 17.12.2019 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? 

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

27. 12. 2019 – kult. komise – Turnaj ve futsale v Bílovci 

28. 12. 2019 – kult. komise – Bruslení na stadionu ve Studénce 

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

1.1.2020 – kult. komise – Novoroční vatra 

11.1.2020 – farní spol. – Tříkrálová sbírka 

18.1.2020 – hasiči – Hasičský ples 

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

nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách. 

 

Jubilanti: 

 

Roman Frei a Otakar Kraft 

 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

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

