„Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.“
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Obecní záležitosti
SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v této nelehké době napsal pár řádků. Jistě se
nemusím příliš rozepisovat o události, která postihla celou planetu –
novém koronaviru CoV-19. Každý den jsme z médií informováni o
vývoji a zatím, bohužel, se to moc nelepší. Vládou zavedená opatření
ale byla jedna z nejpřísnějších v Evropě a tak náš stát je na tom
relativně dobře. Na druhou stranu bych vás chtěl požádat, ať zbytečně
nevycházíte na veřejná prostranství, ať dodržujete nošení roušek a
jejich sterilizaci a abyste nepanikařili. Kulturní život se sice uzavřením
místní restaurace a zrušením různých akcí téměř zastavil, zase nám to
ale dalo spoustu volného času, který můžeme plně využit. Třeba si
otevřít alba se starými fotkami, roztřídit poštovní známky do alb, udělat
si dlouho odkládaný pořádek ve svých věcech, uklidit poličku v garáži
nebo si jen sednout s rodinou a zahrát staré deskové hry. Věřím, že
tuto situaci společně zvládneme a zase se brzo uvidíme .
Nyní pár řádků k dění v obci. Největší změnu jste asi zaznamenali na
místním hřišti, kde bylo pokáceno několik stromů. Většina byla
napadena houbou a bylo jen otázkou času, kdy by praskly a mohly
někoho zranit. Kmeny, které byly v dobrém stavu, jsme nechali v celku
a budou využity pro uměleckou činnost. Dále byly v obci nainstalovány
prozatím 3 nerezové schránky na sáčky na psí exkrementy (např. na
oplocení na hřišti). Využívejte je prosím, ať máme čistší obec. Počátkem
ledna se zvýšila kapacita III. rybníka o téměř 300m 3 vytěžením nánosů
a úpravou břehů a jejich zpevněním. Zlepšování kvality odpadní vody
ale na druhou stranu stále sabotuje pár nezodpovědných lidí, kteří pod
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hrozbou

vysoké

pokuty

vypouštějí

odpadní

vody

ze

septiků / žump do
kanalizace.
případ

Poslední
se

stal

v sobotu 20. března
na Fulvarku!

Koncem

března

se

hasičům vrátila po opravě motoru a podvozku Tatra, na které ještě
budou nutné karosářské a lakýrnické práce (určitě se v dalších
měsících ještě o tom zmíníme). A především, chtěl bych poděkovat
všem dobrovolníkům (a že jich není v obci málo), kteří se zapojili do šití
textilních roušek. Sám bych je asi všechny ani nespočítal, byla to
skupina o cca 20ti lidech od mladých hasiček až po aktivní důchodce,
kteří především pro seniory připravili několik desítek až stovek
kvalitních ústenek a roušek.
Na závěr se ještě zmíním o svozech odpadů, kdy 17. – 18. dubna bude
u úřadu velkoobjemový a elektroodpad a především od 1.4. budou
svozy popelnic na směsný komunální odpad v čtrnáctidenním
cyklu a od 10.4. pak i svozy bioodpadu. Více v obecním kalendáři.
Přeji Vám všem hlavně hodně zdraví, pohody a klidu a společně to
vydržme do lepších dnů .
Ondřej Nikel
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce na svém 9. zasedání dne 19.3.2020 schválilo:




















Inventarizační zprávu za rok 2019,
Vyřazení určitého majetku obce,
Závěrečný účet Obce Bítov za rok 2019 bez výhrad,
Pokrytí ztráty z hospodářské činnosti obce za rok 2019 ve výši 156.776,12Kč z prostředků obce,
Učetní závěrku obce Bítov za rok 2019,
Rozpočtové opatření č. 1/2020,
Vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektu Modernizace
veřejného osvětlení obce Bítov dle zadávací dokumentace,
Přijetí dotace v Programu obnovy a rozvoje venkova na realizaci
projektu Účelová komunikace pro rodinné domy,
Vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektu Protierozní
opatření Bítov u Bílovce a ustanovení hodnotící komise,
Přijetí nabídky na dodavatele projektové dokumentace
energetických úspor veřejných budov obce Bítov,
Přijetí nabídky na dodavatele studie dispoziční řešení a
projektové dokumentace suterénu prodejny potravin,
Vypsání poptávkového řízení na dodavatele studie dispozičního
řízení a projektové dokumentace změny užívání podkroví
Obecního domu na bytové jednotky,
Podání žádosti o dotaci na VPP na 3 pracovní místa,
Prodej pozemku parc.č. 702/3 o výměře 13m 2,
Poskytnutí kotlíkových půjčekv rámci Výzvy č.1/2019,
Termín konání veřejné schůze 24.4.2020,
Přijetí individuální dotace z MSK na opravu hasičského vozidla
Tatra 148,
Dar obce pro Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín.

Úplné znění usnesení najdete na úředních deskách obce Bítov.
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PORADNA MOJRA.CZ
Jak vyzrát na pomluvy?
Pomluvy byly, jsou a budou. Na tom bohužel nic nezměníme, ať už
bydlíme na vesnici nebo ve městě. Můžete se chovat za všech situací
slušně, mít kolem domu vše tip top a snažit se se všemi vycházet.
Nejčastější příčinou šíření klepů je obyčejná závist, pocit, že vám vše
spadlo do klína a jak je to nespravedlivé.
Jak čelit pomluvám?
Pokud to jen trochu jde, vyhýbejte se lidem, kteří mají v povaze ostatní
soudit a pomlouvat. Pro některé jednání můžete mít pochopení, ale je
potřeba vymezit si hranice. Braňte se, ale nepřehánějte to. Je
samozřejmé, že se chcete ospravedlnit, ale víte, jak se říká: „Na každém
šprochu, pravdy trochu…“ Čím víc se budete obhajovat, tím větší vyvoláte
diskuzi a otázky. Rozhodně neoplácejte pomluvy pomluvami.
Hlavní dopady mají pomluvy především na vaši psychiku. A tak se není
čemu divit, že člověk může propadnout depresím, úzkosti a jiným
psychickým problémům. Často je pak jediným východiskem odstěhovat se
do jiného města, vesnice.
Rada na závěr? Jestliže vás někdo pomlouvá, snažte se ho ignorovat,
Pokud opravdu výrazně trpí vaše důstojnost, vyhledejte právníka – šíření
pomluv je v určitých případech trestným činem. Určitě stojí za to hledat
pomoc i u psychologa a snažit se odstranit i psychické dopady pomluv.

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.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Obecní knihovna
DUBEN

JARO – naděje a radost
Za oknem modrá obloha, nevydržím a otevřu dveře na terasu:
sluníčko pozvalo na skalku prvního čmeláka, po zahradě pobíhá
červenka a z kytice hustého listoví bobkovišně se ozývá
štěbetání. Že by se tam už pracovalo na hnízdečku? Přece jen je
ještě svět v pořádku! Uvědomuji si, že jsou oblasti, do kterých
koronavirus nezasáhne, ani kdyby se sebevíc snažil. Je to matka
Příroda a ryzí mezilidské vztahy. Ba naopak: kolikrát se už
v historii ukázalo, jak nouze dokáže lidi spojit a podnítit jejich
vynalézavost. Umím si představit, že ani Velikonoce v našich
domovech nebudou ošizené. Budeme barvit vajíčka, plést
pomlázky a péci beránky.
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„Tradiční zvyk malování vajíček prý pochází z jedné staré pověsti,
jež vypráví o ženě, kterou při svém putování navštívil Ježíš se
svatým Petrem. Poprosil ji o kousek chleba, ale hospodyně
zrovna neměla z bochníku ani kousek. Najednou uslyšela
kdákání slepice, u které našla vejce. Upekla jej v teplém popelu a
nabídla hostům. Jaké bylo její překvapení, když po jejich odchodu
chtěla smést skořápky, a ty byly proměněny ve zlato.“ (z knihy
Tradiční české JARO)

A pro všechny ještě jedno staré české pořekadlo:
Na sv. Jiří čtyřlístek nalezený,
má čarovnou moc a všechna přání splní.
Přeji všem čtenářům hodně zdraví, veselou mysl a na zahrádce
alespoň malý plácek s jetelíčkem, aby měli kde hledat…
Hana Hajná

VÝHERCI SOUTĚŽE
Chtěl bych touto cestou ještě vyřídit rest z ledna a ocenit správné
luštitele hlavolamů ve zpravodaji. Jsou jimi Antonín Vavrečka a
Marek a Vojta Bikovi. Všem gratuluji a při nejbližší vhodné
příležitosti obdrží malou odměnu.
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Stalo se …
CHOVÁNÍ BASY
Pochování basy 21.2.2020
Oproti minulému ročníku se letos prodávaly místenky. Ohlas na
pochovaní basy, byl ještě dřív, než byly natisknuté plakáty, něco
se vyhlásilo a bylo to…. Bohužel naše prostory nejsou nafukovací
a dostane se jen na omezený počet osob. I přes pilné přípravy, je
vždy co vylepšovat. Ale myslím si, že při setkání dobrých lidí si
užijete akci na výbornou.
A tak

se

Program

taky stalo.
na

jedničku,

jídla, pití dosti a to stačí
k dokonalosti. Děkujeme
sportovcům za přípravu
pochování

basy

a

doufáme, že naši obec
obohatí další akcí.

Účastník basy
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ZÁJEZD NA HORY 22.2.2020
V sobotu jsme se vydali autobusem do Jeseníku, kde každý jel za svým
zážitkem. První zastávka byla ve ski areálu Karlov, kde si lyžaři užili
upravené svahy naplno. Další zastávkou bylo parkoviště hvězda, kde
autobus měl konečnou a čekal na odjezd zpět. Zde si zbylí účastníci
naplánovali, také své vyžití. Někteří šli od „ Hvězdy“ na „Praděd“, nebo
na Malou Morávku, jiní zase jeli kyvadlovou dopravou na „Ovčárnu“ a
tam někteří nasadili běžky, další nasadili čepice, dotáhli obuv a všichni
poznávali vrcholy Jeseníku. V podvečer jsme vyrazili zpět do naší
vesnice, děti ihned usnuly únavou a dospělí k tomu také neměli daleko.
Po vystoupení u obecního domu jsem hned přijal spoustu pozitivních
ohlasů a poděkování. Všem co onemocněli před odjezdem přeji brzké
uzdravení a těm co jsem překazil výlet, přehozením termínu z neděle
na sobotu se velice omlouvám, ale únor byl akcemi nabitý.
Vojtěch Kiss
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Různé
SBÍRKA NA LÉČBU
PROSÍM POMOZTE!
Zbývá mi 5 měsíců
Jmenuji se Oliver a trápí mě
nemoc zvaná SMA.
Na mou nemoc existuje léčba,
která by mi hodně pomohla.
Bohužel mám čas jen do svých
2.narozenin, aby se nám podařilo
sehnat potřebné peníze a léčbu
zaplatit. Můj život má cenu
2 000 000 euro. Pomůžete mi?
Číslo transparentního účtu: 1117771700/5500
Variabilní symbol: 8888
Do zprávy pro příjemce napište Oliver

(min částka pro zahraniční platby je 15 EUR nebo 20 USD, kvůli
poplatkům bance)
IBAN: CZ4155000000001117771700
SWIFT: RZBCCZPP
Oliverkovy cesty s SMA
www.nadejeprooliho.cz
Sportovci z Bítova vybrali 13.500Kč. Zapojíte se taky?
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Spolky a sdružení
MYSLIVCI
Pandemie COVID-19: Informace pro majitele zvířat
Níže naleznete některé otázky, které veterinárním lékařům mohou
klást majitelé zvířat na téma onemocnění Covid-19.
Otázka: Může SARS-CoV-2 infikovat domácí zvířata?
Odpověď: Na to dosud nemáme jednoznačnou odpověď. V současné
době neexistuje důkaz, že by domácí zvíře mohlo onemocnět. Ovšem
protože zvířata mohou na lidi přenášet jiná onemocnění, a lidé mohou
přenášet některá onemocnění na zvířata, je stále dobrý nápad si mýt
ruce před a po úzkém kontaktu se zvířetem.
Otázka: Pokud jsem onemocněl Covid-19, musím dodržovat nějaká
zvláštní opatření, abych onemocnění nešířil, včetně situací, kdy
pečuji o své zvíře?
Odpověď: Pokud jste onemocněl Covid-19, musíte se pečlivě snažit,
abyste virus nešířili na další lidi. Minimalizujte kontakt s jinými lidmi,
včetně udržování odstupu od jiných členů domácnosti, kteří dosud
nejsou nemocní; pokud možno používejte jinou koupelnu a toaletu;
noste obličejovou roušku, stále nemáme žádný důkaz o tom, že by
domácí zvířata mohla šířit Covid-19 na jiná zvířata nebo lidi.
Otázka: Co bych měl připravit pro své zvíře pro případ, že bych
onemocněl Covid-19?
Odpověď: Domluvte se s jiným členem vaší domácnosti, který bude
ochoten se o zvíře postarat v případě, že onemocníte Covid-19. Ujistěte
se, že máte připraven pohotovostní balíček v podobě zásob krmiva a
případně potřebných léčiv na nejméně dva týdny. Zdroj: AWMA.org
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FARNÍ SPOLEČENSTVÍ
Krize jako výzva i dar.
Stejně jako každá jiná krize, může i tato posloužit jako výzva a dar
- k něčemu lepšímu, kvalitnějšímu a většímu. Uvnitř nás i kolem
nás. Využijme tento darovaný čas k něčemu novému a dobrému.
Dobrému

prožití

může

napomoci

i

všímavost

ke

svým

možnostem a potřebám druhých. Je to čas, ve kterém bychom
mohli oprášit lásku v nás, která je darem od Boha a dát ji k
dispozici své rodině, svým blízkým, svému okolí.
Věřící na celém světě se každý den ve 20.00 hodin spojují ve
velké modlitební společenství.
Pro mnohé lidi je to jediné co mohou v této situaci dělat, není to
málo, naopak je to velký dar a výzva pro všechny!
Ne všichni mohou sledovat internet, proto nabízíme jedny
z mnoha zamyšlení či povzbuzení do dalších dní. Další včetně
pravidelných bohoslužeb je možné sledovat např. na TV NOE.
Povzbuzení pomocného biskupa Ostravsko-opavské diecéze
Martina Davida.
( zveřejněno dne 23.3.2020 na www.doo.cz)
Byla to letos už druhá neděle, kterou jsme prožili v situaci tzv.
nouzového stavu. V situaci, ve které je výrazně omezen život
společnosti a samozřejmě také život církve, protože mimo jiné
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nemůžeme na bohoslužby, tak jak jsme zvyklí a jak bychom byli
rádi.
Zkušenost z uzavření kostelů a přesunutí duchovního života do
rodin vede k prohloubení osobní modlitby. Uprostřed tohoto
omezení je život církve zvláštním způsobem prohlouben a to mě
naplňuje radostí. Mám radost z toho, že není omezena modlitba,
právě naopak. Vím, že se mnoho z vás v těchto dnech velmi
intenzivně modlí. Soukromě, v rodinách a za to vám chci moc
poděkovat. Také já se připojuji každý večer k modlitbě za
odvrácení epidemie. A o své modlitbě vás ujišťuje také otec
biskup František Václav.
Mám radost z toho, že v těchto dnech není omezena láska. Právě
naopak. Dostávají se ke mně nejrůznější svědectví o tom, jak si
lidé nezištně vzájemně pomáhají. Tím, že šijí roušky, zajišťují
nákupy a všechno potřebné těm, kteří jsou tou nejohroženější
skupinou.

Seniorům, těm, kteří

mají

nějakým

způsobem

oslabenou imunitu. Za tuto nezištnou lásku patří vám všem také
velké poděkování.
Přestože jsme uzavření v domovech, nemůže a nesmí být
uzavřeno naše srdce. Musíme mít otevřené oči, tak jak nás
k tomu vybízí evangelium. A musíme mít otevřená srdce.
Mimořádná opatření ještě určitě nějakou dobu potrvají. A tak vás
chci poprosit. Buďme i nadále vytrvalí v modlitbě a buďme i
nadále vytrvalí v lásce. Abychom odolali viru a obnovili víru!
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MYSLIVCI
Duben v honitbě
Prvním dubnem vstupujeme do nového mysliveckého roku. Měli
bychom se postarat o klid v honitbě a to zejména ve spolupráci s
obecními úřady. Objevují se mláďata, samice se připravují na
kladení nebo sedí na vejcích. Proto je v tuto dobu nežádoucí zvěř
zbytečně rušit. Obecní úřad může dočasně omezit vstup do
stanovené části honitby.
Loveckých příležitostí je minimálně, lovíme jen celoročně
nehájení druhy zvěře, tzn. lišku obecnou a černou zvěř do stáří
dvou let. O co méně se věnujeme lovu, o to více však máme
práce v honitbě.
Zvěř postupně přestala navštěvovat myslivecké zařízení, ze
kterých odstraníme zbytky starého krmiva a provedeme jejich
asanaci. Nezbytná je rovněž asanace jejich okolí. Velmi dobré
desinfekční účinky má UV složka slunečního svitu, proto u
menších zařízení postačí jejich přemístěný o několik metrů jinam.
Nezapomínejme rovněž na asanaci vnadišť pro černou zvěř, na
nichž se může nacházet větší množství znehodnoceného krmiva.
Rozhodně není dobrou vizitkou uživatele honitby, když se v
dubnu nachází v revíru hnijící a plesnivějící zbytky organické
hmoty. Pokud se krmeliště pro černou využívá k celoročnímu
přikrmování, je samozřejmé je vyčistit a následně předkládat
raději pravidelně a menší množství kvalitního krmiva.
14
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V dubnu, před rychle se blížícím začátkem doby lovu srnců, je
nezbytné provést revizi a výstavbu loveckých zařízení. Stará a
nepoužívaná zařízení raději úplně odstraníme. Ta, která jsou ve
špatném stavu opravíme a na vhodných místech vybudujeme
nová zařízení, samozřejmě po řádném projednání s majitelem
pozemku,

na

němž

plánujeme

výstavbu.

Špatný

stav

mysliveckých zařízení a jejich nedobrý vzhled nedělají dobrou
vizitku naší myslivosti.
Myslivecký hospodář má v dubnu spoustu úkolů. Po sčítání zvěře
vypracuje do 25.4. Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (Mysl1),
Plán péče o zvěř (Mysl 4) a Plán počtu lovecky upotřebitelných
psů (Mysl 6). Vypracovaný plán předloží uživatel honitby držiteli k
vyjádření (schválení) a následně zašle místně příslušnému
orgánu státní správy myslivosti obce s rozšířenou působností.
Zuzana Vavrečková

15

Co nás čeká a nemine?
17.-18.4.2020 – obec - Sběr velkoobjemového a elektro odpadu

Kvůli pandemii nového koronaviru a vyhlášení nouzového stavu
byly do odvolání všechny akce zrušeny. Pokud bude stav uvolněn,
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:
Zdeňka Vavrečková

Přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka.
Více se nám již zde opravdu nevejde, takže ostatní až zase příště.
Příspěvky do dalšího čísla zasílejte na: mistostarosta@obecbitov.cz
nejpozději do 26.4.2020. Děkujeme
Vydala obec Bítov dne 26.3.2020 v nákladu 180 ks. Příspěvky nejsou
jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.
Za obsah odpovídají jednotliví přispívající.
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