
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murphyho zákon: 

„Při příchodu pacienta do zubní ordinace 

bolest zubu vždy zázračně ustoupí.“  

b ř e z e n     2 0 2 2 



 
2 

 

 

 

  

  

Informační leták 



 
3 

 

  

 

Je možné být SUPER mámou? 

Mateřství je pro každou ženu jedním z nejdůležitějších okamžiků života. Je 

to krásné, ale zároveň i poměrně náročné období, které je často spojené s 

velkým stresem a různými starostmi. Narození dítěte převrací náš svět 

vzhůru nohama a ne vždy víme, jak se s touto novou realitou, 

poznamenanou pláčem novorozence a špinavými plenkami, vypořádat. 

Každá žena chce být pro své dítě tou nejlepší mámou na světě. Nikdo ale 

není dokonalý a všichni děláme chyby. Je důležité si to uvědomit a 

nepropadat panice, zvláště při pohledu na mediální obraz dnešní ideální 

ženy-matky. Vídáváme jej většinou v reklamách či na sociálních sítích. 

Ideální matka je tam většinou prezentována vždy dokonale upravená, 

štíhlá, krásná a neustále vysmátá. O to víc nás frustruje střet s každodenní 

realitou.  

Zapomeňte na ideály 

Dokonale uklizený byt, dítě v čistém a nažehleném oblečení, bio oběd 

v troubě, perfektní make-up, k tomu absence výchovných problémů a 

manžel jako ze žurnálu. Která z nás o takovém životě někdy nesnila? Bez 

napětí, křiku s pocitem naplnění v každé životní roli. Víme, že ideály 

neexistují, ale podvědomě, více či méně o ně i přesto usilujeme. Jaká by 

měla být ideální matka? Odpočatá, usměvavá, kreativní, starostlivá, 

pečující o teplo domova i o dítě a ještě k tomu profesně zajištěna? 

Nepochybně se jedná o náročné požadavky, které je nesmírně obtížné 

splnit. Zapomeňte na ideály. Ideální matka je přeci každá, která miluje své 

dítě, to je to nejdůležitější. Šťastná matka znamená šťastné dítě. To je 

pravidlo, které si zapamatujte. Dokonale uklizený dům ani nejlepší hračky 

dítěti nenahradí matčinu pohodu. Děti jsou skvělí pozorovatelé a velmi 

dobře cítí naše emoce. Když jste vyčerpaná a frustrovaná, snáze to 

přenesete i na své dítě.  

 

            PhDr. Michaela Miechová  

    Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz  

Poradna MOJRA 
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BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY 

Vážení čtenáři, u příležitosti měsíce knihy 

nabízím řadu zajímavostí, souvisejících 

s knihou a literaturou: 

6 x NEJ: 

Nejdelší věta nalezená v knize je 823 slov dlouhá věta v knize Bídníci 

od Victora Hugo. 

Největší vázaná kniha na světě je Klenckův Atlas světa, je 1,75 metrů 

vysoký a 1,9 metrů široký.  

Tři nejčtenější knihy světa jsou: Svatá Bible, Citáty Mao Ce-Tunga a 

Harry Potter. 

Nejdražší kniha světa byla koupena Billem Gatesem za 30,8 milionu 

amerických dolarů. Byl to originál rukopis od Leonarda da 

Vinciho Codex Leicester. 

První kniha, které se prodalo více než milion kopií (kromě Bible) 

byla Chaloupka strýčka Toma z roku 1852. 

Série Harry Potter je nejprodávanější série všech dob. 

4 x ČTENÍ PRO ZDRAVÍ: 

Pravidelné čtení pomáhá snížit rychlost poklesu paměti až o 32%. 

Lidé, kteří čtou, mají dva a půl krát menší pravděpodobnost, že u nich 

bude v pozdějším věku diagnostikována Alzheimerova choroba. 

Čtení knih aspoň 6 minut denně může snížit stres o 68 %. 

Místní knihovna 

https://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-bibli
http://www.chi.cz/rok/1852/
https://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-pameti
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5 x CO JE CO 

Bibliobibuli je označení člověka, který čte příliš mnoho. 

Pojem knihomol pochází z malého hmyzu, živícího se na vazbách knih. 

Biblioterapie je použití četby pro léčebné účely. 

Bibliosmia je slovo pro potěšení z vůně starých knih. 

Abibliofobie je strach z dočtení knihy. 

6 x ZAJÍMAVOST O KNIZE: 

V univerzitní knihovně na Harvardu jsou čtyři právnické knihy vázané v 

lidské kůži. (brrr!) 

J.R.R. Tolkien napsal celou trilogii Pána prstenů dvěma prsty. (chlapík!) 

Jeden z pěti dospělých lidí neumí číst nebo 

psát. (stále je co dohánět, že?) 

V roce 1931 zakázal generál Ho Chien v Číně 

knihu "Alenka v říši divů", protože zvířata by 

neměla používat lidský jazyk. 

Celé jméno Pipi dlouhé punčochy je: Pipilota 

Citrónie Cimprlína Mucholapka Dlouhá 

punčocha. (kdo by to byl řekl?) 

Z jednoho stromu může vzniknout i 50 knih. 

(saďme stromy, saďme!) 

 

Ráda bych ještě připomněla našim dětem, že v knihovně čekám a 

těším se na jejich obrázky pro obnovení výzdoby půjčovny. Děkuji 

předem. 

        Hana Hajná  

http://www.chi.cz/rok/1931/
https://chi.cz/zvirata/zajimavosti-o-zviratech
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Milí čtenáři Zpravodaje, 

chtěla bych Vás inspirovat naším nedělním zážitkem z návštěvy 

relativně krátce otevřeného zámku v Nové Horce. Kdo jste tam ještě 

nebyli, rozhodně Vám prohlídku doporučuji. Prozatím probíhá jen 

v přízemí, další patro budou postupně upravovat a zpřístupňovat. 

Nečekejte žádnou „Hlubokou“ nebo „Lednici“, i když bylo sídlu svého 

Tip na výlet 
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času přezdíváno „malá Vídeň“. Někdy méně znamená více, a to určitě 

platí pro tento zámek. Prohlídka SALY TERRENY, ZÁMECKÉ KAPLE a 

stálé expozice PŘÍRODNÍ REZERVACE KOTVICE, kde najdete exempláře 

blízké fauny i flóry, stojí za to a není časově ani fyzicky náročná. My 

jsme sice na zámku strávili celou hodinu, ale to bylo jen díky tomu, že 

jsme tam byli sami a milou průvodkyni jsme bombardovali otázkami, 

z nichž žádná ji nezaskočila, ať se týkala minulého využití zámku, 

současných kontaktů s původními majiteli, nebo konkrétních 

vystavených exponátů. Nechci uvádět žádné detaily, abyste se měli nač 

těšit, navíc lze hodně nalézt na internetových stránkách zámku. Ale nic 

z té teorie nezastoupí zážitek z prohlídky, umocněný opravdu 

erudovaným a zajímavým výkladem paní průvodkyně. Prohlídku lze 

doplnit krátkou procházkou v přilehlém parku. 

Zámek je otevřen celoročně, není zde vyznačeno parkoviště, ale nechali 

nás vjet do areálu až před dveře zámku. Tak přeji stejně příjemný 

zážitek, jako jsme měli my. 

Hana Hajná 

 

POMOC PRO UKRAJINSKÉ OBČANY ZASAŽENÉ VÁLKOU: 

 www.clovekvtisni.cz 

 www.cervenykriz.eu 

 www.ADRA.cz 

 www.darujme.cz 

nebo osobně: 

 Sběrné místo v Ostravě-Přívoze, ulice Wattova 797/17, tel. 601297496, 
každý den od 8 do 20 hodin. Přinést můžete telefony, hygienické 
prostředky, trvanlivé potraviny, hračky, deky…  

http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.cervenykriz.eu/
http://www.adra.cz/
http://www.darujme.cz/
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Problémy bítovského zbytkového statku 

 

 V návaznosti na poválečnou pozemkovou reformu začaly 

přicházet žádosti o příděl pozemků hraběte Sedlnického 27. 2. 1921. V 

průběhu roku byli všichni žadatelé seznámeni s výsledkem rozhodnutí 

příslušného orgánu. O příděl zbytkového statku nebyl v obci i v okolí 

zájem z důvodu velikosti nemovitostí a  stavu budov, který nebyl 

optimální.   

 

 Jelikož se v průběhu 3 let nenašel žádný zájemce a statek byl 

nevyužívaný, hledala obec/zastupitelstvo nějaké řešení. Byly 

informovány nadřízené orgány o situaci s návrhem rozdělit zbytkový 

statek a přidělit pozemky žadatelům resp. stěžovatelům. Byla 

nabídnuta i pomoc s opravou nebo likvidací budov. O nevyužívané 

budovy se nikdo moc nestaral. Po 4 letech čekání bez pořádné 

odpovědi od příslušných orgánů přišlo rozhodnutí od Obvodové 

ústředny SPÚ v Olomouci o zamítnutí všech návrhů i stížností s tím, že 

stále trvají na vytvoření zbytkového statku. Následně poté  (2. ledna) se 

ozval Státní pozemkový úřad v Praze, že dává na vědomí, že zbytkový 

statek byl přidělen a předán novému majiteli s tím, že veškeré další 

intervence a jednání jsou tudíž bezpředmětné. Veškeré stížnosti a 

náměty vč. odpovědí jsou dodnes archivovány. 

 

Průběh hospodaření na zbytkovém statku probíhal následovně: 

 

 Nový nabyvatel Fr. Tomášek převzal zchátralý a prázdný statek 

bez vybavení. Veškeré práce týkající se obhospodařování půdy si 

nechal provádět místními občany - domkáři, a z části i sedláky. Budovy 

Příspěvek od občana 
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statku nadále nevyužíval, neopravoval a zřídil si pouze dvě místnosti k 

bydlení. Takto hospodařil „úpadkově“ od roku 1925 do roku 1938, do 

doby zabrání Sudet, kdy byl posléze ze statku vykázán Němci. Statek 

byl poté přidělen státnímu statku v Bravanticích, který jen hospodařil 

na půdě, a o budovy natož o nějaké opravy se nestaral a ty nadále 

chátraly. Tento stav trval v podstatě až do roku 1955. 

 

 Po založení JZD v Bítově v roce 1956 byl statek s polnostmi 

přidělen tomuto družstvu, ve kterém za nemalého pracovního úsilí 

členové JZD s občany a členy národní fronty MNV, který měl program 

výživy národa, provedli postupně různé opravy zpustošeného majetku 

a to: 

● Adaptace obytných místností, střechy a sýpky 

● Likvidace zchátralé konírny, oprava stodoly 

● Zhotovení nové studny a mostní váhy 

● GO dvou kravínů v letech 1956-57 

● Výstavba drůbežárny v letech 1960-61 

● Výstavba vepřínu v roce 1960 

● Výstavba korábu na slámu v roce 1961 

● Výstavba silážní jámy 

 

 JZD v rámci své činnosti plnilo řádně plán v oblasti dodávek. 

Určitý problém byl v době sucha, kdy se do statku musela dovážet 

voda. Toto se vyřešilo až provedením vrtu ve Vesníku o průměru 50 cm 

a hloubce 12 m, kde se čerpala voda do nádrže a z ní poté potrubím 

nahoru až do statku, do kravínu k napáječkám. Úsilím obce bylo 

později potrubí protaženo až k nové budově MNV a pak i dále až na 

hřiště. Tam se v zimě vodou polévala plocha hřiště, na kterém se 

potom bruslilo, dovezly se mantinely a hrál hokej, a to i soutěžně (DTJ). 

 Toto celé úsilí, tj vzorné plnění dodávek a oprava budov statku, 

bylo uznáno a oceněno ONV v Novém Jičíně nejen diplomem, ale i 
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peněžitou odměnou-dotací ve výši 300 tisíc Kč, které byly použity na 

výstavbu nové budovy MNV v obci, která byla slavnostně zkolaudována 

v roce 1960. Stavbu provedl podnik Vítkovické stavby za pomoci 

občanů. 

 

 Následně v roce 1964 došlo ke sloučení s JZD Lubojaty a v roce 

1973 se statek/JZD stalo součástí nového ekonomického celku JZD 1. 

máj se sídlem v Tísku. Při slučování vždy docházelo k určité 

reorganizaci činnosti, což v praxi znamenalo přemísťování dobytka, 

zařízení i vedení lidí mimo statek v Bítově, nejdříve do Lubojat a potom 

do Tísku. Tak se budovy ve statku přestaly postupně používat, 

neudržovaly se a postupně chátraly. Na přesuny živočišné výroby ze 

statku v Bítově doplatila obec Bítov i nepřímo, když byla zařazena do 

IV. kategorie obcí (tzv. ostatní, nestřediskové sídla), což znamenalo 

např. omezení výstavby, dotací i jinou finanční diskriminaci. 

 

Obec bez zemědělské/průmyslové výroby 

 

 V období let 1964-1990 došlo k postupnému zániku chovu 

dobytka a nakonec i veškeré ostatní činnosti na statku. V roce 1990 na 

základě restitučního zákona došlo k navrácení statku vč. veškerých 

souvisejících polností p. Tomáškovi, synovi posledního majitele. Ten v 

obci Bítov neměl trvalé bydliště ani ve statku sám nehospodařil. 

Veškeré budovy statku se již mnoho let nevyužívají, jsou zchátralé a 

vlastně v dnešní době nepotřebné. Celý areál hyzdí obec a poskytuje 

nechtěně nežádoucí zázemí různým hlodavcům i dalším 

živočichům...Pan Tomášek pouze pronajal 2 polnosti p.č. 395/1 a 

349/1. A v nedávné minulosti ještě řadu let pronajímal jednu bytovou 

jednotku ve statku. Do obce jezdil cca 2x ročně, aby prováděl 

minimální resp. základní údržbu zejména zahrady/travnatých částí 

statku, plotu atp., což s přibývajícím věkem bylo stále obtížnější.  
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 Při jeho poslední návštěvě Bítova jsem s ním hovořil. Byl 

nespokojený se svým trvalým bydlištěm v obci Páteřín, kde je jen 

několik domků a nic jiného. Statek vytrvale odmítal prodat. Spíše 

sháněl opraváře na střechu na statku, do které zatéká. Navíc se zajímal 

dokonce o možnosti koupit nějaký domek v Bítově! Nedlouho poté byl 

10. 6. 2021 nalezen občany mrtvý ve vysoké trávě na svém statku.       

 

 Od roku 1990, kdy došlo k velkým změnám ve společnosti a 

člověk měl naději, že se situace se statkem změní k lepšímu, 

pokračovalo nadále spíše další postupné chátrání budov, tlumené 

symbolickými opravami nebo údržbou. Tento tristní stav je zapotřebí 

řešit,  ve shodě s vůlí občanů, a ve spolupráci třeba i s krajským 

úřadem. A to zejména: 

 

● Zjistit záměry nových majitelů s ohledem na územní plán obce 

● Pokusit se zabránit získání nemovitostí spekulantům 

● Nabídnout novým majitelům případnou nějakou pomoc, pokud 

o ni budou stát 

● Pokusit se získat některé nemovitosti do majetku obce, s 

ohledem na možnosti a potřeby obce, které má a limitují ji 

● Získat informace o dotacích na likvidaci a rekultivaci podobných 

míst (brownfields)  

 

 

V Bítově 19. 11. 2021    Bohumil Řeháček 

  



 
12 

 

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

 

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

nejpozději mimořádně do neděle 27.3.2022. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 28.2.2022 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? 

12.3.2022 – aktualizovaný termín zájezdu do Jeseníků 

Další plánované akce budou zveřejněny ve vývěsních skříňkách na 

zastávce a na internetových stránkách www.obecbitov.cz 

 

Vtip na závěr: 

Pane vrchní, mně v tý polívce plave moucha!“ 

„A co byste chtěl za 20 korun? Aby tam plaval mistr světa? 

 

Jubilanti: 
 

 

 

 

Seidlerová Drahomíra, Richterová Marie, Kozelská Šárka, 

Sochorek Ladislav a Nikel René 
 

 

Všem přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka. 

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

