
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Opakováním se blbec učí a chytrý blbne.“ 

  

l i s t o p a d     2 0 2 1 



 
2 

 

 

 

 Vážení spoluobčané,  

 máme zde typický podzimní měsíc, a tím je listopad. Pomalu 

se každý připravujeme na chlad či přímo mráz a možnou nadílku 

sněhu. Nejinak je tomu „u nás“ v obci. Z veřejných prostranství se 

pomalu k zimnímu spánku uloží venkovní pumpy na vodu, sekačky, 

hrábě a další nářadí, naopak se po půlročním odpočinku rozvezou 

žluté boxy s posypovým materiálem, vytáhnou hrábla na sníh a 

zimní vaťáky.  

 V minulém měsíci Vám byly doručeny dotazníky sloužící 

k aktualizaci strategického plánu obce. Navráceno zpět jich bylo 

139, za což velice děkujeme a v současné době probíhá jejich 

zpracování. Výsledky budou pravděpodobně předneseny na 

Veřejné schůzi 26. listopadu a v prosincovém čísle zpravodaje. 

 V říjnu také proběhla soutěž ve třídění odpadů. Zúčastnili se jí 

pouze 2 občané, což mne trochu mrzí, každopádně i tak počítám se 

soutěžemi do budoucna. K výhře gratuluji Petře Kolarczykové. 

 Hned v tomto měsíci jsem si pro Vás připravil pokračování 

soutěže „Po stopách Bítova“, která měla na jaře veliký ohlas. Hrací 

karty budou opět k vyzvednutí v místním obchodě. Vyplněné 

Slovo místostarosty 
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soutěžní karty můžete odevzdat v obchodě a na obecním úřadě. 

Soutěž bude probíhat do neděle 21. listopadu.  

 V současné době se připravuje 4. výzva kotlíkových dotací 

pro Moravskoslezský kraj. Zájemcům o výměnu starého 

nevyhovujícího kotle jsme opět připraveni pomoci s realizací. Více 

informací sdělíme v dalších číslech zpravodaje po upřesnění 

podmínek. 

 Letos, stejně jak v minulých letech, obdrží každá domácnost 

k Vánocům bítovský kalendář. Tímto bych vás chtěl požádat o 

fotografie, ať už přírody, kulturního či sportovního dění nebo jen 

zajímavé fotografie z Bítova a jeho okolí. Autoři obdrží malý dárek. 

Fotografie můžete donést osobně na Obecní úřad, případně je 

zaslat na email: mistostarosta@obecbitov.cz. Předem děkuji. 

   

 Závěrem bych připomenul plánovaný Předvánoční jarmark 

v sobotu 4. prosince v areálu Obecního domu ve středu obce.  

   

Ondřej Nikel   

mailto:mistostarosta@obecbitov.cz
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Nebezpečí internetu zvané kyberšikana 

 Moderní technologie vnáší do našeho života mnoho pozitiv a 

často nám usnadňují každodenní život. Jak už to ale bývá, nic se 

neobejde bez obligátního „ale“. Virtuální prostor s sebou přináší 

notnou dávku anonymity, která tvoří úrodnou půdu pro nežádoucí 

komunikační jevy v čele s kyberšikanou.  

Co je to kyberšikana a jak se projevuje? 

 Jedná se o šikanování druhé osoby jedincem nebo skupinou 

prostřednictvím informačních technologií (především sociálních sítí). 

Může se jednat o zasílání urážlivých nebo zastrašujících zpráv a 

pomluv. Vytváření obrázků, videí nebo celých stránek, které mají za cíl 

urazit, zesměšnit nebo ztrapnit dotyčnou osobu. Nezřídka kdy také 

dochází ke zneužívání cizích účtů a ke krádežím identity, na které 

navazuje i zveřejňování cizích tajemství. V krajních případech se také 

můžeme setkat se sexuálním obtěžováním a pronásledováním 

prostřednictvím zpráv nebo hovorů.  

Druhy kyberšikany 

1. Kybergrooming 

Bezesporu nejvíce nebezpečný druh kyberšikany. Označuje 

manipulativní chování jedince, který se snaží oběť donutit 

k osobní schůzce. Výsledkem takové schůzky může být 

fyzické napadení, sexuální obtěžování, nucení k určitým 

úkonům nebo dokonce únos dotyčného. 

Poradna Mojra 
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2. Sexting  

V případě sextingu se jedná o elektronické rozesílání 

textových zpráv, obrázků nebo videí se sexuálním obsahem. 

Dochází tak k poškozování dotyčného. Známé jsou i různé 

formy vydírání, které právě se sextingem úzce souvisí. 

3. Kyberstalking 

Stalking znamená opakované, obtěžující a dlouhodobé 

pronásledování s různou podobou a intenzitou. V případě 

kyberstalkingu jsou k této aktivitě zneužívány právě moderní 

technologie a sociální sítě. Může tak mít podobu neustálých 

telefonátů, sms zpráv nebo chatových konverzací.  

Kde hledat pomoc a kam se obrátit? 

Kyberšikanu je často velmi těžké odhalit. Především proto, že někteří 

agresoři se zprvu tváří přátelsky a nic nenasvědčuje tomu, že by mohlo 

dojít k napadání. Na místě je tedy rozhodně náležitá opatrnost a 

obezřetnost. V rámci prevence je nejlepší vyhnout se neprověřeným 

sociálním sítím a internetovým stránkám, dostatečně si zabezpečit 

vlastní účet nebo nekomunikovat s lidmi, jejichž profily se zdají být 

podezřelé. Pokud se ale přeci jen potýkáte vy nebo někdo z vašeho 

okolí s kyberšikanou, je pravý čas obrátit se na odbornou pomoc. 

V online prostoru je vám denně k dispozici linka bezpečí a krizová 

telefonní linka PČR. V reálném světě se pak můžete obrátit na učitele, 

výchovné poradce, policii nebo odborníky z řad psychologů. Důležité 

ale je, nenechat situaci zajít příliš daleko.  

            PhDr. Michaela Miechová  

    Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz  
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Milí čtenáři Zpravodaje, 

termín pro odevzdání literárních prací do naší soutěže se kvapem blíží 

(31. 10.), až se vám dostane Zpravodaj do rukou, bude již rozhodnuto. 

V tuto se již mohu radovat z několika příspěvků od tvůrců dvou 

různých věkových kategorií. 

Podivuhodné dílko Amálky Langerové (11 let) vyjadřuje upřímnou 

starost o osud naší planety, která se zmítá v křeči pandemie kovidu, a 

zároveň pevnou víru ve vítězství nad touto hrozbou za pomoci lásky 

k přírodě i vzájemné lidské toleranci a náklonnosti. Po přečtení 

Amálčina příspěvku jsem si uvědomila, jak současná situace ovlivňuje i 

přemýšlení našich dětí a vnoučat, a že to snad s naší planetou není tak 

ztracené, pokud tu budou žít vnímavé děti se zájmem o život kolem 

sebe. Děkuji, Amálko, a blahopřeji ti k tvému výkonu. 

Pro odlehčení od závažného tématu zde se souhlasem autora 

zveřejňuji jedno z dílek pana Zdeňka Kupky, text je přepsán bez 

jakýchkoliv úprav: 

Co se děje ve Vesníku 

p. Zdeněk Kupka 

Ve Vesníku na rybníku, čáp tam dělá rotyku. 

Asi to zní pitomě, vždyť tam stojí na stromě. 

Pod chatou za vrbičkami, postavili hastrmana. 

Moc se mu tam nedaří, shodili ho rybáři. 

Už je chudák po opravě, ze sádry má závaží. 

Na místo ho dají hravě, kdo se za ním odváží? 

Nad hajzlíky na hromadě leží odzemek, 

na rybníku v parném létě bují okřenek. 

Místní knihovna 
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V prsačkách ve vodě, nic nenechají náhodě 

a na pokyn velitele, likvidují nepřítele. 

To jsou naší rybáři, všechno se jim podaří, 

na výlov i rybí hody, hoši jsou do nepohody. 

Při lovu v zimě na dírky, nenosí vám lakýrky, 

ale rybářský um, batoh, ventku a rum. 

A tak v letošní sezóně s čápem na stromě 

přeji Petrův zdar, vydrám a okřenku zmar. 

 

 

Děkuji všem autorům, kteří svá díla odevzdali nebo případně ještě 

odevzdají. Každému z nich poděkuji formou dárku, který jim odevzdám 

v knihovně po vzájemné dohodě koncem listopadu. 

V listopadu také proběhne další soutěž naší knihovny s názvem „Co 

víme o svátcích, které slavíme“. Jedná se o předvánoční kvíz, jehož 

cílem je uvědomit si, proč vlastně které svátky slavíme. Texty jsou pro 

zájemce k vyzvednutí v knihovně a ze správných odpovědí budou opět 

vylosováni výherci, kteří obdrží malou odměnu na společném posezení 

dne 22. prosince, kdy si povyprávíme své vánoční i novoroční zážitky a 

ochutnáme společně cukroví, které kdo doma napekl. Věřím, že si tak 

zpříjemníme nevlídné podzimní a zimní dny i dobu předvánočního 

shonu. Účast na posezení není podmíněna odevzdáním vyplněných 

textů. 

Těším se na viděnou 

     Hana Hajná 

Knihovna Bítov 

10. listopadu – knihovna zavřena  

17. listopadu – knihovna otevřena  
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Kaskáda rybníků ve Vesníku: III. rybník 

Posledním (čtvrtým) dílem zakončíme naše vyprávění o bítovských rybnících. 

Tzv. III. rybník je čtvrtým v kaskádě čtyř rybníků ve Vesníku. Byl postaven, jak už vyplývá z 

jeho označení, jako třetí v pořadí. Je největší o výměře cca 3 000 m
2 

a má nepravidelný 

obdélníkový tvar. O možné výstavbě III. rybníku se začalo vlastně uvažovat zároveň s 

výstavbou II. rybníku.  

Práce započaly prakticky souběžně s výstavbou rybníku nad ním. Již v roce 1976 

na podzim rybáři vykopali koryto k položení betonových rour, kam se poté také 

zanedlouho položily, utěsnily a zasypaly zeminou. Na podzim 1977 se postavilo bednění 

pro nový požerák, který se následně vybetonoval. Po odstranění bednění a uzrání betonu 

v listopadu přijel autobagr a dvě tatry 148 a započaly bagrovat dno budoucího rybníku, 

přičemž na hráz vyvezly 40 aut hlíny. V roce 1978 se výstavba v podstatě zastavila, asi v 

souvislosti s faktem, že Bítov přecházel pod město Bílovec. Po vyjasnění/zklidnění situace, 

obdržení povolení a hlavně příslibu financí se mohlo v říjnu 1979 pokračovat v bagrování. 

Opět přijel autobagr a jedna tatra 148 a vyvezly se další kubíky hlíny na hráz. Vše potom 

téměř dokončil  a srovnal buldozer. V samém závěru roku byly ještě dovezeny panely na 

hráz. Na jaře 1980 se pomocí autojeřábu položily na hráz těžké betonové panely a několik 

aut přivezlo kamennou drť. V květnu rybáři zasadili zejména okolo rybářské chaty 150 

stromků, protože okolí bylo téměř bez stromů, narozdíl dnes. Ještě během léta byly 

nějaké dodělávky těžkou technikou nebo svépomocí, aby se III. rybník konečně 13. 

července zastavil, tj. započalo jeho napouštění. Na konci srpna se vypustil II. rybník, část 

ryb se přemístila do III. rybníku, zbytek se upekl na Rybích hodech. Další násadu přivezli 

rybáři na podzim. Záhy po napuštění byl zjištěn určitý průsak vody přes hráz, ale protože 

se to samo nezlepšilo usazením zeminy, byl v říjnu 1981 proveden nucený výlov rybníka. 

Rybáři odkopali 3,5 m hlubokou díru kolem požeráku, kde zjistili prosakování vody někde 

kolem betonové roury. Vyspravili to jílem a betonem a rybník znovu zastavili. Do rybníku 

vrátili ryby uschované v I. rybníku. Bohužel na jaře 1982 byl opět zjištěn průsak vody 

kolem požeráku, takže se zase voda musela spustit a kopalo se a kopalo... Po úspěšné 

opravě se rybník znovu v červnu zastavil. V tomto roce 1982 rybáři rovněž rozšířili 

rybářskou chatu o první přístavbu. Tuto hrubou stavbu ale dokončili vč. interiéru až v roce 

1984. Opět začátky provozu tohoto rybníka byly spojeny s úhyny ryb, např. v roce 1981 

120 ks K2, některé byly mírové, v roce 1982 65 kaprů (na obou ostatních rybnících 240 

ks). Vše asi souviselo zejména s počasím a prosakováním hráze kolem požeráku...  

Rybáři 
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V současnosti stále funguje původní požerák. Je 3,2 m hluboký (výška vod. 

sloupce v požeráku), zase ale vcelku jednoduchý bez obslužné lávky (je téměř součástí 

hráze), opět uzavřený, betonový, jednořadý s dřevěnými dlužemi, které ale opět 

umožňují odtok pouze spodní vody (mimo úplné spuštění). Toto řešení někdy přináší 

komplikace podobně jako u II. rybníku. Dnes už můžeme jen spekulovat, proč u těch 

posledních dvou rybníků byla zvolena forma uzavřeného požeráku, který má smysl 

zejména jen v případě velkého tlaku vody, což ale není přece náš případ. Na Žabárně v 

Tísku mají nově už otevřený požerák, na rybnících ve Zbyslavicích také a i vlastně 

podstatně větší VN v Bílovci! Větší rybníky často mají výpustní zařízení umožňující zvolit, 

která vrstva vody bude z rybníka odtékat, zda prohřátá hladinová vrstva s vysokým 

obsahem kyslíku a organické hmoty primárních producentů, nebo na kyslík chudší, 

chladnější voda dna s vysokým obsahem iontů z rozložených látek. Z hlediska požadavků 

na jakost vody odtékající vody z rybníků není bohužel jednoznačné, která vrstva vody je 

horší kvality... 

Hned vedle požeráku je už zase letitý malý bezpečnostní přeliv, který ale vlastně 

svému účelu příliš neslouží. Ono po jisté tech. úpravě požeráku již řadu let jde skrze dva 

otvory po obou stranách požeráku trvale svrchní voda, snad více okysličená voda ven z III. 

rybníku, takže přes dluže/drážky v požeráku teče trochu voda jen průsakem. Tady ovšem 

ten kyslík už poněkud moc význam nemá, orgány státní správy obecně zajímá celková 

kvalita vody vypouštěná z této rybniční soustavy do recepientu (bít. potůček/Jamník), ale 

naopak rybáře zajímá, co do Vesníku přitéká. Čas od času se rybník odbahňuje, naposledy 

v lednu 2020, o rok dříve na podzim 2019 byl poslední výlov, které jsou jinak pravidelně 

každých 7 let, což je možná zbytečně dlouhý interval. Totiž výlov rybníka je nejlepší 

způsob regulace biomasy ryb atp., a u takhle malých rybníků i ekonomicky a technicky 

poměrně nenáročný. Jen je třeba trochu času a pár ochotných lidí...  

III. rybník by měl mít teoreticky nejlepší vodu z celé kaskády rybníků.  Bývá spíše 

světlejší, někdy trochu khaki zbarvená, přitom ale občas poměrně průhledná, což sice 

lahodí oku plavce, ale pro rybniční ryby to není ideální. Vzhledem k menšímu stínění 

stromy se do hladiny více opírá sluníčko, což může zvl. poslední roky (kvůli sinicím) až 

vadit. Na druhou stranu bez slunečního záření není fotosyntéza a kyslík. Celá ta 

problematika je prostě složitější a působí zde řada faktorů, které je třeba vybalancovat: 

zájem rybářů, koupání, biomasa ryb (druh, počet), krmení (objem, druh), četnost výlovů, 

vegetace kolem vody aj. Přes rybník vede trochu nešťastně el. vedení VN, ale přeložit ho 

jinam je utopie. Ty dráty sice vypadají, že jsou vysoko, ale zdaleka ne pro všechny 

rybáře…:-) 
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V tomto rybníku se už loví udicí, takže nějaký chov ryb zde má druhořadý 

význam. Vyskytují se zde zejména kapři, amuři, candáti, okouni, plotice, perlíni, líni, 

ojediněle štika, úhoř, tolstolobik nebo hrouzek. Občas lze spatřit i (nežádoucí) želvu. Ono 

vůbec by lidé neměli samovolně cokoli vypouštět do vody, resp. obecně do přírody, 

nechtěně totiž mohou způsobit různé i nemalé problémy! Před zimou se vysazuje již řadu 

let pstruh duhový. Je na něm povoleno koupání, ale lidé toho dnes již moc nevyužívají…  

Rybníky ve Vesníku mají plochu celkově cca 0,63 ha, což není moc. Vznikly 

postupným letitým budováním. Dá se říci, že se zde sešlo několik faktorů, díky kterým 

toto dílo máme jako např. vhodné místo s vodotečí, zapálené rybáře, pochopení a letitá 

podpora obce, vhodná/přiměřená velikost, finance, blízkost lidem v obci aj. Ano v okolí 

(sev. Morava) máme různé rybníky i rybniční soustavy, ale obtížně budeme hledat takto 

hezky udržovaný areál s tolika funkcemi, což je na jednu stranu unikátní, na druhou 

stranu se ale navzájem tyto funkce trochu omezují. Prostě kompromisy musí být. 

Předešlá (pochvalná) tvrzení nám opakovaně potvrdila již celá řada různých lidí... 

Epilog pokladníka: Rybářský spolek v Bítově si prošel za těch uplynulých 70 let různými 

peripetiemi. Rybáři začínali kdysi v sedmi lidech a sotva něco zrealizovali u Bítovského 

mlýna, už o to přišli. I přes různé rozmíšky, trable nebo období stagnace, vydrželi 

fungovat dodnes, posledních 45 let pod vedením Standy Sochorka, kterého si zvolili 

vedoucím už v roce 1976, když mu bylo pouhých 25 let! Ten mi dal někdy v zimě 4 papíry 

s konceptem stručného povídání o Vesníku, abych to přepsal, zkontroloval, doplnil a 

opravil. Toto jsem provedl a pravda malinko to trvalo, ale chtěl jsem, aby to nebylo plytké 

a „aby to trochu vypadalo“. Následnou korekturu už nestihl, ale snad by moc nad 

výsledkem nežbrblal. Bohužel ani ve snu nikoho nenapadlo, že si nic z toho už nepřečte. 

Opustil nás  nečekaně, podobně jako jeho dávný předchůdce, organizátor a tahoun ryb. 

spolku Bohumil Hrnčíř (jako padesátiletý) v roce 1963. V tyto dny už máme po 

(úspěšných) Rybích hodech i nového 

předsedu. A je zejména na nás 

rybářích, jak tu káru potáhneme dál... 

 

S rybářským pozdravem Petrův zdar se 

loučí spoluautoři povídání Martin 

Kupka (pokladník) a Stanislav 

Sochorek (býv. předseda).   
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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 středy 24.11.2021. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 31.10.2021 v nákladu 190 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? 

26. 11. 2021 – Veřejná schůze s občany 

4. 12. 2021 – III. Předvánoční jarmark 

Vtip na závěr: 

 

„Tak jste se minule dověděli, že se těleso při zahřívání roztahuje a při 

ochlazování stahuje. Uveďte mi nějaký příklad“, táže se učitel. 

„Prosím, prázdniny.“ přihlásí se Pepíček.  

„Letní jsou dva měsíce a zimní jen týden.“ 

 

Jubilanti: 

 
 

Starý Zdeněk, Hozová Eva, 

Švidrnoch Miroslav a Žurková Kamila 

 
 

Přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka.  

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

