
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Když se v listopadu hvězdy třpytí, 

mrazy se brzo uchytí.“ 
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Podzimní procházka 

Milí spoluobčané, rádi bychom Vás pozvali k podzimní procházce. 

Využijte čas krásného babího léta a projděte se cestou od 

kapličky do Kutnice.  

Právě jsme pro Vás zrealizovali projekt „Protierozních opatření“ z 

poskytnuté dotace. Pracovně říkáme projektu „Větrolam“.  

Asi si říkáte, co to ta protierozní opatření jsou a k čemu jsou 

vůbec dobrá? Jedná se o soubor takových opatření v krajině, 

které sníží erozi – ať už vodní nebo větrnou. Možná se Vám nyní 

zdá, že jsou na území naší obce zbytečná. Ale i vy po procházce 

uznáte, že ne. Důkaz zažijete takřka na vlastní kůži.  

Stačí, aby bylo trochu větrno, a když si pak doma opláchnete 

obličej, voda zůstane naoranžovělá. Tuto barvu totiž způsobují 

drobné prachové částice, které vítr odnáší ze zdejších polí. Jsou 

to právě ty částice, které ovlivňují úrodnost, a proto jsme se pro 

vybudování větrolamu rozhodli.  

Samotná cesta, kterou jste znali, vedla po neobecních pozemcích, 

proto byla při realizaci tohoto projektu navrácena do svých 

správných katastrálních hranic. Na úpravě povrchu cesty nyní 

pracujeme.   

Obecní záležitosti 
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Bude trvat roky, než náš větrolam začne plně fungovat. Pak ale 

bude, díky svému druhovému složení na místě možná po staletí.  

Plánování krajiny je složitá věc. Je nutno nad ním přemýšlet v 

dlouhodobém kontextu a je důležité mít na mysli, že chceme 

našim potomkům předat krajinu a půdu ve stejném, ne-li lepším 

stavu. Proto jsme tedy záměr realizovali a věříme, že bude pro 

naši obec jednoznačným přínosem. 

Lenka Vašíčková 
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Jak řešit problémy seniorů? 

Na seniory se v naší společnosti často zapomíná. Přitom nikdo z nás 

nemládne a i my se jednou ocitneme na pozici toho, kdo bude 

potřebovat pomoc okolí a toužit po důstojně prožitém stáří v kruhu 

těch nejbližších. Bohužel právě úzká rodina, děti a vnoučata na své 

stařečky nejčastěji zapomínají.  

Nemoci a samota 

Když se seniora zeptáte, jaké má trápení, odpoví vám s největší 

pravděpodobností, že jeho zdraví není to, co bývalo a že se cítí sám. 

Pro seniory je velice psychicky náročné vyrovnat se s tělesnými 

změnami. S přibývajícím věkem nezvládnou to, co kdysi, často 

potřebují pomoc ať už ve formě zdravotních pomůcek nebo od okolí. 

Pro mnohé je ztráta soběstačnosti nepřípustná. A tak, než aby si řekli o 

pomoc, raději mlčí a trápí se pocitem méněcennosti. Neumí si také 

představit, že by se měli přestěhovat do domova pro seniory. Cítí se 

naprosto zbyteční.  

Druhým závažným problémem seniorů je pocit samoty a opuštění. 

Nejenže se musí smířit s tím, že jejich kamarádi ze školy a vrstevníci 

umírají, ale musí překonat například také smrt svého partnera. 

Zůstávají sami, omezují se jejich sociální kontakty. Děti buďto ztrácí o 

své rodiče zájem, nebo nemají dostatek času na to, je pravidelně 

navštěvovat. A tak se senioři ocitají v nedobrovolné izolaci, která má na 

jejich psychiku devastující účinky. Opět zde můžeme poukázat na to, 

proč např. i v tomto případě senioři odmítají pobyt v domovech s 

pečovatelskou službou. Je to jednoduché. I když jsou sami, jsou doma, 

ve známém prostředí, se sousedy, se kterými mohou prohodit pár slov   

Obecní záležitosti 
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a s vidinou, respektive nadějí, že 

alespoň jednou za čas se na ně jejich 

rodina přijede podívat. V nitru se totiž 

staří lidé strašně bojí toho, že zůstanou 

zapomenuti. V cizím prostředí, kde o ně 

sice bude postaráno, ale bez kontaktu 

se svými nejbližšími.  

Jak pomoci seniorům? 

V první řadě je důležité pomoci jim 

překonat jejich pocit samoty. Díky 

moderním technologiím na tom není nic těžkého. Pokud je senior 

technicky zdatný, naučte ho pracovat se Skypem. Může tak být v 

kontaktu nejen s vámi, ale také např. se svými kamarády, a přitom 

neopustí pohodlí svého domova. Udělejte si každý den alespoň na 5 

minut čas a zavolejte svým stařečkům. Vám to energii neubere, a 

senior bude mít pocit, že je tu stále někdo, komu na něm záleží.  

Snažte se seniora co nejčastěji navštěvovat, pozvěte ho na rodinné 

oslavy a sdílejte s ním všechny důležité události. Jestliže mu to 

zdravotní stav dovolí, nechejte ho pohlídat vnoučky. Poohlédněte se po 

možnostech pro seniory, zaměřte se na různé kroužky a zájmové 

činnosti v jejich okolí, které by mohli navštěvovat. A jestliže není zbytí a 

musíte seniora umístit do domova s pečovatelskou službou, hledejte 

takový, který nabízí různé aktivní vyžití.  

PhDr. Michaela Miechová 

Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 

www.mojra.cz 

  

Obecní záležitosti 
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Topná sezóna je před námi 

I když v současné době mnozí již zahájili doma topnou sezónu, není pozdě si 

připomenout základní pravidla pro provozování a údržbu spalinových cest, 

vzhledem k tomu, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby při provozu 

komínů a spotřebičů paliv nedocházelo ke vzniku požáru. 

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 

Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. 

 

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest 

musí provádět a kdo je může provádět? 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 

Výkon 

připojenéh

o 

spotřebiče 

paliv 

Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 

pevné kapalné plynné 

celoroční 

provoz 

sezónní 

provoz 

celoroční 

provoz 

sezónní 

provoz 

do 50 kW 

včetně 

čištění spalinové 

cesty 

3 x za 

rok 

2 x za 

rok 

2 x za 

rok 

1 x za 

rok 

1 x za 

rok 

kontrola spalinové 

cesty 
1 x za rok 1 x za rok 

1 x za 

rok 

nad 50 kW 
čištění a kontrola 

spalinové cesty 
2 x za rok 1 x za rok 

1 x za 

rok 

 

  

Obecní záležitosti 
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Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je 

držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň 

držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest. 

Nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným způsobem, lze provést čištění 

komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním, které smí provádět 

pouze oprávněná osoba. 

 

Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize) 

neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o 

provedení práce. 

 

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze 

provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky. 

 

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. 

Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Místo písku lze 

použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte 

přístup vzduchu do spotřebiče (komína) např. uzavřením vzduchové klapky u 

kotle. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo 

by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit 

plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do 

komína. Pozor! 

Při použití většího množství písku může dojít k roztržení komína nebo při jeho 

zasypání až po sopouch k natlakování kouřovodu a k jeho výbuchu, případně i 

k výbuchu tepelného spotřebiče. 

 

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k 

ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby! 

 

Bezpečnost Vašeho domova je především o Vaší zodpovědnosti! 

 

nprap. Dagmar Benešová 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení  

Obecní záležitosti 
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Netradiční hasičská soutěž 

O státním svátku Sv. Václava (28. září) proběhla na prostranství před 

hasičskou zbrojnicí netradiční soutěž. Zúčastnily se družstva mladších i 

straších hasičů, mužů a žen z celého okrsku Tísek (Bítov, Lubojaty, 

Tísek, Výškovice). Původně měly být nachystány 2 disciplíny (netradiční 

požární útok a štafeta dvojic). Ta byla nakonec kvůli nepříznivému 

počasí zrušena. 

Nyní k samotnému požárnímu útoku. Kdo jste v nedávné i dávné době 

soutěžili, jistě si pamatujete na klasický požární útok. Hasiči stojí 

seřazeni na startovní čáře, po výstřelu běží k základně, kde mají 

nachystané veškeré technické vybavení (hadice, proudnice, rozdělovač, 

koš…), nasají vodu a dva proudaři (spolu s rozdělovačem a Bčkem) běží 

směrem k terčům je sestřelit a docílit tím nejlepší čas… 

To ale v našem případě neplatilo. Pro družstva mládeže jsme kvůli 

počasí soutěž pouze ozvláštnili slalomem mezi kužely, kterými museli 

proběhnout po odstartování. U dospělých by se dalo říct, že to byla 

úplně jiná disciplína. 

Každý z družstva hasičů si nejprve vylosoval, jakou funkci bude 

vykonávat (koš, spoj, proud, rozdělovač, Bčko). Po odstartování si hasiči 

sedící na lavičce museli nasadit přilby a pásky, pak pokračovali k lávce, 

na které měl každý nápoj, který musel co nejrychleji vypít (pivo, vodu 

nebo mlíko). Dále následovalo řezání klády pilkou, kdy ostatní hasiči 

dělali doprovod svým „řezáčům“ zpěvem hasičské klasiky  

Sdružení a spolky 

 HASIČI  

 



 
9 

 

 „Co jste hasiči…“. Po dořezání běželi všichni k základně a proudaři k 

terčům.  Levý proud nejprve musel sestříknout 3 kužely, pak až terč; 

pravý proud stříkal ze žebříku. Po shození obou terčů a jejich 

signalizací se družstvo během odebralo zpět na start, kde se stopoval 

čas až po dosednutí zpět na lavičku. 

Musím říct, že tato soutěž úspěšně navázala na netradiční soutěže, 

které byly před cca 10 léty v Lubojatech a všichni se u toho náramně 

bavili. Uvidíme, co bude příště  

Za SDH Bítov 

Ondřej Nikel 
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Listopad v honitbě 

S měsícem listopadem přichází celý poslední podzimní měsíc. Dny se 

krátí, ubývá intenzity slunečního svitu, teploty se postupně snižují, až 

místy mohou klesnout i pod bod mrazu. Listopad bývá i měsícem 

plískanic. Pro většinu dřevin končí vegetační období, příroda se 

připravuje na zimní měsíce odpočinku a spánku. Zvěř se pravidelně 

paství na místech s ještě vydatnější vegetací, spadlými plody a semeny, 

která ji tvorbou tukových zásob usnadní překonání zimní období. 

Pravidelným přikrmováním vhodným energetickým krmivem se zvěři 

snažíme pomoci v přípravě tukových zásob. Proto se tento podzimní 

čas řadí mezi hlavní přikrmovací období. Zvěři předkládáme krmivo, ze 

kterého může asimilovat cukry, které následně přemění na tolik 

potřebné tukové zásoby. Vhodný je oves nebo granulové preparáty. 

Mimořádně důležité je předkládání dužnatého krmiva, u kterého však 

dáváme pozor na hniloby  

a plísně, které zvěři vůbec neprospívají. Nahnilé zbytky krmiva 

důsledně odstraňujeme. Stále pravidelně předkládáme sůl. Krmelce již 

máme připravené pro zavezení senem, které předkládáme až při vyšší 

sněhové nadílce. Z kaštanů je důležité vyplavit alkaloid saponin, který 

je pro zvěř toxický a může vést k poruše krvetvorby. Vyplavíme ho 

uskladněním kaštanů venku na dešti nebo si občas pomůžeme 

kropením. Kaštany skladujeme ve vrstvě do 25 cm. Do bažantích 

zásypů dál předkládáme jadrné krmivo se zadinou atd. Nesmí chybět 

písek nutný k trávení bažantů. Zajícům předkládáme dužnaté krmivo, 

např. řepu, mrkev atd. Máme před sebou poslední týdny s vhodným 

počasím pro lov. Musíme počítat s tím, že se klimatické a světelné 

podmínky budou nadále zhoršovat, zvěř již úplně přebarví a lov i čtení 

zvěře bude stále obtížnější. Pokud nemáme splněný plán lovu holé   

Sdružení a spolky 

MYSLIVCI 
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zvěře, snažíme se jej plnit. Na společných lovech i při individuálním 

lovu patří hlavní pozornost lovu bachyní, jinak stavy černé zvěře 

neklesnou. Od začátku měsíce se můžeme věnovat lovu kožešinové 

zvěře. Nadchází hlavní sezóna společných lovů. Dbáme o dobrou 

organizaci, která je naší vizitkou. Při zahájení nikdy nezapomene 

důrazně připomenout pravidla bezpečné střelby, zacházení se zbraní, 

mysliveckou vzdálenost, vhodnou velikost používaného střeliva atd. 

Jednotnou střelu můžeme používat 

pouze při společném lovu pro střelbu 

na černou zvěř. Pro zvýšení 

bezpečnosti při lovech je vhodné, aby 

organizátor měl s sebou v zásobě 

oranžové pásky a vesty, protože 

zapomenout může každý. Na závěr 

společných akcí probíhají poslední 

leče, pořádají se myslivecké plesy a 

zábavy, které by ukázkou lovecké 

hudby nebo pasováním vždy měly být 

dobrou prezentací české myslivosti. Hlavní sezonu mají sokolníci, kteří 

se mohou se svými dravci úspěšně zapojit do plnění plánu lovu drobné 

i spárkaté zvěře. Velmi účinné je tlumení vran a strak loveckými dravci. 

Myslivecký hospodář průběžně vede evidenci plomb  

a lístků o původu zvěře, evidenci vydaných povolenek (po společném 

lovu seznam střelců), evidenci ulovené zvěře. Podává státní správě 

myslivosti měsíční hlášení o průběhu lovu a o plnění plánu lovu 

 

Myslivosti a lovu zdar !  
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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 24.11.2020. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 27.10.2020 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? 

 

listopad 2020 – Hubert (myslivci) 

prosinec 2020 – Předvánoční jarmark (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: 
 

Žůrková Libuše, Sochorková Jarmila, Chrapková Eva, 

Močárová Jarmila, Lhotská Jindřiška, Hrabovská Zdeňka 

 

Přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka.  

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

