
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Večerní rosy v máji hodně sena dají“.   
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Vážení spoluobčané, 

 přijde mi to jako pár dnů, kdy jsem psal minulý 

zpravodaj a opět sedím před monitorem a píšu další. Oproti 

minule mám ale více dobrých zpráv. Zdá se, že se včasnými 

vládními nařízeními podařilo koronavirus usměrnit, možnost 

nákazy minimalizovat a postupně se vracet do normálu. V naší 

obci se to asi jako první dotklo místní knihovny, která od 

středy 29. dubna byla otevřená a následovat bude místní 

restaurace pravděpodobně v úterý 12. května. Slovo 

pravděpodobně píši záměrně. Od zimy se chystají drobné 

stavební a provozní úpravy, které by v květnu měly vyvrcholit. 

Je tedy možné, že se otevření bude muset posunout, případně 

improvizovat s náhradním výčepem. Změny sice nebudou 

velké, ale poznáte je jak na kvalitě piva, tak především 

ulehčíme práci obsluze. 

 Od května budeme mít výpomoc v podobě pracovníků 

VPP, kteří pomůžou tech. pracovníkovi P. Jedličkovi v údržbě 

obce. Letní brigády (s ohledem na CoVID-19) zatím plánujeme 

spíše v měsíci srpnu. Více ale až v dalším zpravodaji.  

Přeji pěkný květen. 

Ondřej Nikel  

Obecní záležitosti 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 
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KORONAVIRUS: Péče o psychiku je důležitá 

Dění okolo koronaviru se neustále mění. Co naopak zůstává 

stejné, jsou negativní pocity, které mnozí lidé zažívají. 

Strach, panika nebo například osamělost. To jsou všechno 

emoce, se kterými se nyní musíme naučit pracovat. Jejich 

dlouhodobé působení našemu organismu rozhodně 

neprospívá a vysává z nás mnoho sil a energie. Jak si udržet 

psychickou pohodu? Zde je několik rad 

Dejte dnům řád 

Společenské, sportovní i kulturní akce jsou zrušeny. Scházet 

se s přáteli se také nedá. Mnozí tak celé dny tráví u televize, 

v křesle a nudí se. Dlouhodobá nuda se postupně může 

změnit i v depresivní symptomy. A to rozhodně nechceme! 

Zkuste si proto vždycky večer naplánovat, co budete 

zítra dělat. Máte teď skvělou příležitost věnovat se 

zapomenutým koníčkům 

a ponořit se do 

milovaných činností. 

  

Obecní záležitosti 

PORADNA MOJRA 
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Čerstvý vzduch 

Ano, měli bychom zamezit kontaktu s druhými lidmi, 

nicméně procházka přírodou a krátký pobyt na čerstvém 

vzduchu se naopak doporučují. Vyrazte proto aspoň na 

chvíli načerpat energii a sílu ze slunečních paprsků a 

přírody. 

Nezapomínejte na pohyb 

Nezapomínejte si dopřát pravidelnou dávku nějaké aktivity. 

Pohyb prospívá nejen tělu, ale také mysli.  

Nenechte se pohltit samotou 

Zkuste se se svými blízkými spojit na dálku. Když už toho 

bude na vás příliš, popadněte telefon a zavolejte rodině 

nebo přátelům. A také naopak. Znáte-li někoho, kdo je teď 

na všechno sám, ukažte mu, že na něj myslíte a ozvěte se 

mu. 

Vyvažujte negativní zprávy pozitivními 

V zájmu zachování duševní pohody se také snažte hledat i 

nějaké pozitivní zprávy, nezaměřujte všechnu svou 

pozornost pouze a jen na dění kolem koronaviru. 

Nezahlcujte zkrátka mysl pouze negativními a náročnými 

zprávami, ale dopřejte ji i nějaké odlehčení.  

Obecní záležitosti 
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Požádejte o pomoc, pokud je toho na vás moc 

Pokud byste měli pocit, že je na vás těch starostí a špatných 

pocitů až příliš, požádejte o pomoc. Mnoho lidí třeba bojuje 

se silným strachem jít si nakoupit nebo nejistotou spojenou 

s nedostatkem informací. Neváhejte využívat linek pro 

seniory, různých projektů, které starším lidem zajišťují 

nákupy nebo požádejte o pomoc své blízké. Současná 

situace je opravdu psychicky hodně náročná, proto 

připomínáme také možnost kontaktovat psychologa 

Udržet si optimismus a duševní pohodu v současné 

vypjaté situaci sice není jednoduché, ale je to o to 

důležitější.  

PhDr. Michaela Miechová 

Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 

www.mojra.cz 

 

 

 

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.  

  

Obecní záležitosti 

http://www.mojra.cz/


 
6 

 

Josefína 

Radniční hodiny-Praha-Staré 
Město 

Švadlenka 

Milenci 

 

 

CESTOU LÁSKY 

Tak se jmenuje poutavě napsaný román o životě 

a díle českého malíře Josefa Mánesa. Je určen 

pro čtenáře od 11 let a jeho autorem je 

František Kožík. Knížku jsem vyhledala ve své 

knihovně, když jsem se zamýšlela nad tím, jak si 

připomenout 200. 

výročí narození 

tohoto 

mimořádného 

umělce, který pocházel z malířské 

rodiny. Jeho otec – Antonín Mánes, 

bratr – Quido i sestra 

Amálie – ti všichni měli 

výrazný malířský talent. Život 

Josefa Mánesa byl bohatý na 

zážitky i historické události, 

plný lásky, smutku, odříkání i 

hezkých chvil. Za svého života 

zůstal nepochopen a 

neoceněn.   

Obecní knihovna 

KVĚTEN 
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Přestože se narodil, bydlel i zemřel v Praze, zcestoval velký kus Čech, 

Moravy, Slovenska, Slezska i Polska. Studoval v Mnichově a krátce před 

koncem života vycestoval také do Říma. Byl člověk nepraktický a 

neobratný v získávání zakázek. Nejen na studiích, ale po celou dobu 

jeho života ho podporovala sestra Amálie, která se pro oba bratry 

vzdala vlastní umělecké kariéry i vlastního rodinného života a starala se 

o jejich domácnost. Josef Mánes pobýval takřka dvě desetiletí na Hané 

v Čechách pod Kosířem, kde je na zámku jeho památník. Vytvořil tam 

spoustu pozoruhodných děl, motivovaných 

životem venkovských lidí a slovanských krojů. 

Přiznám se, že kniha Cestou lásky mne – jako 

„náctiletou“ - natolik zaujala, že jsem pak knihy 

Františka Kožíka vyhledávala a oblíbila si je. 

Josef Mánes se narodil 12. května 1820 a 

zemřel v pouhých 51 letech na následky 

duševní choroby. 

                                                                                          

 

Milí čtenáři, ráda bych vám poděkovala za trpělivost při našem 

nouzovém provozu knihovny.  

Od 29. 4. 2020 se zase těším na viděnou v naší knihovně. Velký dík 

patří Ondrovi Niklovi za zorganizování rozvozu i svozu knih.                                                                                              

Hana Hajná 

Hana Hajná  

Obecní knihovna 
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 Svátek práce, který je od roku 1890 připomínán vždy 1. května, 

je pro mnoho Čechů především jedním ze dnů volna. Starší generace 

mají v paměti i masové průvody, kterých se lidé museli povinně 

zúčastňovat a jimiž komunistický režim deklaroval jednotu pracujících 

a vládnoucí moci. Svátek práce se však slaví ve většině evropských 

zemí, jeho původ je v USA. Svátek práce byl ustaven v roce 1889, jako 

vzpomínka na oběti tzv. Haymarketského masakru z roku 1886. 

Prvního května tehdy začali američtí dělníci v Chicagu stávkovat za 

lepší pracovní podmínky, především osmihodinovou pracovní dobu.  

 V českých zemích se poprvé slavil Svátek práce v roce 1890 a 

oslavy proběhly na Střeleckém ostrově v Praze. Největšího rozmachu, 

ale tyto oslavy zažily za vlády KSČ. 

V této době patřil svátek práce k 

vůbec nejdůležitějším. Účast na 

oslavách byla částečně 

kontrolována. V průvodech byly 

zastoupeny podniky, zájmové 

organizace i školy. Oslav se 

mnohdy účastnily i alegorické 

vozy. V průvodech se také 

objevovalo množství transparentů 

a pověstných mávátek. Z tribun kynuli defilujícím pracujícím 

komunističtí činovníci. Po roce 1989 si Svátek práce stále připomínají 

komunisté. Setkání s občany organizují rovněž sociální demokraté a v 

menší míře i další strany. Tradičně slaví 1. máj i anarchisté. Do ulic 

vyrážejí i pravicoví radikálové, kteří se s anarchisty v minulých letech 

několikrát střetli. První květen jako Svátek práce se dodnes oficiálně 

jako státní svátek slaví ve většině evropských zemí, ale také například v 

Číně. V USA a Kanadě se Labor Day slaví vždy první pondělí v září.  

Stalo se … 

1. KVĚTEN – SVÁTEK PRÁCE 

 

https://www.novinky.cz/tema/clanek/praha-40068993
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Na 8. květa připadá jedna z hlavních událostí historie nejen ČR ale i 

Evropy - ukončení 2. světové války v roce 1945. V tento den si nejen v 

České republice připomínáme konec 2. světové války, za který se z 

pohledu historických pramenů považuje kapitulace německých vojsk, 

vstoupivší v platnost 8. května, ve 23:01 hodin středoevropského času. 

V minulosti se svátek nazýval Den osvobození či Den osvobození od 

fašismu a slavil se až 9. května, jak je tomu dodnes v zemích 

někdejšího Sovětského svazu. 

Válka na starém kontinentu skončila podpisem bezpodmínečné 

kapitulace, kterou v Remeši podepsal generál Alfred Jodl, aby byla 

později v Berlíně parafována dalšími německými i spojeneckými 

představiteli. Do půlnoci 8. května měli Němci složit zbraně, což se ve 

většině případů skutečně stalo. S výjimkami se bylo možné setkat i na 

našem území. Pražské povstání tak fakticky skončilo až 9. května 

příjezdem tanků 1. ukrajinského frontu, které se střetly se zbytky 

nacistických sborů, které se snažily dostat  na západ do amerického 

zajetí. U Milína na Příbramsku se odehrály ozbrojené střety ještě 12. 

května, které bývají označovány za poslední větší bitvu 2. světové války 

v Evropě. Válka však v květnu neskončila na východě, kde se bojovalo 

dále a konflikt vyvrcholil svržením dvou atomových bomb na japonská 

města Nagasaki a Hirošima. Japonský císař 

Hirohito oznámil kapitulaci 15. srpna. 

Podepsána byla 2. září, které je jako Den 

vítězství svátkem ve Spojených státech. V 

šest let trvajícím konfliktu zahynulo podle 

odhadů zhruba 60 miliónů lidí, přičemž ze 

dvou třetin se jednalo o civilní oběti.  

Stalo se … 

8. KVĚTEN – DEN VÍTĚZSTVÍ 
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Květen v honitbě 

 

Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V naší krajině se 

vyskytuje velké množství mláďat a to nejen myslivecky 

obhospodařovaných druhů, ale také dalších volně žijících živočichů. 

Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, bažantí či koroptví 

kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Právě mláďata jsou nejvíce 

vystavena predačnímu tlaku a působení negativních antropických 

faktorů. 

Myslivecký hospodář, myslivecká stráž a stráž ochrany přírody by se v 

tomto období více než kdy jindy měli věnovat ochraně našeho 

národního bohatství. Důležitý je především klid v honitbě v tomto 

kritickém období. Vždyť podle § 9 odst. 3 zákona 449/2001 Sb. o 

myslivosti může orgán státní správy myslivosti v době hnízdění a 

kladení mláďat na žádost uživatele honitby nařídit zákaz vstupu do 

honitby nebo jejích částí. 

V červnu mohou vznikat velké škody na zvěři při kosení pícnin a 

travních porostů, které představují v daném období pro zvěř ideální 

krytové a klidové stávaniště. I když jsou vlastníci popřípadě nájemci 

honebních pozemků podle § 10 ods. 3 písmene a) povinni s 

předstihem oznámit kosení pícnin, je velmi vhodné kontaktovat 

nájemce těchto pozemků a ve spolupráci s nimi učinit maximum 

opatření vedoucích k minimalizaci ztrát na zvěři. Vhodné je používat 

několik typů plašičů – od zvukových, přes zrakové či pachové až po 

aktivní procházení ploch se psy a vyhánění zvěře. Pokud ke škodě   

MYSLIVCI 

 

Spolky a sdružení 

 
MYSLIVCI 
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dojde, je bezesporu dobré se domluvit a dojít ke konsenzu. Uvědomme 

si, že v příštích měsících budou dozrávat polní kultury, na kterých 

naopak zvěř (především černá) napáchá citelné škody a loajalita námi 

prokázaná dříve se nám mnohonásobně vrátí. Pokud již hovoříme o 

škodách způsobených zvěří, tak pro připomenutí: majitelé lesa vyčíslují 

škody do 20. června. Celý proces je legislativně řízen vyhláškou MZe č. 

55/1999 Sb. Je vhodné, aby majitel lesa při kvalifikaci a kvantifikaci škod 

přizval zástupce uživatele honitby. Škody na zemědělských porostech 

jsou kvantifikovány a uplatňovány do 20 dnů od doby, kdy škoda 

prokazatelně vznikla. 

Červen můžeme využít k přípravě kvalitního objemového krmiva pro 

zvěř. Vhodné je luční seno s bohatou skladbou bylin nebo letnina. 

Nejenom přípravě, ale také uskladnění věnujeme maximální 

pozornost. 

Co se vlastního lovu týče, pokračujeme v lovu průběrných srnců I. 

věkové třídy. Je vhodné odlovit také srnce II. a III. věkové třídy, kteří 

jsou do chovu nežádoucí a nechceme, aby se nám dostali do říje. Dále 

se věnujeme lovu celoročně nehájených druhů zvěře, především lišky 

obecné a toulavých psů a koček (v souladu se zákonem o myslivosti). 

Myslivecký hospodář vede běžné záznamy mysliveckého hospodaření 

a podává hlášení orgánu státní správy myslivosti a držiteli honitby. 

Místní organizace mohou využít měsíc 

myslivosti k vhodné propagaci – organizovat 

besídky pro školáky, připravit letáky či 

nástěnky s tematikou myslivosti a ochrany 

přírody. 

 

  Zuzana Vavrečková  

Spolky a sdružení 
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V minulém roce bylo o včelách a včelařích napsáno dosti, ale nepodělit 

se o moudra z knihy Karla Sládka „ Žít moudrostí včel“ by byla 

v současné době věčná škoda  

 

NEMOCI VČEL A NEMOCI LIDSKÉ 

Jako vše živé na zemi musí i včely čelit nemocem, útočí na ně různé viry 

a bakterie, plísně, všemožní paraziti, škůdci a příživníci, látky 

způsobující otravy. Onemocnět může jak plod, tak i  dospělý jedinec. 

Některé nemoci může mít matka, jiné zase dělnice a trubci. Mediálně 

nejznámější je asi bakteriální onemocnění zvané mor včelího plodu. 

Nikdo nechce přijít k úlům a cítit zápach nemoci jakoby po klihu, nalézt 

na plástech mezerovitý plod s tmavými propadlými víčky, protože ví, 

jaké martyrium ho čeká. Často musí včelař vše spálit, celé své úly se 

včelami a všemi pomůckami. Není snad včelaře, který by po 

traumatickém zážitku, když slyšel bzučení svých včel, které sežehávaly 

plameny, měl klidný spánek. Navíc se nemusí setkat s dobrou reakcí od 

včelařské komunity, jako by byl „včelařem s cejchem moru“. Přitom on 

sám je také obětí. 

Dalším téměř veřejným nepřítelem včel je roztoč zvaný kleštík včelí, 

Varroa destructor. Jednak se velmi rychle množí, ale hlavně, souvisí 

s ním další virová onemocnění. Viry, které přenáší roztoč, bývají 

v případě oslabení imunity včel často fatální. A přitom – tohoto parazita 

dovedl k našim včelám člověk. Ano je vhodné si připomínat, že my lidé 

jsme tomu na vině! Roztoč se totiž původně nacházel pouze 

v jihovýchodní Asii. Tamní včely se dokázaly s jeho přítomností   

Spolky a sdružení 

 
VČELAŘI 
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vyrovnat, takže u nich nezpůsobuje hromadné úhyny. Ovšem včely 

evropského kontinentu nemají evoluční zkušenost s roztočem, proto 

mu neumí bez pomoci včelaře čelit. Proto se včelaření od rozšíření 

kleštíka navždy změnilo. Jedním z negativních faktorů, které ovlivňují 

zdraví včel, je užívání pesticidů v zemědělství. Pesticidy mohou 

způsobit přímou otravu, anebo působí nepřímo, skrytě. Po postřiku 

v různém namixovaném množství se dostávají do půdy, z ní dále do 

kořenového systému rostlin. V rostlinách tyto látky metabolizují a takto 

změněny se mohou dostat do nektaru květů. Nektar včely do úlu 

přinášejí, čímž se chemikálie stanou součástí jejich zásob. Při větší 

přítomnosti různých pesticidů v úlu je oslabena celková imunita 

včelstva, takže pak včely mohou zkolabovat i při slabší nemoci, kterou 

by jinak dokázaly zvládnout. 

Nemoci a ztráty i celých včelstev jsou zrcadlem pošramoceného zdraví 

celé přírody, v němž se zase promítá neuvážené působení člověka. 

Bylo by bláhové se domnívat, že člověk nepocítí zpětnou vazbu svých 

zásahů do přírody na svém zdraví a nemoci, podobně jako to lze 

pozorovat u včel. 

Když se včelař hlouběji zamýšlí nad nemocemi včel, začíná i své vlastní 

zdraví vnímat v nových souvislostech. 

Také na nás útočí viry, bakterie, plísně a další paraziti, kteří v případě 

oslabení imunity umožňují propuknutí nemoci. Stejně jako u včel, tak i 

u lidí jsou mnohá léčiva chybně užívána, často nadužívána. Chemické 

látky užívané v zemědělství zůstávají v půdě a následně se dostávají do 

rostlin nebo je nacházíme ve spodní vodě. Také nás ovlivňuje koloběh 

látek v přírodě, a to více než si uvědomujeme.  

Spolky a sdružení 
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Jako včelstvo má svoji společnou imunitu, podobně též existuje něco 

jako imunita lidského společenství. Mezilidské vztahy totiž ovlivňují 

emoce a celý duševní stav člověka, a tím i jeho psychosomatický stav. 

Pokud převládají negativní emoce nebo dlouhodobý stres, může dojít 

k oslabení imunity a tělo snáze onemocní. Duševní a tělesný rozměr 

lidské přirozenosti je úzce provázán. Kořeny onemocnění některého 

z tělesných orgánů mají často příčinu v konkrétním negativním hnutí 

mysli. Pokud se naopak podaří vnitřní život člověka stabilizovat 

a harmonizovat díky rozvoji dobrých myšlenek, pak může dojít 

k obnově jeho imunitního systému a rychlejšímu zotavení z nemoci. Při 

terapii rovněž hraje roli příklon k hodnotám, které člověka přesahují a 

které se v křesťanské tradici nazývají víra, naděje a láska. 

Marie Švidrnochová 

  

Spolky a sdružení 
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Chvíle oddechu 
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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 26.5.2020. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 27.4.2020 v nákladu 185 ks. Příspěvky nejsou 

jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.  

Za obsah odpovídají jednotliví přispívající. 

www.obecbitov.cz 

 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

 

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: 

 

Schneider Lubomír 

 

Přejeme hodně zdravíčka a 

štěstíčka.  

Vzpomínáme:  

Štefania Cabúková (†78) 

Jaromír Havelek (†70) 

Zbyněk Fryčka (†60) 

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

