
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„V červnu deštivo a chladno  

způsobí rok neúrodný snadno.“   
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Vážení spoluobčané, 

 dnes bych chtěl krátkým článkem nastínit, jaké máme 

v obci plány na následující tři měsíce.  

 Počátkem června se začne navážet vytěžená zemina na 

polní cestu v úseku horní kaple – Hubert. Tato akce souvisí 

s výsadbou větrolamu – protierozního opatření v horní časti 

obce, kdy bude zároveň tato polní cesta zaměřena a bude 

navrácena na původní místo. Tato akce je částečně hrazena 

z dotace. Dále budou dokončeny zdravotní ořezy stromů na 

hřbitově, odstranění jmelí a vyfrézování pařezů. Taky by se 

koncem měsíce měla dokončit rekonstrukce místní restaurace 

a zpřístupnit její vnitřní prostory i zastřešenou zahrádku. 

 V měsíci červenci plánujeme společně s bítovskými 

sdruženími Den obce. Kvůli zvýšeným hygienickým nárokům a 

vládním omezením bude pravděpodobně pouze jednodenní a 

to v sobotu 4. července. Také by měla být dokončena oprava 

motorové části Tatry po loňském poškození při hašení požáru. 

 V měsíci srpnu bude pravděpodobně uspořádána 

studentská brigáda, kde hlavní náplní budou práce na výsadbě 

stromů a keřů u horní kaple (viz. výše) a drobné údržbářské 

práce na obci. Jistě jste si všimli, že v posledních dnech nám na   

Obecní záležitosti 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 
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cestách přibyly barevné tečky. Není to náhodou. 

Zjednodušeně řečeno, chtěli bychom novější obecní cesty 

v horní části obce opravit a zakonzervovat, aby vydržely co 

nejdéle. Bohužel cesty na „Dolním konci“ a „Záhumení“ jsou již 

ve špatném stavu a do budoucna se budou muset celkově 

opravit. V letošním roce alespoň opravíme nejpoškozenější 

místa (výtluky v křižovatkách) a znovu usadíme odvodňovací 

mříže - žlaby, které se již rozpadají.    

 Mimo výše uvedené akce se stále pracuje na projektech 

energetických úspor obecních budov, rekonstrukci a výstavbě 

chodníků, nové cestě v úseku Ptáček - Robenek, klubovně 

obecních spolků pod obchodem, výměně veřejného osvětlení 

a revitalizaci zahrady obecního úřadu. 

 Poslední větou bych chtěl velice poděkovat vám všem, 

kteří jste svým příspěvkem zajistili celkem 4 balíky jídla, pití a 

roušek ve sbírce nemocnicím v našem regionu při boji 

s COVID-19.   

Ondřej Nikel  

Obecní záležitosti 
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Co dělat, když se dítě chytí špatné party? 

Výchova dítěte je velmi náročná disciplína. Snažíte se svému potomkovi 

předat ze sebe jen to nejlepší, naučit ho pozdravit, poprosit a poděkovat, mít 

úctu ke starším lidem, pomáhat s domácími pracemi a spoustu dalšího. 

Existuje však jedna noční můra rodičů – možnost, že se vaše dítko chytí špatné 

party a začne tropit hlouposti, ubližovat, chodit za školu, kouřit, nebo třeba i 

brát drogy… Křik, pláč a zákazy však situaci nepomůžou, ba naopak ji mohou 

ještě zhoršit. Co dělat? Jak se zachovat? Co pomůže?  

Zájmy, aktivity a pravidla… 

Možná vás napadlo, že dítěti jeho „kamarády“ jednoduše zakážete. Nebo že 

mu dáte výprask a domácí vězení, a to ho naučí. Opak je pravdou. Jakákoliv 

razantní řešení totiž povedou pouze ke vzdoru, a v horších případech např. 

k útěku z domu. Zkuste na to jít jinak. Zde je několik rad, jak na to.  

Mimoškolní aktivity 

Děti tráví stále více času bez dozoru rodičů. Takže jim určitě nemůžete 

zabránit stýkat se s těmi, co chtějí. Čas trávený s těmi „nesprávnými“ 

kamarády můžete alespoň omezit. A to tak, že dítěti nabídnete co nejvíce 

volnočasových aktivit. Baví syna fotbal? Pošlete ho na trénink. Miluje dcera 

tancování? Vyberte společně nějaký taneční kroužek apod. Čím méně času 

bude dítě na partu mít, tím méně ji propadne. Samozřejmě ale všeho s mírou, 

myslete na to, že nechcete dítě přetěžovat. A pokud se žádným aktivitám 

nechce věnovat, vymyslete něco, čemu se budete věnovat jako rodina 

společně.  

Pravidla 

Stanovte si s partnerem pravidla, která chcete, aby dítě dodržovalo. A co je 

důležité, domluvte se na trestech, které budou po jejich překročení   

Obecní záležitosti 

PORADNA MOJRA 
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následovat. V tomto musí být oba rodiče velmi důslední a jednotní, aby dítě 

nemělo tendenci situaci využít proti vám. Jakmile budete s partnerem zajedno, 

promluvte si s dítětem. Nechejte mu také prostor na to, aby se ke všem 

bodům vyjádřilo, hledejte přípustné kompromisy. Dítě získá pocit, že vám 

záleží i na jeho názoru a snáze se mu budou dodržovat pravidla, na jejichž 

vytvoření se samo podílelo. Snažte se nový systém zavést nenásilně, 

vysvětlete dítěti, proč je pro vás určité jeho chování nepřípustné, co vy sami 

cítíte…  

 

Když se dítě chytí špatné party, je to především zkouška trpělivosti pro rodiče. 

Komunikace je základním stavebním kamenem úspěchu. Naslouchejte 

svému dítěti, mluvte s ním, poukazujte na chyby dětí, se kterými se kamarádí 

a mluvte o nich, proč je jejich chování špatné apod. Zjistěte, proč se s nimi 

vaše dítě skamarádilo. Buďte trpěliví a nenásilnou formou se snažte dítě 

přesvědčit o tom, že tito kamarádi nejsou vhodní. Pokud byste si nebyli jisti, 

jak vše zvládnout, můžete požádat o pomoc např. třídní učitelku, školní nebo 

dětskou psycholožku, nebo navštívit různá rodinná centra, kde vám poradí. 

V rodinných centrech se vaše dítě také může potkat s dětmi, se kterými se 

skamarádí, nebo tato centra nabízejí i různé možnosti volnočasových aktivit 

pro děti i rodiče.  

PhDr. Michaela Miechová 

Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 

www.mojra.cz 

 

 

 

Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na 

www.mojra.cz. Použijte slevový kód BÍTOV a získáte slevu 10 % z ceny 

objednávky.   

Obecní záležitosti 

http://www.mojra.cz/
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Vyřazené knihy 
Milí čtenáři Zpravodaje, 

průběžně dochází v naší knihovně k vyřazování desítek knih ročně. 

Jedná se o knihy, které si pro jejich stáří, neatraktivní obsah poplatný 

době jejich vydání, či nepříliš lákavý vzhled čtenáři delší dobu nepůjčují. 

Osobně mne likvidace každé knihy v koutku duše bolí. Ale vzhledem 

k tomu, že nemůžeme sloužit jako muzeum, ale jako živý organismus, 

kde si s chutí novou knihu prolistujeme a po případném přečtení o ní 

podiskutujeme, musí takové knihy udělat místo vydáním nových titulů. 

Vždyť není nad vůni čerstvě vydané knihy. A když má ještě kniha 

hezkou obálku nebo dokonce ilustrace, nedá se jí odolat! Bohužel 

vídáme ilustrace v nových knihách pro dospělé velice zřídka. Přesto a 

možná i proto si myslím, že některé z vyřazených knih by mohly najít 

nového majitele, byť by to bylo pro pouhé „poslední“ přečtení. Knihy 

jsou vždy po dobu několika měsíců k volnému rozebrání v naší 

knihovně. V případě zájmu si o jejich seznam můžete napsat do 

knihovny na knihovnabitov@seznam.cz.  

         Hana Hajná 

 

Chtěl bych poděkovat všem aktivním důchodcům za pomoc při údržbě 

a úklidu našeho hřbitova. Děkuji   Pavel Jedlička 

Chtěla bych poděkovat prostřednictvím Bítovského zpravodaje paní 

Hajné a bítovským hasičům za nadstandardní služby spojené 

s rozvozem knih a také za ušité roušky.       čtenářka   

Obecní knihovna 

DVĚ PODĚKOVÁNÍ 

 

mailto:knihovnabitov@seznam.cz


 
7 

 

 

Přichází jaro a s ním také jarní úklid a vycházky do přírody. A tady 

mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.   

Vždyť jen od letošního února vyjeli moravskoslezští hasiči k 68 

požárům trav a odpadu v souvislosti s jarním úklidem. Velkým 

nešvarem stále zůstává vypalování suché trávy. Provádět vypalování 

porostů je však zakázáno! 

Někteří občané, kteří si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při 

odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí rodinných 

domů, stále nerespektují upozornění hasičů a pouštějí se do 

vypalování suchého travního porostu. Přitom si neuvědomují nejen to, 

že porušují zákon, ale také ohrožují svým nezodpovědným jednáním 

své okolí.   

Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně 

ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod 

kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti např. konev s vodou nebo 

nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku 

uhasit. Zapomínat se nesmí ani na dohled nad ohništěm po celou 

dobu pálení a následný dozor po uhašení. 

Po celý rok pak platí v lesích zákaz kouření, rozdělávání nebo 

udržovat otevřené ohně mimo vyhrazená místa; rozdělávání ohně 

je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.   

Za nerespektování bezpečnostních pravidel případně způsobení 

požáru je možné uložit právnickým a podnikajícím fyzickým osobám 

pokuty až do výše 500.000 Kč, fyzickým osobám pak do výše 25.000 Kč.

       zdroj: HZS MSK   

Spolky a sdružení 

 
HASIČI RADÍ – PÁLENÍ KLESTÍ A VYPALOVÁNÍ TRÁVY 
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Červen v honitbě 

Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V honitbách se 

vyskytuje mnoho mláďat a to nejen zvěře drobné a spárkaté, ale 

také ostatních volně žijících živočichů. Právě v této době vznikají 

citelné škody na zvěři vlivem predátorů, toulavých psů a koček 

nebo také hospodářskými činnostmi člověka. 

 

Pro mysliveckého hospodáře a mysliveckou stráž by mělo být 

povinností zvýšit frekvenci pochůzek honitbou a aktivně zvěř 

chránit. Ve spolupráci s lesní stráží, orgány státní správy 

myslivosti a obecními úřady se pokusme zajistit dostatečný klid v 

honitbě, alespoň v tomto kritickém období. Vždyť podle § 9 odst. 

3 zákona 449/2001 Sb. o myslivosti může orgán státní správy 

myslivosti v době hnízdění a kladení mláďat na žádost uživatele 

honitby nařídit zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí. Večerní 

procházky nemyslivecké veřejnosti se svými pejsky po honitbě, 

cykloturistika nebo nově se objevující "čtyřkolky" představují 

především v příměstských oblastech velký problém, který je i 

přes oporu v zákoně v praxi obtížně řešitelný. 

V červnu probíhají sklizně pícnin a travních porostů, které jsou 

většinou vhodnou krytinou pro zvěř a její mláďata. 

Spolupracujme proto aktivně se zemědělci a učiňme opatření 

vedoucí k minimalizaci ztrát na zvěři. Vhodné je používat několik 

typů plašičů - od zvukových, přes zrakové či pachové až po 

Aktivní procházení ploch se psy a vyhánění zvěře. 

Červen je obdobím přípravy kvalitního objemového krmiva pro   

Spolky a sdružení 

 
MYSLIVCI 
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zvěř. Vhodné je luční seno s bohatou skladbou bylin nebo 

letnina. Nejenom přípravě, ale také uskladnění věnujeme 

maximální pozornost. Usušené seno můžeme prosolit a 

uskladnit na vhodném suchém místě, letninu svážeme do 

snopků a zavěsíme na suché vzdušné místo. 

V průběhu června majitelé lesa vyčíslují výši škod na lesních 

porostech. Celý proces je legislativně řízen vyhláškou MZe č. 

55/1999 Sb. Je vhodné, aby majitel lesa při kvalifikaci a 

kvantifikaci škod přizval zástupce uživatele honitby. Vždy je 

nejlepším řešením vzájemná domluva. Navíc takováto společná 

schůzka v terénu může posloužit i k vyřešení jiných záležitostí 

jako např. zrušení, přemístění či výstavba nových mysliveckých 

zařízení. 

Z hlediska loveckého pokračujeme v lovu průběrných srnců I. 

věkové třídy. Je vhodné odlovit také srnce II. a III. věkové třídy, 

kteří jsou do chovu nežádoucí a nechceme, aby se nám dostali 

do říje. Dále se věnujeme lovu celoročně nehájených druhů 

zvěře. 

Červen - měsíc myslivosti - využijeme vhodně také k propagaci 

myslivosti, ochrany přírody a naší činnosti v honitbách. Ať již 

formou článků v tisku, prezentačních nástěnek nebo besídek se 

školáky. 

Myslivecký hospodář vede běžné záznamy mysliveckého 

hospodaření a podává hlášení orgánu státní správy myslivosti a 

držiteli honitby. 

  Zuzana Vavrečková  

Spolky a sdružení 
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Milí spoluobčané, 

jistě budu mluvit za vícero z nás, když řeknu, že měsíce, kdy byly 

zavřené všeliké památky kvůli šíření viru, byly dlouhé. Pro ty z 

Vás, kteří by jste rádi navštívili památky zahradního umění mám 

následující tip.  

Díky této akci je možno navštívit i běžně nepřístupné nebo 

dokonce soukromé zahrady. Navíc i vy můžete svou zahradu do 

projektu přihlásit. 

Výčet zahrad a parků, mapu jejich lokalizace i další užitečné 

informace naleznete na této webové adrese:  

https://www.vikendotevrenychzahrad.cz 

 

Víkend otevřených zahrad 

6 a 7. června  2020 

 

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open 

Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii 

a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se 

setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé 

Evropě.  

Pozvánka 

 
POZVÁNKA DO ZAHRAD A PARKŮ 

 

https://www.vikendotevrenychzahrad.cz/
http://www.opensquares.org/winter/home/1998.php
http://www.opensquares.org/winter/home/1998.php
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V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního 

památkového ústavu poprvé otevřely 3  zahrady a jejich počet 

postupně vzrůstal. Do projektu jsou zapojeny i běžně 

nenavštěvovaná místa, místa s doplňkovým programem 

koncipovaným pro tuto ojedinělou akci i soukromé zahrady. 

Cílem projektu je zvýšit informovanost a povědomí lidí o 

zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a 

veřejných prostorech. Představit jednotlivé objekty s jejich 

příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání. 

Akce dnes již nabízí poměrně velké množství zahrad a parků v 

České republice, které mohou vždy nabídnout něco zajímavého 

např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, 

dendrologickou sbírku. Do akce jsou zapojeny i jiné zajímavé a 

významné plochy zeleně - ovocné sady, náměstí, historické 

hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend 

otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé 

zahrady a parky.  

Během víkendu se díky této akci můžete setkat s  

nadstandartním programem v podobě komentovaných 

prohlídek, koncertů, divadla a podobně.  

 

 

Z vlastní zkušenosti Vám návštěvu v některé ze zahrad 

doporučuji a přeji Vám nevšední letní zahradní zážitek a 

příjemně strávené chvíle s rodinou nebo přáteli. 

 

      Lenka Vašíčková  

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 26.6.2020. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 30.5.2020 v nákladu 185 ks. Příspěvky nejsou 

jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.  

Za obsah odpovídají jednotliví přispívající. 

www.obecbitov.cz 

 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

 

červen – červenec 2020 – Sběr železného šrotu a papíru (hasiči) 

4. červenec 2020 – Den obce (obec + spolky) 

 

Kvůli pandemii nového koronaviru byly některé naplánované akce 

zrušeny. Aktuální informace o konání akcí se dozvíte z vývěsních 

skříněk, rozhlasu a internetových stránek.  

Děkujeme za pochopení 

 

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

nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách. 

 

Jubilanti: 

 

Richterová Lenka, Marek Zbyněk, 

Sýkorová Bedřiška a  

Ploticová Libuše 

Přejeme hodně zdravíčka a 

štěstíčka.  

Vzpomínáme:  

Josef Havrlant (†89) 

Radim Gold (†91) 

 

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

