
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Někteří lidé mají tak vysoké sebevědomí, 

že jim není možné ani polichotit.“  
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 Milí spoluobčané,  

 nevím, zda jsem sám, ale mám letos pocit, že léto ani 

pořádně nezačalo a už je září a ozývá se sychravé podzimní 

počasí. Děti si po roční pauze, resp. domácí výuce chystají pečlivě 

věci do školy a my dospělí, přemýšlíme, co by ve zbývající třetině 

roku šlo ještě stihnout – výlety, zahrádka, práce kolem domu… 

Zkusím Vám začínající podzim zpříjemnit pár stránkami.   

 Pokud plánujete dělat v domácnosti pořádek, 1. a 2. října 

proběhne v areálu Obecního úřadu sběr stavebního a 

velkoobjemového odpadu. Zde bych Vás pouze poprosil - jedná 

se o individuální sběr malého množství z domácností. Určitě to 

neslouží pro odvoz poloviny domu po rekonstrukci nebo 

několika sedaček. Větší, než „obvyklé množství“ můžete zavézt 

přímo do sběrného dvoru Slumbi v Bílovci, případně zmůžete 

objednat přistavení vlastního kontejneru. 

 Tímto bych své krátké úvodní slovo ukončil, popřál Vám 

vše dobré a za měsíc opět nashledanou. 

        Ondřej Nikel  

Slovo místostarosty 
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STĚHOVÁNÍ: Na co se připravit? 
 

 Stěhování - příležitost pro nové začátky, životní změny, ale také 

období stresu a nostalgie. Pro některé je stěhování dlouho 

očekávaným a plánovaným momentem, pro jiné rodiny naopak 

nepříjemnou komplikací. Ať už se stěhujete do vysněného domečku 

nebo jste nuceni změnit bydliště kvůli práci či jiným okolnostem, čeká 

vás nyní poměrně náročné období. Pojďme se proto podívat na to, 

jak celý proces stěhování zvládnout bez zbytečného stresu a 

chaosu. 

Pozor stres! 

 Krabice všude kam se člověk podívá! Máme všechno? Kam jsme 

vlastně dali to nádobí? Co ještě musíme dobalit? Kdy přijede auto? 

Stěhování je spojeno s nikdy nekončící sérií úkolů. Je toho potřeba 

udělat tolik! Vyklidit, zabalit, nachystat, znovu něco vybalit, protože si 

dítě nebo partner vzpomenou, že z té zalepené krabice ještě přeci jen 

něco potřebují,  znovu zabalit,  převést, vybalit, vyřídit papíry, 

zorganizovat ostatní členy domácnosti… Uf! To je pořádná fuška. 

 

 Jak se z toho nezbláznit? Všechno si zapisujte! Nenoste 

veškeré úkoly v hlavě, ale vytvořte si přehledný to do list, ze kterého 

můžete odškrtávat. Budete tak přesně vědět, co je už za vámi a co vás 

teprve čeká. Vaším nejlepším přítelem je teď plánování. Než tedy celou 

operaci stěhování spustíte, věnujte dostatečný čas tomu, abyste vše 

dopředu naplánovali a zorganizovali. Nezapomeňte si k jednotlivým 

Poradna Mojra 
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úkolům přidat taky časovou rezervu. Rozdělte úkoly mezi všechny 

členy domácnosti, není potřeba, aby vše bylo jen na vás. 

Stěhování a děti 

 Pro děti může být stěhování velmi náročné. Najednou se loučí 

se vším, co dosud znali - se svým pokojíčkem, sousedstvím, kamarády. 

Je to pro ně velká změna.  Ačkoli se teď na stěhování těší a se vším 

pomáhají, může se stát, že na ně smutek dolehne později. Mluvte s 

dětmi o jejich pocitech, ptejte se, na co se těší a čeho se bojí. Přibližte 

jim, co nového je čeká. Pokud je to možné, řekněte dětem o stěhování 

s dostatečným předstihem, aby se na tuto velkou změnu mohly 

připravit. Děti budou mít pravděpodobně ke všemu spoustu otázek, 

snažte se je neodbýt a trpělivě jim vše vysvětlete.  

 

Stěhování a vztah 

 Jak už jsme psali na začátku - stěhování může být zdrojem 

velkého stresu, napětí a chaosu. Takové pocity člověka snadno 

vyčerpají. Objevuje se pak podrážděnost i přecitlivělost. Pro partnerský 

vztah to proto může být velká zkouška. Na intimitu najednou není čas 

ani nálada, objevuje se jedna hádka za druhou a konverzace se točí 

výhradně kolem toho, co je ještě potřeba udělat nebo zařídit. Snažte se 

vyhradit si s partnerem alespoň chvilku během dne, kdy na téma 

stěhování úplně zapomenete. Mluvte spolu - o tom jak se máte, co vás 

trápí, štve a co byste od toho druhého potřebovali. Nezapomínejte 

také na dostatek spánku a odpočinku, bez toho to zkrátka nepůjde. 

    

      PhDr. Michaela Miechová  

    Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz  
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POZVÁNKA KE KNIZE  

Tvrdohlavá Marie 

(Marie Curie- Skłodowska) 

Při třídění knih v naší knihovně mne zaujala 

útlá knížka Antonína Zhoře, vydaná v roce 

1978 v nakladatelství Albatros, ilustrovaná 

Josefem Duchoněm. 

Příběh líčí strastiplnou cestu mladé Polky za 

vysněnou vědeckou prací, které dávala často 

přednost před osobním štěstím a vlastním 

zdravím. Pravda, knížka už nese na hřbetě 

pár křížků a místy v ní zaznívá patetické 

vlastenectví, to však nic neubírá na 

pravdivém vykreslení odhodlané a přitom 

velmi skromné Marie Curie-Skłodowske a 

vylíčení atmosféry přelomu 19. a 20. století v Evropě, propastného 

kontrastu mezi životem v „carském“ Polsku a „svobodnou“ Francií. 

Mariina úžasná píle a odříkání, pomoc rodiny a nakonec i nádherný 

vztah ke stejně zapálenému Pierovi Curie jí nakonec přinesly i 

mezinárodní uznání. Ale cesta k němu byla mnohdy bolestivá… - jak 

vypráví knížka A. Zhoře Tvrdohlavá Marie. 

Podivíš se, když ti řeknu, k čemu jsme došli. Čistý gram rádia by měl 

prodejní cenu tří čtvrtí miliónu zlatých franků. „Tři čtvrti miliónu?“ 

zajíkla se Marie a napadlo ji, že neví, jak sežene na činži k nejbližšímu 

čtvrtletí. Sedí jako ve snu a má chuť se štípnout do ruky. Probuď se! To 

Místní knihovna 
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z té věčné nouze se ti zdá o zlatě! Noc tak často dává člověku, po čem 

marně vzlyká ve dne. 

Marie Curie-Skłodowska: Narozena r. 

1867, k jejím největším úspěchům patří 

teorie radioaktivity, technika dělení 

radioaktivních izotopů a objev prvků radia 

a polonia, dvakrát vyznamenána 

Nobelovou cenou, za 1. světové války se 

zabývala organizací polních 

rentgenografických stanic, po válce 

pomáhala zakládat ústavy pro léčbu 

rakoviny. V jejích šlépějích šla i dcera Irène 

Joliot-Curie a zeť Frédéric Joliot.  

Zemřela r. 1934 na leukemii způsobenou zřejmě ionizujícím 

zářením materiálů, se kterými pracovala bez ochranných prostředků. V 

roce 1995 byla pro své zásluhy jako první žena pochována pod 

kopulí pařížského Pantheonu. 

Kniha Tvrdohlavá Marie je k zapůjčení v naší knihovně. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Milí malí i velcí čtenáři Zpravodaje, ráda bych Vám připomněla literární 

(spisovatelskou) soutěž, která byla před prázdninami vyhlášena pro 3 

věkové kategorie a jejíž podmínky byly zveřejněny ve Zpravodaji a jsou 

rovněž vyvěšeny na vývěsce u obchodu. Uzávěrka soutěže je 30. října 

2021. Svá dílka odevzdávejte v knihovně nebo v obálce do schránky č. 

144.  Moc se těším na všechny příspěvky!   

Hana Hajná, Místní knihovna v Bítově  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Leukemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ionizuj%C3%ADc%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ionizuj%C3%ADc%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1995
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pantheon_(Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE)
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Pozvánka - Odpolední posezení 

 

 Aktivní důchodci z Bítova pořádají v pondělí 20.září t.r. 

odpolední posezení s cimbálovou muzikou Výhonek. Poslech 

hudebního vystoupení kapely bude zpestřen konzumací a prodejem 

čerstvého burčáku, vína z moravského sklípku, piva a opékaných buřtů. 

 Celé odpoledne je věnováno památce velkého příznivce burčáku 

a našeho dobrého kamaráda Standy Sochorka. 

 Posezení se bude konat na "kopci u včelína" (na Hraničkách) a 

začne ve tři hodiny odpoledne. 

 Bližší podrobnosti budou včas zveřejněny na plakátovacích 

místech.  

 
    Výlet do Jeseníků 

 

 Po delší době se bítovští senioři setkali na společné akci. 

Tentokrát jsme se vydali do Jeseníku na hřebenovou túru z Ovčárny na 

Skřítek. Počasí nám přálo a tak jsme měli krásný výhled. Jako na dlani 

jsme viděli Petrovy kameny , Praděd i Mravenečník, na jehož vrcholu je 

horní nádrž přehrady Dlouhé stráně. V dálce byly vidět obrysy 

Králického Sněžníku i hladina přehrady Slezská Harta. V polovině cesty 

jsme si odpočinuli u Jelení Studánky. Další část pochodu nám trochu 

zkomplikoval skalní útvar Ztracené kameny, ale i ten jsme všichni 

zdolali a potom už cesta pohodlně ubíhala až na Skřítek. Tam jsme 

všichni dorazili unavení, ale spokojení. Na zpáteční cestě jsme se pak 

dohodli, že si brzy podobný výlet zopakujeme. 

  Zbývá už jenom poděkovat Pavlovi Niklovi, že se opět ujal 

organizace celého zájezdu. 

 Alena Pavlásková  

Bítovští senioři 
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Kaskáda rybníků ve Vesníku: II. rybník 

Pokračujeme 3. dílem v našem vyprávění o bítovských rybnících. 

Tzv. II. rybník je třetím v kaskádě čtyř rybníků ve Vesníku. Byl postaven, 

jak už vyplývá z jeho označení, jako druhý v pořadí. Je druhý největší o 

výměře cca 1 600 m2 a má protáhlý tvar. O možné výstavbě II. resp. III. 

rybníku se začalo uvažovat již v roce 1974, tedy zanedlouho po 

napuštění I. rybníku. Tehdy naše obec byla ještě samostatná, ale 

později v roce 1979 se stala místní částí města Bílovec. Vztahy mezi 

rybáři a obcí byly na dobré úrovni, o což se zasloužili někteří členové 

místního zastupitelstva. Nechaly se vypracovat příslušné plány rovnou 

na oba rybníky (II. a III.). My rybáři jsme udělali s majiteli dotčených 

pozemků určité smlouvy/dohody o bezplatném užívání pozemků na 

dobu 90 let...   

Již v roce 1975 se začalo pomalu na novém rybníku pracovat, 

usadily se betonové roury a postavil požerák. V roce 1976 se toho moc 

neudělalo, peníze na dokončení byly přislíbeny až na příští rok. A tak se 

taky stalo. Autobagr a nákladní auto zařídili navezení zeminy na novou 

hráz. Tam, kde se bohužel autobagr nedostal, rozhodli rybáři vyměřit 

každému členu spolku určitý díl, a ten musel dotyčný vykopat a vyvézt 

ručně! Následně se přivezly a usadily panely, jako vhodné kameny byly 

použity ty ze zrušeného nedalekého kuřína, který byl vzadu nad I. 

rybníkem, resp. 0. rybníkem. Až bylo konečně vše dokončeno, rybník se 

3. června 1977 zastavil, tj. započalo jeho napouštění - 6 let od 

napuštění I. rybníka. Bohužel se záhy zjistilo, že někde prosakuje voda. 

Proto rybáři znovu museli odkrýt zeminu kolem požeráku, kde zjistili 

prasklinu v betonové rouře. Ta se následně ošetřila opět betonovou 

směsí a vše se znovu vrátilo do potřebného stavu před opravou vč. 

Místní rybáři 
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okolních úprav a rybník „drží“ dodnes, pokud pomineme občasné 

trable s dlužemi/drážkami. Na podzim se nasadily ryby, zejm. kapr, ale 

hned následující rok na jaře 1978 jich 35 ks K3 uhynulo! No začátky 

nebyly lehké. Ještě v roce 1979 se v rybníku chytili 2 pstruzi potoční, 

potom už ale nikdy...  

V současnosti stále už 44 let funguje původní požerák, otázkou 

je, jak ještě dlouho (např. drážky požeráku?). Je 3,1 m hluboký (výška 

vod. sloupce v požeráku), zase ale vcelku jednoduchý bez obslužné 

lávky (je téměř součástí hráze), uzavřený, betonový, opět jednořadý s 

dřevěnými dlužemi, které ale tentokrát umožňují odtok pouze spodní 

vody (mimo úplné spuštění). Toto řešení někdy přináší komplikace, 

např. při výlovu, když se ucpe betonová roura před požerákem na dně 

rybníka. Hned vedle je už zase letitý bezpečnostní přeliv, který bohužel 

vypadá trochu „divně“. No ono vlastně po jisté tech. úpravě již řadu let 

jde přes ten tzv. bezpečnostní přeliv trvale svrchní voda, snad více 

okysličená voda do  III. rybníku, takže přes samotný požerák vlastně 

teče trochu voda průsakem, navíc s vyústěním betonové roury pod 

hladinu vody v III. Rybníku! Čas od času se rybník odbahňuje, 

naposledy v roce 2018, o rok dříve na podzim v roce 2017 byl poslední 

výlov, které jsou jinak pravidelně co 5-7 let, což je možná zbytečně 

dlouhý interval. Těžko říci, zda zvolené řešení tohoto požeráku je 

šťastné... 

Ve stejném roce 1977 se smažily u rybníka ryby a v rybářské 

kronice se poprvé objevuje slovní označení Rybí hody. A aby bylo kde 

se skrýt před nepohodou, posedět či uschovat nářadí, byla v roce 1978 

postavena nad II. rybníkem malá bouda. Po dvou přístavbách a dalším 

postupným vylepšováním se stalo, že dnes již stojí na hrázi I. rybníku 

stylová chata v plné parádě. Slouží k širokému využití jak rybářů, tak i 

veřejnosti. Do chaty byl v roce 1999 zaveden vodovod ze šachtice s 
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vodoměrem a až v roce 2015 řádná elektrická přípojka místo 

dočasného řešení z let 1987/88 (přes Sochorka A.). A aby rybáři 

předešli potenciálním dohadům v budoucnu i uvedli vše do souladu s 

legislativou, byl v roce 2003 založen oficiální rybářský spolek (jako 

právnická osoba) a v roce 2005 byla provedena s určitými peripetiemi 

dodatečná kolaudace rybářské chaty… 

II. rybník má podobnou vodu, řekněme snad i lepší vodu než 

ten nad ním. Mívá spíše tmavší (do hněda) zbarvení, ale někdy může jít 

částečně jen o optický klam. Určitý vliv má stínění stromy, druh i barva 

dna nebo druh/barva řas nebo planktonu. Při větším dešti lze 

pravidelně pozorovat zřetelný prosak (vývěr?) vody z napravo 

položeného lučního svahu v místech před „pekárnou kaprů na RH“. V 

tomto rybníku se už loví udicí, takže nějaký chov ryb zde má druhořadý 

význam. Vyskytují se zde zejména kapři, amuři, štiky, cejni, okouni, 

plotice, perlíni, méně líni, ojediněle candát, úhoř nebo hrouzek. Je na 

něm (neoficiální) zákaz koupání...    

         Martin Kupka, Stanislav Sochorek 
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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 26.9.2021. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 30.8.2021 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? 

4.9.2021 – Noční hasičská soutěž (areál hasičské zbrojnice) 

16.9.2021 – Zasedání zastupitelstva Obce Bítov 

20.9.2021 – Odpolední posezení s cimbálovou muzikou 

1. a 2.10.2021 – Sběr velkoobjemového a stavebního odpadu 

8. a 9.10.2021 – Volby do Poslanecké sněmovny 

 

 

Vtip na závěr: 

„Tati, kde jsou Alpy?“ ptá se chlapec otce, který visí očima na televizi. 

„Zeptej se mámy. Pořád všechno přenáší z místa na místo.“ 

Jubilanti: 
 

Kupková Anna a 

Richterová Ivana 

 
 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

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

