
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pravda bolí, i když neubližuje, 

lež ubližuje, i když nebolí.“  

č e r v e n     2 0 2 1 
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Vážení spoluobčané, 

 

 chtěl bych Vás přivítat v prvním letním měsíci a zároveň 

doufám, že když si budu pochvalovat pěkné počasí, tak to 

nedopadne jak minule, kdy se během týdne (než se zpravodaj 

dostal do tiskárny a z tiskárny k Vám do schránek) změnilo ze 

slunečného na týden dešťů. Pěkné počasí má i své stinné stránky 

a to růst trávy. Jako otočením klíče se vše začalo zelenat a růst jak 

o závod. Proto lze každý den z různých koutů obce slyšet 

zahrádkáře, jak se snaží a bojují pomocí křovinořezů, vyžínačů, 

sekaček, traktůrků… Jen bych připomněl, že o nedělích máme 

v obci nastaven zákaz sekání (hlučných prací), tak jej prosím 

dodržujte, ať si navzájem vyjdeme vstříc a můžeme třeba jen 

relaxovat. Ale vím, víkend je krátký. Jako obec Vám také vyjdeme 

vstříc a nabídneme volnou kapacitu biokontejnerů za Obecním 

úřadem. Ty sice slouží primárně pro potřeby obce, ale pokud ve 

čtvrtek k večeru budou ještě prázdné, můžete je doplnit. 

 

 Pro tento měsíc je to nejspíše ode mne vše a v červenci 

Vám představím pár změn, které plánujeme v obci provést. 

 

 Přeji pěkné červnové dny. 

  

Ondřej Nikel  

Slovo místostarosty 
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Zastupitelstvo obce na svém 16. mimořádném zasedání dne  

20. května 2021 schválilo: 

 

 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene uložení 

plynárenského zařízení (STL přípojky k RD) ve prospěch 

společnosti GasNet, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 

7260 Kč včetně DPH, 

 přijetí investiční dotace Moravskoslezského kraje 

v dotačním programu Podpora návrhu řešení nakládání 

s vodami na území, příp. části území, obce v maximální 

výši 74,94% celkových skutečně vynaložených uznatelných 

nákladů na realizaci projektu Studie odvádění a likvidace 

odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými vodami 

zahrnující technickoekonomické řešení v místní části 

Fulvarek, 

 zhotovitele výstavby neveřejné účelové komunikace pro 

rodinné domy Bítov (na pozemcích p.č. 560/9, 560/10 a 

704 v k.ú. Bítov u Bílovce) firmu SILNICE MORAVA s.r.o., 

nabídková cena včetně DPH činí 985 993,48 Kč., 

 bezúplatné přijetí majetku do vlastnictví obce (v původní 

ceně 219 923,21 Kč) od České republiky – Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 

 rozpočtové opatření č. 2/2021, 

  

Zasedání Zastupitelstva obce 
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 vypsání výběrového řízení na zhotovitele studie 

dispozičního řešení, projektové dokumentace pro stavební 

povolení a zajištění inženýrské činnosti projektu úpravy 

veřejného prostranství u Prodejny Bítov č.p. 8 projektové 

dokumentace pro společné stavební povolení včetně 

inženýrské činnosti stavby Chodník ke hřbitovu Bítov a 

jmenuje hodnotící komisi, 

 realizaci zakázky kanalizace účelové komunikace pro RD 

Bítov na pozemku p.č. 560/9 v k.ú. Bítov u Bílovce firmou 

Martin Klepáč, nabídková cena včetně DPH činí 121 000 Kč, 

 dodavatele projektové dokumentace výstavby chodníku 

zahrádka-hřbitov na pozemcích p.č. 704 , 707/1 a 386, k.ú. 

Bítov u Bílovce firmu Ing. Luděk Maceček, nabídková cena 

včetně DPH činí 169 000 Kč, 

 přijetí dotace Státního zemědělského intervenčního fondu 

v Programu rozvoje venkova ČR v maximální výši 80,00% 

celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, 

max. však ve výši 416 455 Kč na realizaci projektu Úprava 

veřejného prostranství Obecní úřad Bítov. 

  

 

Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bítov 

naleznete na internetových stránkách obce www.obecbitov.cz 

 

  

http://www.obecbitov.cz/
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V posledním roce se toho změnilo opravdu hodně. Domácnosti jsou neustále 

plné – děti se učí z pokojíčků, rodiče hledají pracovní místo v obýváku, ložnici i 

kuchyni. Mnohé rodinné a partnerské vztahy dostávají v souvislosti 

s neustálou přítomností všech členů rodiny pořádně zabrat.  

Nové starosti, nové potřeby a hodnoty 

To, co před rokem lidé vnímali jako příjemnou změnu a možnost odpočinku, 

nyní vnímají jako nutné zlo. Jeden příklad za všechny – firemní benefit ve 

formě home office. Kdysi velmi oblíbený, dnes mnohými spíše trpěný. 

Pracovní život se s tím osobním prolíná víc než kdy jindy a je proto jasné, že 

prolínat se budou také osobní a profesní problémy.  

Proměny firemních benefitů 

Zaměstnavatelé si toho naštěstí také všimli a postupně na to reagují. Duševní 

pohoda, zdravý životní styl a pohyb. Tři oblasti, které nabývají na důležitosti. 

Firmy proto v poslední době směřují nabídku firemních benefitů právě tímto 

směrem. Benefity většina společností neruší, ale upravuje jejich profil. Mnoho 

starých benefitů je v současné době vzhledem k restrikcím zcela 

nevyužitelných, o některé zase momentálně nikdo moc nestojí (například 

právě o již zmíněný home office). Větší důraz je kladen na duševní pohodu, a 

tak do nabídky firemních benefitů přibyla psychologická péče. 

Nezapomeňte na sebe myslet i vy sami 

Nový trend ve firemních benefitech přišel v pravou chvíli, je příjemné vidět, že 

zaměstnavatelům není psychická pohoda zaměstnanců lhostejná. Otázkou 

zůstává, jak a jestli této možnosti zaměstnanci využijí. Mnozí o ní nevědí, jiní 

stále váhají. Psychologická péče je v České republice bohužel stále určité tabu 

a lidé mají pocit, že si se všemi starostmi musejí poradit sami. Kdo ví, možná 

právě tohle bude impulsem pro změnu.  

            PhDr. Michaela Miechová  

     Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 

  

Poradna MOJRA – Firemní benefity 
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Nová soutěž pro děti a mládež bez omezení věku 

BÍTOVSKÁ KNIHOVNA CHCE OBJEVIT NOVÉ 

SPISOVATELSKÉ TALENTY! 

 

Milí mladí i starší čtenáři, 

Naše nová soutěž pro vás bude možná tvrdším oříškem, než byla ta 

minulá. Ale hojná účast na únorové soutěži na téma postaviček 

z pohádek tvůrce Krtečka mne přesvědčila, že máme v Bítově talenty, a 

tak věřím, že i tentokrát budu mít komu předat ceny za účast v naší 

spisovatelské soutěži. Vím, že hodně z vás pravidelně čte, i když třeba 

zrovna nechodíte jen do bítovské knihovny. Když dočtete knížku, 

přemýšlíte o postavách a příbězích, se kterými jste se seznámili a snad 

vás i někdy napadlo, jak by takový příběh třeba mohl pokračovat. Nebo 

že by se mohl rozvíjet úplně jinak. Že vás právě nic nenapadá? 

Vzpomeňte si na nějakou veselou (nebo i smutnou) příhodu ze školy, 

z domova, z výletu do přírody nebo 

z prázdnin či dovolené a zapojte svou 

fantazii. Na sepsání svých autorských 

dílek máte čas celé prázdniny až do 

podzimu. Pokud s tím budete 

souhlasit, budou zdařilá dílka otištěna 

v našem Zpravodaji.   

Místní knihovna 
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Soutěž proběhne v těchto kategoriích a za následujících podmínek: 

1. Kategorie - děti do 12 let 

Příběhy psané ručně (čitelně) na linkovaném papíru v rozsahu 

asi půlky listu A4 nebo více. 

 

2. Kategorie - mládež nad 12 let 

Příběhy psané ručně (čitelně) nebo na počítači v očekávaném 

rozsahu jednoho listu A4 a více. 

 

3. Kategorie dospělých nad 18 let 

Příběhy nebo zamyšlení psané na počítači v předpokládaném 

rozsahu jednoho listu A4 a více. 

Prosím rodiče, aby dětem příběhy nediktovali, ocením zejména 

originální nápady dětí, byť nebudou mít správnou formu nebo čistý 

pravopis. Vždyť dětská fantazie nezná mezí! Může to být jen vlastní 

převyprávění např. prázdninového zážitku. 

Dílka budu od vás očekávat do 30. října 2021 v papírové (případně 

elektronické) formě. A pokud je doplníte obrázky, bude to moc fajn. 

Vždyť ilustrované knížky jsou ty nejhezčí! Odměny za námahu vás 

opět neminou. 

Termín odevzdání vašich spisovatelských dílek vám ještě po 

prázdninách připomenu. 

                                                            Hana Hajná, knihovna Bítov  
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Několik tipů na letní výlety za památkami zahradní architektury… 

 

Vrchnostenská okrasná zahrada Pernštejn 

Jedná se o asi největší dílo v kategorii rekonstrukce historické zahrady v tomto 

roce, které se zpřístupňuje veřejnosti v těchto dnech. Cílem obnovy  byla 

rekonstrukce vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejně, a sice do 

podoby z počátku 19. století, kdy patřila mezi patnáct nejvýznamnějších 

zahrad na Moravě a ve Slezsku.  

Nový prohlídkový okruh zahradou nabídne návštěvníkům možnost 

samostatné nebo komentované prohlídky, ale také klidovou zónu 

a procházky různé náročnosti včetně části přístupné  návštěvníkům s  

omezenou mobilitou. V  původně užitkové části zahrady   bude   umístěna  

 expozice   prezentující obnovené   dílo zahradního umění se zaměřením 

na smyslové vnímání zahrady včetně jejího haptického modelu.  Ke zlepšení  

standardu poskytovaných  služeb přispěje i nová, na terase 

umístěná venkovní kavárna s vyhlídkou. 

 

Bylinková zahrada Lu & Tiree Chmelar ve Valticích  

Bylinková zahrada je navržena jako samostatně fungující objekt zahrnující 

tematické záhony bylin s informačním programem, okrasný parter s vodním 

prvkem, ornamentální záhony, odpočinkovou část s podrostovým záhonem, 

sad a skleník s prodejnou bylin a suvenýrů s bylinkovou tématikou. V zahradě 

je pěstováno více než 300 druhů rostlin. Díky svému charakteru je zahrada 

součástí projektu „Přírodní zahrada bez hranic“, který je realizován z 

prostředků EU- program Evropské 

územní spolupráce ČR-Rakousko a je 

nositelem certifikační plakety Přírodní 

zahrada, jež je udělována zahradám 

splňujícím kritéria trvale udržitelného 

zahradničení podle biologických 

principů.   

Tipy na výlet 
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Piaristická zahrada v Příboře 

Jedná se o jednu z nejzdařilejších rekonstrukcí v rámci našeho kraje. Zahrada 

získala mnohá významná ocenění. Rozkládá se na ploše cca 5 300 m2 a  je 

rozdělena do dvou částí: Horní zahrada, která je komponovaná spíš 

komorněji. Za krátkým východním křídlem piaristického kláštera je schovaná 

bylinková zahrádka s altánem. Centrálním prvkem je pódium, kde by se měla 

odehrávat kulturní, hudební vystoupení. Z vyhlídky uvidíte celou spodní 

zahradu a část města. Spodní zahrada je komponovaná jako odpočinkový sad 

pro společenská posezení. A je jakýmsi myšlenkovým pokračováním 

piaristické filozofie - „Zbožnost a vzdělání“. Hlavními motivy jsou sad, potok a 

okno. "Sad" je pokračováním sadu v horní zahradě a připomenutím 

pěstitelských aktivit piaristů. "Potok" umístěný v hlavní pohledové ose 

navazuje na vodní prvek a pítko a je jakýmsi pokračováním elementu vody, 

vnímaného jako symbol života a očisty. „Okno", kterým je potok zakončen, je 

symbolicky otevřeno všem názorům, filozofiím, myšlenkám, úhlům pohledu a 

především možnostem a nápadům, které umožňuje a rozvíjí pravé vzdělání.  

V rámci víkendu otevřených zahrad je také na 15 hodinu plánována módní 

přehlídka. 

 

 

Květná  zahrada v Kroměříži 

Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi 

nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Je vedena v seznamu 

UNESCO. Dnes je prakticky jediným představitelem takto komponovaného 

celku v Evropě. Květnou zahradu nechal vybudovat v druhé polovině 17. 

století olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu - Castelkorna. Krom okrasné 

zeleně je zahrada doplněna množstvím doprovodných architektonických i 

výtvarných zastavení jako jsou okrasné parky, kašny, Rotunda, labyrinty, vodní 

plochy, kuželna a takzvané Jahodové kopečky. Toto základní formální 

rozložení organicky doplňují z východní strany (od města) další přilehlé 

okrasné či hospodářské prostory, kterými jsou Pomerančová zahrada, 

Holandská zahrada, skleníky, hospodářský 

dvůr, bažantnice, Králičí kopeček, ptáčnice.  

Vaše děti určitě zaujmou právě Králičí 

kopečky s norami a pobíhajícími králíky.  
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Landscape festival Krnov 2021 

Základní ideou festivalu je zvýšení povědomí o rozsahu, smyslu a významu 

oboru krajinářské architektury ve vztahu k současné architektuře, umění a 

veřejnému prostoru. Projekt Landscape festival se snaží o osvětu a 

mezioborový dialog nejen českých, ale také mezinárodních odborníků, 

umělců, politiků a široké veřejnosti. Devátý ročník festivalu se koná poprvé v 

Krnově, potřetí se tak vrací do Moravskoslezského kraje. Trasa festivalu 

provede návštěvníky Krnovem tak, aby upozornila na výjimečné množství 

parků a dalších typů městské zeleně, a podtrhla jejich architektonický, 

krajinářský, přírodní a rekreační potenciál. Mimo historické centrum povede 

například k areálu sportovišť u Sokolovny, do okolí krnovských řek, na Sídliště 

pod Cvilínem, ale i na samotný vrch Cvilín. 

 

Vila Stiassni v Brně 

Vila Stiassni nevyniká jen svou modernistickou architektonickou koncepcí. V 

kontextu brněnské meziválečné architektury je zcela mimořádná i svou 

velkoryse založenou zahradou. Mnozí z Vás jistě navštívili Vilu Tugendhat, 

která je zapsaná na seznam UNESCO,  ale i zahrada u vily Stiassni je opravdu 

zajímavá. Stejně jako samotná vila, také zahrada vypovídá mnoho o 

osobnostech jejích zakladatelů – textilního průmyslníka Alfréda Stiassni a jeho 

ženy Hermíny. Pojetí zahrady s výměrou 3,2 ha je zcela výjimečné. V rámci 

Brna mnoho srovnatelných vilových zahrad nenajdeme a to  ani na území 

tehdejšího Československa. V krajinářské kompozici je tu zasazeno několik 

budov, systém cest, prvky podporující moderní sportovní životní styl i části 

určené pro reprezentaci či relaxaci. Nechyběla ani hospodářská část zahrady 

se skleníkem a ovocným sadem. Mimořádná pozornost byla věnována tomu, 

aby stavba vily a zahrada společně působily harmonickým dojmem. Terasy v 

bezprostředním okolí vily tvoří pokračování obytných místností domu. Vila 

tvoří působivou kulisu pro stolování, reprezentační akce, nebo jen tichou 

meditaci a pozorování přírody. Kompozičně nejdůležitější je provázanost 

předsazené lodžie, která byla otevřena do jižního zahradního parteru s 

výhledy na obzor a na východní květinový parter. Zahrada, byla obnovena v 

letech 2014-15. Zahrada je ukázkou harmonického, logického, nadčasového a 

vkusného propojení domu se zahradou. Jedná se o princip, který je dnešní 

architektuře bohužel někdy již zcela cizí. 
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Hospital Kuks 

Jedná se o jednu z nejoceňovanějších zahrad v naší zemi v poslední době.  

Získala  prestižní cenu GERMAN DESIGN AWARD 2019 SPECIAL MENTION. 

Bylinková zahrada se rozprostírá za budovou hospitálu už od dob jeho vzniku 

na počátku 18. století. Vždy se zde pěstovaly léčivky pro potřeby zdejší lékárny 

U Granátového jablka, ale také ovoce a zelenina pro hospitální kuchyni. 

Význam zahrady upadá kolem roku 1945, kdy lékárna i hospitál definitivně 

přestávají sloužit svému účelu. V druhé polovině 20. století připomínala 

někdejší bylinková zahrada spíš parodii na francouzský park. Prostor byl 

rozčleněn na šestnáct čtverců, zatravněn, čtverce ohraničeny zimostrázem a 

boky zahrady osázeny habrovím. 

V letech 2013 až 2015 však celý areál hospitálu prošel rozsáhlou rekonstrukcí. 

V současné době je dvanáct ze šestnácti čtverců osázeno mnoha druhy 

rozličných bylin a léčivek, což čítá dohromady 144 záhonů. Lepšímu vzhledu 

zahrady napomohla i rekonstrukce sušárny a demolice zastaralého 

nevzhledného skleníku. Nové moderní zázemí nyní mají naši zahradníci a 

zahradnice vedle bývalé sýpky u hospitálu (u restaurace). V tomto skleníku 

zdárně pěstují i citrusy a jiné exotické druhy rostlin.  

Zahrada hospitálu Kuks byla vybrána mezinárodní porotou jako nejlepší 

koncepční řešení v roce 2010 z 5418 projektů z 63 zemí světa. 

Porota ocenila celkové pojetí projektu, jakožto adaptaci barokní 

bylinkové zahrady, ve které je zároveň užita moderní technologie a má 

současné programové využití. 

Zahrada byla vypracována podle architektonických návrhů Přemysla a Kamily 

Krejčiříkových, kteří absolvovali Zahradnickou fakultu v Lednici a pod jejichž 

vedením studovaly také studentky, které zpracovávaly v minulých letech 

Krajinářskou studii naší obce. 

 

 

Dvojvila bratří Čapků v Praze na Vinohradech 

Jedná se o vilu uprostřed klidné čtvrti na pražských Vinohradech, která  je 

jedna z nejvzácnějších v celé metropoli i zemi. Bydlel v ní slavný spisovatel 

Karel Čapek s rodinou. Unikátní je především neporušený interiér a jeho 

vybavení a taktéž přilehlá zahrada, kterou tvořil sám Karel Čapek. 

Areál by měl být po rozsáhlé rekonstrukci otevřen v roce 2021. Záměrem 

rekonstrukce je připomenout druhou polovinu 30. let minulého století.  
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Zahrada hrála v životě spisovatele Karla Čapka důležitou úlohu. Nejenže se po 

ní proháněla jeho milovaná Dášeňka se svou matkou Iris, ale pravidelně se 

zde scházeli i jeho přátelé, tzv. pátečníci. V zahradě nacházel Čapek inspiraci 

a volný čas věnoval jejímu budování. Nyní zahradníci vracejí okolí pražské 

Čapkovy vily původní podobu. 

V zahradě o rozloze přibližně 800 m², nechal Karel vystavět malý bazén a 

svažitý terén zpevnil zídkami osázenými především skalničkami. Zde se také 

odehrával pestrý společenský život spisovatele a jeho přátel  i osobností z 

kulturního a politického života první Československé republiky, mezi které 

patřili například T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Vladislav Vančura, Jan Masaryk, 

Ferdinand Peroutka. 

Ve všem, co se týkalo zahrádky, si Karel s bratrem, malířem Josefem Čapkem 

velice dobře rozuměl. Podobnou vizi však nesdílel se svým tatínkem, 

doktorem Antonínem Čapkem, který chtěl mít místo zahrádky s pestrými 

květinami spíše zahradu plnou zeleniny. Lásku k zahradě prezentuje také 

Čapkova kniha Zahradníkův rok.  

Revitalizace zahrady vychází z dobových fotografií i objednávkových listů, 

které prozrazují, jaké rostliny Karel Čapek nakupoval a jaké měl v oblibě. Od 

jednotlivých rostlin vždy nakupoval jen pár kusů, takže měl na zahradě 

skutečně sbírku.  

Do zahrady se znovu vrátí květiny, které objednal před 88 lety sám Karel 

Čapek. Zahrada bude jistě zdařilým dílem, které bude stát za to navštívit. 

 

 

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD, KDY JE MOŽNÉ NAVŠTÍVIT MNOŽSTVÍ BĚŽNĚ 

NEPŘÍSTUPNÝCH ZAHRAD LETOS PŘIPADÁ NA VÍKEND 12.- 13.  ČERVNA 2021.  

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE: 

HTTPS://WWW.VIKENDOTEVRENYCHZAHRAD.CZ. 

PŘI NEVLÍDNÉM POČASÍ MŮŽETE NAVŠTÍVIT STRÁNKY ČESKÉ KOMORY 

ARCHITEKTŮ, KDE POD TÍMTO ODKAZEM: HTTPS://WWW.CKA.CZ/CS/SOUTEZE, 

NAJDETE VELMI ZAJÍMAVÉ INFORMACE A MOŽNÁ I INSPIRACI V PODOBĚ 

ŘEŠENÍ, NAVRHOVÁNÍ V OBLASTI ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY I VEŘEJNÉHO 

PROSTORU.  

https://www.cka.cz/cs/souteze
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Kaskáda rybníků ve Vesníku: 0. rybník 

Tzv. 0. rybník je prvním v kaskádě čtyř rybníků ve Vesníku. Je nejmenší 

a nejmladší o výměře cca 600 m2. Důvodem pro jeho výstavbu bylo zachytit 

různé nečistoty, předčistit vodu a při větších dešťových srážkách zachytit co 

nejvíce různé sedimenty (škváru, štěrk, bahno atp.) tak, aby do níže 

položených navazujících rybníků šla co nejkvalitnější voda. Je třeba si 

uvědomit, že rybníky ve Vesníku navazují na kanalizační síť obce, byť prvotním 

důvodem výstavby rybníků asi v minulosti nebyl záměr „něco čistit“. Dříve 

existovalo na přítoku do I. rybníku několik mini rybníčků/tůní, které 

předčišťovaly vodu než dorazila do I. rybníku (první postaven). Postupem času 

se ale zanášely, zarůstaly a tak vznikl nápad je nahradit něčím větším a 

efektivnějším. Ono samotný potůček přitékající z obce do 0. rybníku je téměř 

po celé své délce kanalizován a zpevněn betonovými prefabrikátry, které mají 

snad jedinou funkci nápomocnou čištění, a to „čeřit vodu“, o nějaké 

sedimentaci nemá vůbec smysl hovořit... 

 V porevoluční době v půli roku 1990 se rybáři pustili do stavby. 

Položily se roury a také se postavil požerák. Ten je vcelku jednoduchý bez 

obslužné lávky, betonový, jednořadý s dřevěnými dlužemi, které umožňují 

odtok pouze svrchní vody (mimo úplné spuštění), a není součástí hráze. Hned 

vedle je malý bezpečnostní přeliv, momentálně už v ne zcela dobrém stavu. 

Na podzim se zajistil autobagr a jedno nákladní auto, které řídil p. J. Kijonka. 

Koncem října byla hráz hotová. V následujícím roce 1991 se upravila hráz, 

zpevnila se kamením, zasela se tráva a 16. června 1991 se instalovaly dluže do 

požeráku a rybník se začal plnit vodou. Rybník se průběžně odbahňuje, ryb je 

v něm dnes minimálně, protože jsme s cíleným vysazováním ryb (hlavně 

kapra) raději přestali. Naopak více tam uvidíte kačeny, které nám pomáhají s 

eliminací okřehku menšího, což je velice vitální vodní rostlina, která dokáže 

zcela pokrýt vodní hladinu v několika centimetrové vrstvě za poměrně krátkou 

dobu. Kolem, ale hlavně v mělčině rybníku je zajímavý litorál (mělkovodí) s 

různými vodními rostlinami a živočichy. Pokud neprší, voda v tomto rybníku 

bývá často poměrně čistá a jsou vidět na dně i různé vodní rostliny. Může to 

vypadat sice pro oko hezky, ale pro rybnikaření to není optimální a má to řadu 

příčin. Hlavně se ale nesmíme raději moc dívat na přítok...  

Rybáři informují 
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A tady se dostáváme k čištění odpadních vod. Obecně pro čištění 

odpadních vod v malých obcích je typická velká nerovnoměrnost v přítoku 

odpadních vod do jakékoli čistírny, dále je to nemalé naředění, protože ve 

většině malých obcí je kanalizace z důvodu stáří značně netěsná a vedle 

splašků z domácností a dešťových vod do ní vstupují i drenážní a podzemní 

vody, takzvané balastní vody, a vše je doprovázeno a umocněno finančními 

možnostmi malých obcí. Takže co s tím? Bylo již mnohde ověřeno, že (nízko 

zatěžované) biologické dočišťovací rybníky jsou při dostatečné době zdržení 

schopné významně snižovat koncentrace různých forem dusíku i fosforu. 

Obecně na snižování koncentrace polutantů se podílí řada procesů – 

sedimentace, inkorporace do biomasy, difúze přes hladinu, infiltrace dnem 

rybníka apod. Samozřejmě jsou věci, které se nedají odstranit sebelepší 

čistírnou, ale to je na úplně jiný článek... 

V nedávné době se objevily jisté úvahy zřídit níže pod III. rybníkem 

ještě jeden malý rybník. No ne že by tam nemohl být, naopak, vše ale musí mít 

nějaký smysl a potřebné finance na výstavbu. Vzhledem k různým okolnostem 

se proto nakonec „zájem“ pomalu obrátil spíše na oblast nad 0. rybníkem. 

Ono zde existuje cca 150 m dlouhý prostor od vyústění kanalizace pod 

zahradami po 0. rybník, kde se dá teoreticky něco vybudovat. Z výše zde 

napsaných informací dává větší smysl výstavba zařízení (česle-lapák písku-

štěrbinová nádrž nebo septik) pro dokonalé, předřazené, mechanické 

předčištění odpadních vod před jejich přivedením do nějakého biologického 0. 

rybníku. Výzvou mj. bude asi problém odlehčení (odlehčovací komory) při 

vyšším průtoku, což je v našich podmínkách vlastně nerealizovatelné. Cílem 

resp. výsledkem všeho by bylo zlepšení (přinejhorším další nezhoršování) 

kvality vody v celé kaskádě vč. snad i samotného 0. rybníku, který by potom 

stačilo odbahňovat třeba jen co 20-30 let. A třeba se jednou podaří i zrušit 

označení obecní kanalizace (resp. 

samotné obce Bítov) v různých 

státních agendách jako bodový zdroj 

znečištění (s rizikem vysokým) pro 

Bílovecký rybník...:- 

Martin Kupka, Stanislav Sochorek 

  



 
15 

 

 

 
Ježek západní (Erinaceus europaeus) 

Na našem území se můžeme setkat nejen s ježkem západním, ale i 

s jeho blízkým příbuzným ježkem východním. Oba jsou si velmi 

podobní, nicméně rozlišit je můžeme podle vzhledu. Zatím co ježek 

západní ma bodliny jakoby učesané jedním směrem a hezky 

pravidelně pruhované, ten východní je má poněkud rozcuchané, 

směřující do všech stran a také jejich zbarvení není jednotné. Ježka 

západního poznáme také podle typické obličejové kresby. Nad 

čenichem má tmavou skvrnu, která se ve tvaru písmene V táhne až 

očím a tvoří mu tzv. brýle. 

Můžeme ale poznat ježka západního a východního jen podle stop? 

Těžko! Ježek západní je sice o něco málo větší, ale to nám příliš 

nepomůže. Velikost stopy se totiž ježkům pochopitelně mění i s jejich 

věkem. 

Ježek západní vyhledává listnaté a smíšené lesy s bohatým podrostem, 

přizpůsobil se ale i parkům, zahradám a prostředí měst. Ježek východní 

obývá teplejší a sušší místa v otevřené krajině nížin. Má rád teplé meze 

a stráně, rozsáhlým lesům se spíše vyhýbá, avšak i s ním se můžeme 

potkat uvnitř vesnic a měst. 

Brzy na jaře nám může k jejich 

rozpoznání pomoci i fakt, že 

ježek západní je větší spáč a ze 

zimního spánku se probouzí až 

v dubnu, přičemž ježek 

východní má budík nařízený už 

na březen.  

         Zuzana Vavrečková  

Myslivci informují 



 
16 

 

Více se nám již zde opravdu nevejde, takže ostatní až zase příště. 

 

Příspěvky do dalšího čísla zasílejte na: mistostarosta@obecbitov.cz  

nejpozději do pátku 25.6.2021. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 31.5.2021 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? 

20.6.2021 – Farní spol. -Kostel Lubojaty – První svaté přijímání 

26.6.2021 – Rybáři – Posezení u vody (od 15 hodin) 

Dále se chystají další akce, které budou uvedeny buď zde ve zpravodaji,  

nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách. 

Vtip na závěr: 

A: „Kolik vážíš?“ 

B: „S brýlemi 120 kilo.“ 

A: „A bez brýlí?“ 

B: „To nevím, bez brýlí nevidím na váhu.“ 

SVOZ ODPADŮ 

 

Papír  –  11.6. 

Sklo  –  18.6. 

Plasty – každý pátek  

Jubilanti: 
 

Vavrečka Radomír a 

Murárik Petr 

 

Přejeme hodně zdravíčka a 

štěstíčka.  

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

