
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nejhorší co můžete pro někoho udělat, 

je udělat to za něj.“  

ř í j e n     2 0 2 1 
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 Milí spoluobčané,  

 máme zde podzim a s ním i poslední čtvrtinu letošního 

roku. Co nás ještě čeká? Z důležitých událostí bych zmínil volby 

do Poslanecké sněmovny dne 8. a 9. října, Veřejnou schůzi 

s občany v pátek 26. listopadu a Předvánoční jarmark v sobotu 

4. prosince.  

 Také se vám v prvním týdnu v říjnu dostane do rukou 

dotazník pro aktualizaci Strategického plánu obce. Je určen pro 

všechny obyvatele Bítova starší 18ti let a jeho vyplněním nám 

pomůžete naplánovat úspěšný rozvoj obce do následujících 10 

let. K vyplnění bude dostupný také na obecních stránkách 

www.obecbitov.cz. Tištěné dotazníky můžete odevzdat do 

neděle 17. října do boxů v obchodě, hospodě nebo na Obecním 

úřadě. Velice děkujeme za zodpovědné vyplnění.   

   

 A nyní trochu z jiného soudku. 

V minulých číslech jsem slíbil soutěž 

ve třídění odpadů. Ne, nebudeme 

sbírat papír a železo jako Hujer ze 

známého filmu. Na následující 

stránce naleznete soutěžní otázky a 

po jejich úspěšném vyplnění se 

dostanete do slosování o praktické tašky sloužící k třídění 

odpadu. Správné odpovědi odevzdejte podepsané do 17.10. do 

schránky na Obecním úřadě nebo je zašlete na email 

místostarosta@obecbitov.cz.    

Slovo místostarosty 

http://www.obecbitov.cz/
mailto:místostarosta@obecbitov.cz
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1) Kde odložit ruličku od záchodového papíru? 

a) kontejner na papír 

b) popelnice na směsný odpad 

c) bioodpad 

 

2) Kde vyhodit spálenou klasickou žárovku? 

a) kontejner na sklo 

b) popelnice na směsný odpad 

c) velkoobjemový odpad 

 

3) Kde vyhodit rozbité zrcadlo? 

a) kontejner na sklo 

b) popelnice na směsný odpad 

c) velkoobjemový odpad 

 

4) Co nepatří do skla? 

a) sklínka od hořčice 

b) láhev s papírovou etiketou 

c) keramický hrníček / talíř 

 

5) Co patří do stavebního odpadu? 

a) pneumatika 

b) cihly / tvárnice 

c) pěnový polystyrén 

  

Přeji hodně štěstí ve vyplňování a budu se těšit na vaše 

odpovědi. 

       Ondřej Nikel  
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ŽIVOT S PUBERŤÁKEM 

Jízda na horské dráze. Přesně takhle by se dal popsat život s puberťákem. 

Pokud máte právě vy tu výsadu sdílet domácnost s dospívajícím dítětem, jistě 

nám dáte za pravdu. Někdy se váš náctiletý celé dny směje, povídá si s vámi, 

vtipkuje, jindy téměř nevyjde z pokoje a na jakoukoli snahu o komunikaci 

reaguje protočením očí a hlasitým teatrálním povzdechem. Vyznat se 

v puberťácích je náročné, často se stává, že se v rozhovoru s nimi míjíte, obě 

strany se cítí nepochopeny a hádky na sebe nenechají dlouho čekat. 

 Jak zvládnout život s puberťákem bez vrásek? Jak své dospívající děti 

lépe pochopit a komunikovat s nimi? 

Čtyři zlatá pravidla života s puberťákem 

 

Komunikace. Komunikace je základem všech vztahů, včetně těch mezi rodiči 

a dětmi. Buďte ke svým dospívajícím otevření a upřímní, mluvte s nimi jako se 

sobě rovnými, neshazujte jejich názory a postoje, nezlehčujte jejich problémy.  

Respekt a tolerance. Váš puberťák už není malým dítětem, snažte se ho jako 

osobnost respektovat, přijměte fakt, že postupně dospívá. Důležitá je zde 

potřeba soukromí, kterou je také třeba respektovat. 

Hranice. Samozřejmě, vše má své hranice a na to občas dospívající 

zapomínají. Je určitě vhodné mít nastavena jasná pravidla a hranice. Místo 

stručných příkazů a zákazů zkuste o pravidlech mluvit společně, hledejte 

kompromisy nebo alespoň vždy vysvětlete, proč je pro vás dané pravidlo 

důležité.  

Zájem.  Zajímejte se o to, jak se mají, co je baví, jaké mají sny. Když s vámi 

mluví, skutečně je poslouchejte. Pozor! Dospívající si někdy zájem rodičů 

vykládají jako vyzvídání, či kontrolování. Dejte jim najevo, že tomu tak není. 

Sdílejte s nimi také své pocity, přání či obavy. 

            PhDr. Michaela Miechová  

    Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz  

Poradna Mojra 
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Zastupitelstvo obce na svém 18. zasedání dne 16. září 2021 

schválilo: 

 Rozpočtové opatření č. 4/2021, 

 Užití znaku obce na informační tabuli naučné stezky 

Údolím Jamníku, 

 Podání žádosti o dotaci Podpora malých prodejen na 

venkově Obchůdek 2021+ společnosti HRUŠKA spol. s r.o. 

bere na vědomí: 

 zprávu o kontrole usnesení z předcházejících zasedání, 

 zprávu o činnosti obecního úřadu, 

 stížnost Ing. Elišky Maškové ve v+PCI obtěžování hlukem a 

vyjadřuje podporu krokům k eliminaci poručování nočního 

klidu v prostorách hřiště, 

ruší: 

 zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 

Rekonstrukce a modernizace chodníku v úseku Obecní 

dům – zahrádka z důvodu vysoké nabídkové ceny  

(4.324.677,27 Kč včetně DPH), 

ustanovuje: 

 pracovní skupinu pro aktualizaci strategického 

rozvojového dokumentu obce a ukládá skupině 

vypracovat a prezentovat jeho aktualizaci. 

 

Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bítov 

naleznete na internetových stránkách obce www.obecbitov.cz 

  

Zasedání zastupitelstva 

http://www.obecbitov.cz/
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Provázeli nás životem.  

Buďme s nimi, když ten jejich končí. 

 „Paní Věra má 62 let, dvě děti a pět vnoučat. Ráda o svou 

rodinu pečuje a radost ji dělá její zahrádka. S manželem si 

plánovali, že v důchodu začnou chodit do divadel a více si užívat 

života. Lékaři jí ale před půl rokem zjistili rakovinu tlustého 

střeva. Její poslední přání bylo zůstat doma až do úplného konce. 

A rodina se rozhodla toto přání splnit.“ To je jen jeden z mnoha 

příběhů, se kterými se denně setkáváme.  

 Většina lidí si přeje strávit své poslední chvíle doma. Ale jen 

malému procentu se to skutečně podaří. Důvodem je nedostatek 

informací. Paní Věře o mobilním hospici řekl její lékař. Ne všichni lékaři 

ale tuto možnost svým pacientům nabízejí. Rozhodli jsme se tyto 

statistiky změnit a již 5. rokem pořádáme osvětovou kampaň.  

 V letošním roce se do kampaně zapojilo 26 mobilních hospiců 

z celé České republiky a společně se snažíme informovat lidi o 

službách mobilních hospiců, které poskytují profesionální zdravotní a 

psychosociální služby umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí. 

Mobilní hospic 
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Hlavními organizátory kampaně je Mobilní hospic Ondrášek a Fórum 

mobilních hospiců. 

„Kampaň poběží během celého září a vyvrcholí Papučovým dnem ve 

středu 6. října 2021. Jedinečnost Papučového dne spočívá v tom, že se 

každý, kdo si ten den nazuje papuče, stává nositelem myšlenky umírání 

doma,“ popisuje ředitelka Mobilního hospice Ondrášek Bronislava 

Husovská. Lidé se tak mohou do kampaně zapojit jednoduchou a 

veselou formou. Stačí si 6. října vzít papuče s sebou, vyfotit sebe či 

kolegy z práce a sdílet fotku na sociálních sítích s #papucovyden. Díky 

sdílení fotek v papučích nám tak pomáhají informovat své okolí o 

domácích 

hospicích.  

 

 

 

Další informace o kampani a mobilních hospicích se dozvíte na 

www.umiratdoma.cz. 

Vezměte si i vy 6. října papuče s sebou a podpořte domácí 

hospicovou péči v České republice.  

http://www.umiratdoma.cz/
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Putovní Křišťálová popelnice se stěhuje z  Vimperka do Chocně! 

 

Obyvatelé ČR si třídění odpadů oblíbili. Od této aktivity je neodradil ani 

příchod pandemie koronaviru a s tím spojené komplikace. V průměru 

tak každý obyvatel ČR vytřídil v roce 2020 téměř 67 kilogramů skla, 

papíru, plastů, kovů a nápojových kartonů. Kde konkrétně ale třídili lidé 

nejlépe? Na to hledá každoročně odpověď celostátní soutěž obcí v třídění 

odpadů „O Křišťálovou popelnici“.  Ty nejlepší ocenili zástupci 

Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která je 

vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci 

probíhající konference Odpady a obce 2021.  

 Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena všem 

obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM a soutěžilo se ve třech velikostních 

kategoriích. Do užšího výběru 17. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici 

postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní 

město Praha. Tři nejlepší z každé kategorie bývají oceněni na slavnostním 

ceremoniálu v Hradci Králové. Výjimkou byl loňský ročník, kdy poprvé 

propukla pandemie COVID-19.  Za nejlépe třídícími obcemi se proto loni rozjeli 

zástupci EKO-KOMu a ocenění jim předali osobně v jejich „domácí“  atmosféře 

městských úřadů. Tentokrát už se téměř vše vrátilo do zajetých kolejí a jména 

nejlepších byla odtajněna na slavnostním večerním ceremoniálu v Hradci 

Králové! 

 Obec Tvrdkov ovládla kategorii obcí do 500 obyvatel. V kategorii obcí 

od 501 do 5 000 obyvatel zvítězil Majetín a na první příčku v kategorii nad 

5 000 obyvatel vystoupalo město Choceň. Zástupci vítězných obcí převzali 

křišťálové hranoly s modelem popelničky.  Do východočeské Chocně, města 

rozkládajícího se na obou březích řeky Tiché Orlice, zamířilo i ocenění pro 

absolutního vítěze – velká Křišťálová popelnice. A jméno vítězného města tak 

doplní seznam vítězů, vyrytý na této slavné putovní trofeji.   

 

Má to smysl. Třiďte odpad.  

TZ – Křišťálová popelnice 
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Rybářské soustředění dětí ve Vesníku 

 10.–11. 9. 2021 proběhlo 2. rybářské soustředění dětí, tentokrát 

v Bítově ve Vesníku. Během akce dorazilo/vystřídalo se asi 8 dětí. 

Potrénovaly v pátek lov drobných ryb, vyslechly si řadu rad, byly 

přezkoušeny z poznávání ryb, zhlédly videoprojekci, večer se opékaly 

špekáčky na ohni. Více se toho nestihlo, sobota byla hlavně ve znamení 

honu na kapra, ale ani vedoucí MK neuspěl...Skalní jedinci přespali v 

rybářské chatě. Mimo několika malých ryb a vodníka za ruku se kapra 

nepodařilo ulovit. Ryby prostě skoro jako naschvál nebraly, takže 

jediný kapr, na kterého si děti sáhly, byl ten náš dekorativní metrový 

kus z chaty. Zato ale děti viděly večer v pátek „Bílou paní“ procházet se 

na hrázi III. rybníka, a to se počítá...:-) Uvidíme, zda se nám podaří příští 

rok podobnou akci opakovat. Areál na to máme, třeba jen vybereme 

lepší termín a vylepšíme formu a obsah akce. A když bude více dětí, je i 

větší motivace pro organizátory a celé to má hlavně lepší šmrnc… 

M. Kupka 

  

Stalo se… 



 
10 

 

 

Memoriál Jaroslava Menšíka 

 Tak jako každým rokem, tak i letos proběhl v našem 

Mysliveckém spolku Memoriál Jaroslava Menšíka poslední víkend 

v srpnu. 

 Účast nebyla bohužel taková, jako roky předešlé, ale i tak 

jsme se rádi setkali. V sobotu proběhly Lesní zkoušky, kterých se 

zúčastnilo jen 5 psů v neděli probíhaly Barvářské zkoušky, na 

kterých bylo psů 6. Všichni psi zkoušky složili. Vítězem Memoriálu 

se stal border teriér. 

 

 Všem zúčastněným, ale i návštěvníkům, kteří přišli na naše 

myslivecké speciality, jako byl zvěřinový guláš a zvěřinové 

klobásy z divočáka chci podělkovat!  

 

Těšíme se na příští rok. 

Vaši myslivci. 

 

 

 

 

  

Stalo se… 
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Zájezd do vinného sklepa 
 

 Sbor dobrovolných hasičů v Bítově pořádá v sobotu 

23.října 2021 odpoledne zájezd do vinného sklepa v Koblově. 

 

 Cena v částce 950,- Kč / os. zahrnuje přípitek, degustaci, 

konzumaci, teplý a studený raut a slané pochutiny na stole. 

 

 Zájemci ať se hlásí u p. Antonína Kupky ( tel. 737 833 205 ) 

do 10.října 2021, vč. složení finanční částky.  

 

 Podrobnosti o odjezdu autobusu budou zájemcům včas 

oznámeny. 

Těšíme se na Vaši účast. 

 Dobrovolní hasiči 

  

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 neděle 24.10.2021. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 30.9.2021 v nákladu 185 ks. Příspěvky nejsou 

jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.  

Za obsah odpovídají jednotliví přispívající. 

www.obecbitov.cz 

osince na email místostarosta@obecbitov.cz  Nejkrásnější či 

nejoriginálnější fotografie budou oceněny. 

 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

1. a 2. 10. 2021 – Sběr velkoobjemového a stavebního odpadu 

8. a 9. 10. 2021 – Volby do Poslanecké sněmovny 

26. 11. 2021 – Veřejná schůze s občany 

4. 12. 2021 – III. Předvánoční jarmark 

Vtip na závěr: 

„Co bys udělal, kdybys měl pět brambor rozdělit mezi šest osob?“  

ptá se učitel. „Prosím, bramborovou kaši.“ 

Jubilanti: 
 

Němcová Pavla, Hrnčíř František, Slaná Olga, 

Coufalová Alena, Seidler Pavel a Káňová Anna 

 
 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

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

