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úrodný rok na to běží“ 
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Zastupitelstvo obce na svém XIII. mimořádném zasedání dne 

19. listopadu 2020 schválilo: 

 dodavatele zakázky Rekonstrukce travnatého hřiště a 

výstavby multifunkčního hřiště Bítov – firmu Navláčil 

stavební firma, s.r.o., na základě vyhodnocení nabídek 

výběrovou komisí. (Pozn. red. – firma smlouvu 

nepodepsala, realizace projektu se odkládá), 

 dodavatele materiálu kanalizace v části budoucí neveřejné 

účelové komunikace pro RD na pozemku p.č. 560/10 – 

společnost TECHNOMA a.s., na základě návrhu hodnotící 

komise, 

 vícepráce na zakázce Modernizace veřejného osvětlení 

obec Bítov, která je realizována společností ELNERMONT 

s.r.o, 

 dílčí vyúčtování zakázky Protierozní opatření Bítov u 

Bílovce firmy Beatrice Mádrová, 

 podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova na Ministerstvu pro místní 

rozvoj a to na rekonstrukci místní komunikace parc. číslo 

689 a přilehlých pozemků,  

Obecní záležitosti 
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 podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021 a 

to na rekonstrukci části místní komunikace parc. číslo 

702/1 a přilehlých pozemků, 

 podání žádosti o dotaci v rámci podprogramu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova na Ministerstvo pro místní 

rozvoj a to na vybudování Klubovny obecních spolků 

v suterénu prodejny potravin a smíšeného zboží Bítov č.p. 

8, 

 podání žádosti o dotaci v rámci 14. Výzvy MAS Regionu 

Poodří, z.s. a to na rekonstrukci a modernizaci chodníku 

v úseku Obecní dům – zahrádka, 

 podání žádosti o dotaci v rámci 146. výzvy Ministerstva 

životního prostředí na realizaci Energetických úspor 

veřejných budov – Prodejna (Bítov č.p.8), Obecní dům 

(Bítov č.p.61) a Obecní úřad (Bítov č.p. 117), 

 rozpočtové opatření č. 5/2020. 

 

Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bítov 

naleznete na internetových stránkách obce www.obecbitov.cz  

Obecní záležitosti 
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Již mnoho let se můžete s tříkrálovými koledníky setkávat vždy na 

počátku nového roku. Možná letos nebude koleda znít ulicemi, ale 

štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 

chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým 

opatřením. Určitě sledujte naše webové stránky 

charita.studenka.cz nebo facebokoový profil Charity Studénka, 

abyste věděli, v jaké podobě sbírka proběhne. Také místní 

koordinátoři Vám včas podají informace prostřednictvím místního 

rozhlasu či tisku. Pokud se chcete zapojit i vy, neváhejte nás 

kontaktovat a staňte se dobrovolníkem. Výtěžek sbírky využijeme k 

přípravě projektové dokumentace nové budovy, k opravě a nákupu 

kompenzačních pomůcek i podpoře volnočasových aktivit dětí ze 

sociálně slabých rodin v obcích, kde se sbírka bude konat. I malý 

příspěvek je pro nás důležitý a každá koruna pomůže dobré věci. 

       Jarmila Pomikálková 
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Vánoce s omezeným rozpočtem? Zvládnete to i bez drahých dárků! 

Z Vánoc se stal jeden z nejkonzumnějších svátků roku, který si lidé spojují 

s potřebou se pořádně najíst, napít a obdarovat se co nejvíce a co možná 

nejdražšími věcmi. Kvalita a kvantita jdou ruku v ruce bez ohledu na 

peněženku. Jenže někdy se situace změní a vy jste nuceni v podstatě ze dne 

na den vystoupit ze své komfortní zóny.  

Ztráta práce a snížení rodinného rozpočtu jsou jednou z nejvíce stresujících 

situací, které vás v životě mohou potkat. Najednou jako byste přišli o své 

vydobyté místo ve společnosti. Připadáte si, že se na vás všichni dívají přes 

prsty, neumíte se smířit s tím, že obracíte každou korunu a nemůžete si 

dovolit to, co dříve. Nevíte, jak to vysvětlit dětem. A k tomu teď musíte myslet 

také na to, jak zvládnout vánoce s minimálním rozpočtem.  

Investujte čas a pozornost namísto peněz 

Proč lidé utrácejí na vánoce tolik peněz? Kvůli obavám ze sociálního 

srovnávání, určitému společenskému statusu anebo prostě jen ze zvyku. 

Někteří jsou kvůli strachu z toho, že by je okolí označilo za chudáky, schopni se 

kvůli Vánocům zadlužit,  a ne málo. Jenže půjčky vaši finanční situaci nevylepší, 

v konečném důsledku vedou spíš k naprosté likvidaci jedince. Zejména pokud 

nemáte práci a dostatečné příjmy.  

Proto se zkuste nadechnout a oprostit se od komerčního pojetí Vánoc. 

Netrapte se kvůli vaší zhoršené finanční situaci, stát se to může každému. 

Svolejte co nejdříve rodinnou radu a domluvte se, že letos si dáte pod 

stromeček jen symbolické dárky. Pokud máte malé děti, zkuste jim vhodným 

způsobem vysvětlit, že letos jim Ježíšek nemůže donést vysněné lego za tři 

tisíce. A aby se necítily ochuzené, zkuste nahradit kvalitu kvantitou – děti 

totiž často počítají, kolik dárků pod stromečkem dostaly. Dá se pořídit spousta 

dárků s velmi přijatelnou pořizovací cenou.   

Obecní záležitosti 
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Partnerovi, rodičům, tchyni i kamarádkám určitě udělají radost dárky ve stylu 

„urob si sám“. Zručné ženy mohou naplést čepice, ponožky, šály, upéct 

oblíbené sušenky a zabalit je do hezké krabičky. Muži mohou nabídnout své 

manuální schopnosti, vyrobit poličku, postavit ptačí budku, udělat domeček 

pro panenky. A pokud nepatříte k těm manuálně zručným? Vsaďte na 

domácí poukazy! Uvidíte, že partner ocení poukaz na domácí masáž, 

maminku voucher na jarní úklid, tatínka na ruční mytí auta. Fantazii se meze 

nekladou, určitě přijdete na něco, co obdarovaného zprostí nepříjemných 

povinností.  

Pokud jste byli zvyklí vyrazit každoročně 

na nějakou vánoční dovolenou, budete 

se i s tímto muset rozloučit. Ale 

nezoufejte. I tohle má své řešení. 

Vydejte se s rodinou na nějaký vánoční 

výlet po okolí. Klidně jen na delší 

procházku. Pokud napadne sníh, 

postavte sněhuláka. Nebo si jen tak 

povídejte. A doma si pak uvařte hrnek horké čokolády. Čas trávený s rodinou 

je totiž k nezaplacení a je naprosto jedno, jestli jste doma, nebo v Alpách.  

Nezapomínejte také na sebe. Všechen ten shon a stres hoďte na chvíli za 

hlavu a dopřejte si nějakou formu relaxace. Stačí, když si vymezíte chvíli jen 

pro sebe. A pokud o nadcházejících Vánocích musíte neustále přemýšlet, 

zkuste se na ně dívat jinak. Když se naučíte slavit je jinak než penězi, nejen že 

ušetříte, ale i vyděláte. Protože chvíle s rodinou, pohodu a štěstí si za peníze 

koupit nemůžete. 

PhDr. Michaela Miechová 

Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 

www.mojra.cz 
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Milé čtenářky, milí čtenáři Zpravodaje, 

„kovidová“ situace nás donutila omezit provoz v naší knihovně. 

Nicméně půjčování jsme zcela nezrušili, a tak kdo má opravdu zájem a 

potřebu sáhnout po jiné knize, než jakou má doma, pro toho jsme 

připraveni knihy pro výpůjčku nachystat do separátní igelitové tašky, 

kterou si může vyzvednout na Úřadě a tamtéž rovněž přečtené knihy 

vracet.  

Knihám v knihovně rozhodně smutno není, naopak každá prošla 

rukama knihovnice, a pokud neprošla přísným zhodnocením, byla 

vyřazena. Takový osud letos postihlo kolem 600 titulů, které pro své 

stáří, neaktuálnost či bídný stav udělají místo řadě nových knih, jež byly 

získány nákupem, z naší nadřízené knihovny v Novém Jičíně nebo jako 

dar od čtenářů. To vše se děje v rámci zavádění nového 

knihovnického systému, který umožní čtenářům s přístupem na 

internet nahlížet na své čtenářské konto, do katalogu knih a 

případně si vybrané tituly zarezervovat. Nový systém je již 

v provozu, zbývá dopilovat některé funkce, což se nám dle našich 

předpokladů podaří do konce roku. 

Chtěla bych připomenout, že tuto modernizaci je možné zrealizovat 

díky úspěšné účasti obce na programu pro získání dotací, za což bych 

chtěla poděkovat zejména místostarostovi Ondřeji Niklovi. 

Protože se blíží Vánoce a Nový rok, kdy jsme zvyklí rozjímat, hodnotit 

rok odcházející a vzhlížet s nadějí a plány na nové období, dovoluji si 

uvést několik řádek z útlé knížky, která také prošla v posledních dnech 

Obecní záležitosti 
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mýma rukama, napsal ji Thomas Romanus a jmenuje se Přeji ti brzké 

uzdravení: 

„Tvé zdraví je cenný dar, kterého si začneš doopravdy vážit teprve 

tehdy, když je v ohrožení. Přeji ti, abys byl schopen hospodařit 

dobře se svými silami a nenechal otřást svou sebedůvěrou. 

Uvrhne-li tě nemoc na chvíli do stínu, dostaneš šanci lépe 

porozumět světlu“. 

 

Milí čtenáři, těším se, až se zase budeme moci neomezeně 

setkávat a přeji Vám hodně zdraví a klidný předvánoční čas. 

HanaHajná 

Knihovna Bítov  

Obecní záležitosti 
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Prosinec v honitbě 
 

S prosincem přichází poslední 

kalendářní měsíc tohoto roku. Název je 

odvozený od způsobu života našich 

předků, odkazuje na obvyklé 

předvánoční zabíjačky. Končí hlavní část 

lovecké sezóny, pořádají se myslivecké 

plesy a zábavy, srazy sokolníků, 

předvánoční koncerty trubačů, vrcholí 

společné lovecké akce zakončené 

Poslední lečí v příjemné společnosti mysliveckých kamarádů. Je čas na 

bilancování, hodnocení a rozhodování, jak a kudy dál. Při organizování 

mysliveckých akcí dbáme na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, 

snažíme se vytvořit pohodovou, přátelskou atmosféru, tím vším 

zachováváme dobré jméno české myslivosti. Do naplnění plánu lovu by 

nám mělo chybět pár posledních kusů. Dohánění plnění Plánu lovu na 

poslední chvíli je rozhodně špatnou vizitkou mysliveckého 

hospodaření. 

V období předvánočního shonu je důležité myslet i na zvěř. Pravidelné 

doplňování krmiva do přikrmovacích zařízení je základ. Prázdné 

krmítko je pro nás vždy signálem, že jdeme založit pozdě, máme malou 

kapacitu krmítek, malý počet krmítek na stav zvěře atd. V průběhu 

listopadu a prosince dochází u zvěře k přestavbě trávicího traktu a 

přízpůsobení metabolizmu na zimní období. Zvěř postupně přechází 

na suchý typ potravy, okusuje pupeny, větvičky, jehličí, kůru, sbírá 

plody a semena. Postupně snižujeme dávky energeticky bohatých 

jadrných krmiv a nahrazujeme je kvalitním luční senem, letninou, 

kaštany, žaludy. Nezapomínáme, že přechod zvěře na zimní režim není 

odvislý od výše sněhové nabídky, ale je daný dlouhověkým vývojem 

Sdružení a spolky 

 MYSLIVCI 
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zvěře na Zemi. Snažíme se vyvarovat stále zažitých předsudků a zvěři 

nepředkládáme nadměrné množství jadrného krmiva, které zvěř již 

není schopna zpracovat pro nedostatek potřebného množství 

nálevníků potřebných k trávení potravy v trávicím traktu. Výsledné 

překyselení trávníku, zánět sliznice, zažívací potíže, zvěři neprospívá a 

vede i k úhynu. Dužnaté krmivo předkládáme pouze v malém 

množství, které zvěř okamžitě přijme, abychom se vyhnuli nebezpečí 

hnilob a plísní. Při větších mrazech je dužnaté krmivo již zmrzlé a zvěři 

se nepředkládá. Předkládání pečiva je pro zvěř nejen nevhodné, ale 

dokonce je zakázané mimořádným veterinárním opatřením. V období 

od listopadu do března zvěři nepředkládáme sůl. Prosinec je obdobím 

společných honů na drobnou zvěř a společných lovů na zvěř 

spárkatou. Při organizaci vždy dbáme na dodržování mysliveckých 

zvyků a tradic, věnujeme čas potřebné přípravě lečí atd. Klimatické 

podmínky se zhoršují, hrozí odraz střel od tvrdého zmrzlého podloží, 

proto vždy upozorňujeme na zvýšenou opatrnost při zacházení se 

zbraní. Při plánování naháněk máme na paměti, že u samic spárkaté 

zvěře se již vyvíjí plod 

a výrazné, opakované vyrušování v zimním období zvěři nikdy 

nesvědčí. Můžeme se věnovat lovu kožešinové zvěře, probíhá doba 

lovu lišek, kun, které je potřeba výrazněji tlumit. 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.   

 

Přátelé myslivci, přeji Vám a Vašim rodinám příjemné prožití vánočních 

svátků, mnoho štěstí, zdraví a osobních úspěchů v roce 2021. 

 

Myslivosti Zdar! 

  

Sdružení a spolky 
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 Mnozí z nás známe pojem svatého Mikuláše pouze podle 

tradice, kdy 5. prosince ve večerních hodinách obchází společně 

s čerty a anděly dětské domovy. Kdo to ale ve skutečnosti svatý 

Mikuláš byl? Pojďme se podívat na legendu, podle Českého 

rozhlasu: 

Blíží se svátek svatého Mikuláše. Děti čekají chvíle plné stresu z 

toho, jestli je Mikulášův společník čert nevezme s sebou do 

pekla. Jenže Mikuláš není fiktivní postava s falešnými vousy a 

zlatou berlou v ruce. Jak připomíná Naděžda Hávová, možná by 

stálo za to připomenout si jeho činnost a skutky častěji než jen 

jednou ročně, začátkem prosince.  

Mikuláš, čert a anděl chodí každý rok, aby dětem rozdali sladkosti 

a drobné dárky. Osobnost tohoto světce máme spojenou 

většinou jen s mikulášskou nadílkou. Ne náhodou - souvisí to s 

legendou, která se k Mikulášovi váže. Obdaroval tři dcery 

zadluženého otce, kterým hrozilo, že se z nich stanou prostitutky. 

Když se o tom sv. Mikuláš dozvěděl, po tři noci jim otevřeným 

oknem vhazoval do ložnice peníze a tak je zachránil. Mikuláš s 

nadílkou chodí podle dávných tradic vpředvečer svého svátku, 

jak říká historik umění Jan Royt.  

O svatém Mikuláši dnes víme to, že se narodil v řeckém Patrasu, 

dnes je to oblast jižního Turecka. Datum jeho narození ale jasné 

není. Bylo to snad kolem roku 270 v bohaté rodině, ale majetek 

rozdal chudým. Zhruba o třicet let později se stal biskupem v 

turecké Myře. V dobách vlády císaře Diokleciána, kdy byli v celé 

Římské říši pronásledováni křesťané, byl i sv. Mikuláš uvězněn a 

Chvíle oddechu 

KDO TO BYL SVATÝ MIKULÁŠ ? 
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poslán do vyhnanství. Na svobodu se dostal až roku 313, kdy 

císař Konstantin povolil křesťanství a Mikuláš se opět dostal na 

biskupský stolec. Svatomikulášské slavnosti se v českých zemích 

datují hodně hluboko, už do 14. století.  

"Tehdy si opravdu školní mládež volila na den svatého 

Mikuláše takzvaného biskupa, který byl veden do kostela a měl 

ten den práva biskupa. Večer ho potom měl za povinnost biskup 

nebo kněz pohostit."  

Ještě v 18. století měl mikulášský průvod spíš masopustní ráz, ale 

dnes už mají tradice docela jinou podobu.  

"Myslím, že právě to vkořenění svátku svatého Mikuláše je to, že 

to byla taková spíše obecná slavnost městského lidu a hodně se 

udržela."  

Biskup Mikuláš patrně zemřel 6. prosince mezi lety 345 a 

351. Je patronem Ruska a Lotrinska a také dětí a panen nebo 

obchodníků.   

Chvíle oddechu 
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Hola, hola milé děti, 

jak nám ten čas ale letí. 

Už jsou tady po roce, 

opět šťastné Vánoce. 

Ale dříve Mikuláš, 

říkáte si „Co mi dáš?“ 

Zeptat se je vhodné, 

jen když jste byly hodné. 

Pozor, čerti chodí taky, 

a jsou jich všude mraky. 

Soutěž mám pro vás nachystanou, 

a nejlepší něco dostanou. 

Své mini vánoční stromečky, 

ozdobte baňkami a zvonečky. 

Vše pečlivě vyfoťte, 

a na mail mi to hoďte. 

Nezapomeňte jméno uvést, 

ať vím, kde výhru donést. 

V knihovně je vystavíme, 

a s komisí to zhodnotíme. 

Ale pozor, však to znáte, 

ať ten termín nezmeškáte!  

 

Fotky ozdobených mini vánočních stromečků pošlete do pátku  

19. prosince na email místostarosta@obecbitov.cz  Nejkrásnější či 

nejoriginálnější fotografie budou oceněny. 

Chvíle oddechu 

DĚTSKÁ SOUTĚŽ 
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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 pondělí 14.12.2020. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 27.11.2020 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. prosinec 2020 – Zasedání zastupitelstva obce 

 

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: 

 

Kedroňová Libuše a 

Gwuzdioch Josef 

 

Přejeme hodně zdravíčka a 

štěstíčka.  

Vzpomínáme: 
 

Seidler Lumír (†67) 

 

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

