
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.“ 
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Dobrý den, 

 dovolte mi, abych napsal pár řádků o tradiční studentské 

brigádě, která letos netradičně proběhla v měsíci srpnu. 

V letošním roce se přihlásilo celkem 15 studentů v rozmezí 15 – 20 

let, kteří se aktivně zapojili do údržbářských a zahradnických 

prací.  Jmenovitě to bylo pletí obecních chodníků a odvodňovacích 

žlabů, stříhání keřů, sečení trávy a náletových dřevin v místní části 

Fulvarek, nátěr oplocení hřiště a zahrádky, nátěr dětských prolézaček u 

Obecního domu, nátěr střechy a oprava fasády zastávky, nátěr 

obecního lešení, obecního mobiliáře (koše, lavičky) a mnoho dalšího. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem studentům za odvedenou práci a 

doufám, že se budou svědomitě chovat k obecnímu majetku . Také 

patří veliký „Dík“ obecním pracovníkům, kteří vždy nachystali práci a 

pracovní pomůcky, zejména Pavlovi Jedličkovi.   Ondřej Nikel 

 

  

Obecní záležitosti 

STUDENTSKÁ BRIGÁDA 
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Zastupitelstvo obce na svém XI. mimořádném zasedání dne 25.8.2020 

schválilo: 

 odkoupení pozemku p.č. 367/2 o výměře 332 m
2
 od České republiky – 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

 vypsání výběrového řízení na dodavatele materiálu kanalizace v části 

budoucí neveřejné účelové komunikace pro RD na pozemku p.č. 

560/10, 

 vypsání výběrového řízení na zhotovitele Výstavby neveřejné účelové 

komunikace pro RD na pozemku p.č. 560/10 a p.č. 560/9, 

 vypsání veřejné zakázky na zhotovitele projektu Rekonstrukce 

travnatého hřiště a výstavby multifunkčního hřiště prostřednictvím 

nezávislé firmy, 

 podání žádosti o grant Nadaci ČEZ na spolufinancování projektu 

Rekonstrukce travnatého hřiště a výstavby multifunkčního hřiště 

Bítov, 

 dokument Pravidla pro poskytování návratné finanční výpomoci 

občanům obce Bítov na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů 

na pevná paliva v domácnostech, tzv. Kotlíkové půjčky, 

 rozpočtové opatření č. 3/2020, 

 dodavatele zakázky Opravy místních komunikací 2020 firmu H&B cz 

s.r.o., 

 jako doplnění usnesení č. 2020/9/20 zaměstnání pracovníků na VPP, 

 přijetí nabídky společnosti Efektivní Osvětlování s.r.o. na monitorování 

akce v souladu dotačního titulu EFEKT 2020 v rámci projektu 

Modernizace VO obec Bítov, 

 přijetí nabídky společnosti MASO-PROFIT s.r.o. na dodávku 

konvektomatu Rational. 

Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bítov naleznete 

na internetových stránkách obce www.obecbitov.cz  

Obecní záležitosti 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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MAS Regionu Poodří pomáhá s rozvojem našeho venkova 

MAS Regionu Poodří už více než 15 let působí v rozvoji regionu na 

svém území. A kdo nebo co je MAS? MAS je zkráceně místní akční 

skupina (ang. Local Action Group), která pomáhá rozvíjet daný 

venkovský region, v rámci EU také prostřednictvím finančních 

prostředků. Dnes můžeme najít takové skupiny již prakticky po celém 

světě. MAS Regionu Poodří se na základě své integrované strategie 

CLLD snaží podpořit problematické oblasti a pokrýt také aktuální 

potřeby regionu. Území regionu, ve kterém MAS nyní působí, sdružuje 

39 obcí s více než 68 000 obyvatel. V programovém období 2014 – 2020 

měla MAS ke zprostředkování přes 183 mil. Kč, což je celkový objem 

finančních prostředků za Program rozvoje venkova, Integrovaný 

regionální operační program, Operační program Zaměstnanost a 

Operační program Životní prostředí. Žadatele, kteří si mohou požádat 

o dotaci, jsou vždy specifikováni danou výzvou (např. obce, neziskové 

organizace, osoby podnikající a další). Letošním rokem končí stávající 

programové období a MAS má v harmonogramu vyhlašování 

posledních výzev – podzim 2020 výzvy z IROP pro opatření Zajištění 

bezpečné a udržitelné dopravy a Podpora výchovy a vzdělávání.  

MAS Regionu Poodří, z.s. a obec Bartošovice srdečně zvou všechny 

příznivce našeho venkova na 6. ročník akce ZEMĚDĚLSTVÍ V POODŘÍ, 

který se uskuteční dne 28.9.2020 v areálu „Na Stodolní“, náves obce 

Bartošovice. Další informace o MAS naleznete na webových stránkách 

www.mas.regionpoodri.cz/, nebo na sociální síti Facebook - MAS 

Regionu Poodří.   

MAS POODŘÍ 

 

Obecní záležitosti 

http://www.mas.regionpoodri.cz/
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Jak se vyhnout zbytečným stresovým situacím při 

zahájení školního roku? 

Prázdninový režim se od toho školního podstatně liší. Děti si během 

léta zvykly na to, že si můžou přispat a večer se jim do postele moc 

nechce. Postupně zkuste posouvat večerku na dřívější hodiny, 

v posledním prázdninovém týdnu můžete vrátit do hry klidně i budík. 

Začnete-li se změnou režimu v dostatečném předstihu, můžete ho 

měnit postupně, po malých krůčcích a děti se tak vyhnou náhlému 

šoku. 

Ve všech možných reklamních letácích se postupně začíná objevovat 

sortiment Zpátky do školy. Nákupy nových školních potřeb jsou 

dobrou příležitostí, jak děti na návrat naladit. Místo stresujícího 

nakupování na poslední chvíli, udělejte z výběru nových školních 

pomůcek příjemnou a pohodovou událost. S vysněnou aktovkou 

s Elsou nebo novým penálem se superhrdinou, se do školy každý 

školák hned těší o něco více. A kam si ty nové sešity, pastelky a 

pouzdro dát? Nejvyšší čas na úklid pracovního místa. Klidně můžete 

dětem nechat volnou ruku, aby si svůj stůl zorganizovaly a připravily 

podle vlastních představ.  

Mnoho rodičů také přemýšlí nad tím, jestli s koncem prázdnin začít 

s dětmi pomalu opakovat učivo. Pokud vaše dítko samo projeví chuť 

něco si zopakovat nebo si bude chtít hrát na školu, určitě se ho v tom 

nebojte podpořit. Pokud víte, že s něčím v minulém roce silně bojovalo, 

můžete nenásilně, třeba formou hry, učivo postupně procvičovat. 

Obecní záležitosti 

PORADNA MOJRA 
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Nedoporučujeme dítě do učení příliš nutit, určitě není potřeba, aby se 

poslední týdny prázdnin každý den několik hodin věnoval škole. Přeci 

jen prázdniny ještě neskončily a děti mají právo si své volno pořádně 

užít. 

A jakou radu pro vás mám na závěr? Milí rodiče, myslete taky na 

sebe a svoji pohodu! V klidu si naplánujte, co všechno je potřeba do 

nového školního roku zařídit. Nejen dětem, ale i vám se s koncem 

prázdnin změní režim, bude potřeba znovu naskočit do kolotoče 

domácích úkolů a vysvětlování. Obrňte se proto trpělivostí a klidem a 

ještě než to všechno zase propukne, užijte si s vašimi nejmenšími 

poslední volné dny. 

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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 Milí přátelé kynologie, letos je to již 30 let, co byl 12.5.1990, pod 

vedením Jana Hutníka založen Kynologický klub Velké Albrechtice. 

V prosinci roku 1991 se vedení klubu ujala a po dlouhá léta vedla paní 

Anna Svobodová. V roce 2015 z funkce předsedkyně odstoupila a její 

funkce se ujala Petra Šimečková, následně pak Jan Gebauer. Po celá 

léta se klub, posléze spolek vyvíjel, pořádal závody i zkoušky z výkonu, 

společné akce, reprezentoval na kynologických akcích v okolí, účastnil 

se předváděcích akcí ve školách, školkách, domově důchodců, domově 

dětí a mládeže a dalších akcích… Tímto kynologickým spolkem prošlo 

několik generací psů, kteří se dostali více, či méně do povědomí 

historie…třeba střední knírač paní Aleny  Daf, který bral obranu 

opravdu vážně, rukáv figuranta ignoroval a zákusy směřoval do 

nekrytých míst těla figuranta…nebo německý ovčák Blesk slečny Evy,  

osobní strážce první třídy…Bak paní Lidky…to byl učitel chování 

mladých psích dorostenců, skoťačka Aja pana Jardy, neskutečná 

pracantka…atd, atd… 

Klub, respektive Spolek za ta léta prošel několika stěhováním, aktivita 

však nepolevuje, stále vychováváme a cvičíme psy i jejich majitele, 

skládáme zkoušky z výkonu, pořádáme klubové závody, scházíme se 

na společných akcích, brigádách...  

Složení plemen se za ta léta rapidně změnil z rotvailerů, dobrmanů, 

německých ovčáků na pudly, border kolie a labradory, všemožné 

křížence… z výcviku Svazarmu  a TARTu na IBGH a NZŘ… 

Spolky a sdružení 

30. VÝROČÍ KYNOLOGIE VE VEL. ALBRECHTICÍCH 
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Zkrátka…zveme všechny bývalé, současné i budoucí členy 

Kynologického spolku na „Den otevřených dveří“ na náš cvičák. Přijďte 

k nám zavzpomínat nad kronikou, kafe vám uvaříme, štamprli 

nalijeme, malým dárkem potěšíme…probereme metodiku výcviku 

v hluboké historii a v současnosti…kam se posunul klub- a kam vy… 

Oslavu výročí směřujeme na den tradičního Klubového přeboru 3.10. 

2020( do plánované akce v květnu nám vstoupila pandemie) , kdy od 

časného jitra budeme s plným nasazením bojovat o Putovní pohár( 

pokud dorazíte fandit, prosíme bez pejsků), mezi 11- 12 hod. by mělo 

být o vítězi jasno, pak už budeme mít čas jen pro vás a vašeho psíka. 

Přijdete-li se čtyřnohým kámošem, máte možnost nechat si ho zdarma 

portrétně vyfotit naší spolkovou fotografkou a následně upravená fota 

v tiskové kvalitě zaslat na emailovou adresu. 

Těšíme se na vaši návštěvu! 

Protože přístup k nám v současné době opravdu není jednoduchý a 

z cesty není vidět, zde je mapka: 

 

  

Spolky a sdružení 
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 V měsíci září začíná nejen hlavní lovecká sezóna, ale začíná i 

období pravidelného přikrmování drobné i spárkaté zvěře. Potravní 

nabídka zvěře po skončení sklizně obilovin se na většině míst výrazně 

změnila. Nesmíme zapomenout, že měsíc září může být právě 

vzhledem k omezené potravní nabídce nazýván měsícem hladu. Vedle 

pevných krajinných prvků (remízků, remízů, políček atd.), jejichž tvorbu 

máme většinou zakotvenou v nájemních smlouvách, mysliveckých 

záměrech a ukládá nám to i zákon o myslivosti, bychom již od konce 

žní měli mít zakláskované bažantí zásypy, podle možností doplněné 

plevami nebo jiným žňovým odpadem, zrním, dužnatým krmivem, 

nezbytnou vodou a nutnými drobnými kamínky. Často opomíjené okolí 

zásypů musí bažanta zaměstnat, zabavit a zamezit mu roztoulání se po 

okolí po ukončení žní. Už od poloviny října začíná období honů na 

bažanta obecného, odměna za naše vynaložené úsilí. Zaječí zvěři 

můžeme v tomto období poskytnou dužnaté krmivo. Spárkatá zvěř 

využívá paši v podzimním období pro tvorbu a ukládání tukových 

zásob, ze kterých čerpá energii v době strádání v zimním období. Proto 

od září začínáme přikrmovat spárkatou zvěř jadrným (oves, ječmen) a 

dužnatým krmivem (řepa, mrkev, jablka atd.). Nezbytné je pravidelné 

doplňování slanisek. V září trháme vždy celý svazek jeřabin i s větévkou 

a listy, které sušíme v přítmí nejlépe na sítech nebo v přepravních 

bednách. Jeřabiny se řadí mezi nejkvalitnější letninu, na konci doby 

strádání při přechodu zvěře na zelenou paši svými tříslovinami 

zeslabují průjmy. Zároveň připravíme organizaci výkupu, sběru ve 

školách a uskladnění kaštanů a žaludů. U kaštanů je důležité, aby došlo 

k vylouhování alkaloidu saponinu, který je pro zvěř velmi nebezpečný. 

Ideální je skladování venku na propustné plachtě do výšky 25 cm.  

 V září začíná hlavní lovecká sezóna a s ní přichází největší svátek 

– jelení říje. Do říje se snažíme zachovávat na tradičních říjištích klid. V 

současnosti bychom měli mít odlovené průběrné jeleny. V období říje 

se snažíme lovit trofejové jeleny na parožním vrcholu. Nedozrálé 

Spolky a sdružení 

 MYSLIVCI 
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jeleny, chovatelsky nejcennější, v chovu ponecháváme. Odlov holé 

jelení zvěře se snažíme situovat do období po říji. S lovem srnčí zvěře 

holé nečekáme na vánoční období, ale začínáme ihned od začátku 

doby lovu. V tomto období zvěř ještě není tlupách a lovíme ji za 

dobrých světelných podmínek, které nám zaručují spolehlivější 

obeznání. Máme na zřeteli pravidlo, že mládě je odznakem matky. 

Odlovením slabšího srnčete podpoříme vývoj zbylého srnčete. Zásadně 

první lovíme mládě, teprve potom matku. Vedoucí, nejzkušenější kusy 

se snažíme šetřit.  

 I když stále opakujeme, jak je důležité plnit plán lovu holé zvěře, 

stavy zvěře stále rostou. Sami sebe dostáváme do propasti, ze které 

není návratu, kdy budou myslivci v odlovu zvěře vystřídáni 

profesionálními skupinami střelců. Proto zde apeluji na všechny 

čtenáře, aby se snažili ve svém okolí působit na splnění i překročení 

plánu hlavně holé zvěře. Pokračujeme v lovu černé zvěře. Pokud máme 

v honitbách již odrostlá, odstavená selata, přikročme k lovu bachyní. 

Počátkem září začínají hony na divoké kachny. Dokonalá organizace je 

vždy vizitkou organizátora, uživatele honitby. Začíná sezóna lovu 

drobné zvěře, proto je na místě důslednější poučení o bezpečnosti 

zacházení se zbraní, bezpečné střelbě na mysliveckou vzdálenost, 

dopředu si zajistíme zákonný počet loveckých psů s odpovídající 

kvalifikací. Majitelé vycvičených loveckých dravců mohou vedle vran a 

strak již od září lovit zajíce a bažanty.   Lovu Zdar!  

 

 

 

 

  

Sdružení a spolky 
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Vybarvi políčka a získáš obrázek. Odpověď pošli na 

místostarosta@obecbitov.cz nebo dej podespanou do schránky na 

Obecní úřad a tři vylosovaní luštitelé obdrží malý dárek. 

 

1-červená, 2-modrá, 3-zelená 

4-žlutá, 5-černá, 6-hnědá  

Chvíle oddechu 
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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 26.9.2020. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 1.9.2020 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? 

11. 9. 2020 – Veřejná schůze s občany (obec) 

11. 9. 2020 – Noční soutěž (hasiči) 

12. 9. 2020 – Soutěžní odpoledne (hasiči) 

12. 9. 2020 – Bítovská noha (obec) 

2. – 3. 10. 2020 – Sběr velkoobjemového a stavebního odpadu 

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: 
 

Niklová Zdeňka, 

Krauzovičová Marie, 

Seidlerová Helena, 

Magnusková Renáta 
 

Přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka.  

Vzpomínáme: 

 

Niklová Dagmar († 68) 

 

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

