Murphyho zákon úklidu:
„Šmouha, kterou usilovně čistíte,
je vždy na druhé straně skla.“

květen
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Obecní záležitosti
SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
duben utekl jako voda, za sebou máme Velikonoce i Krmáš a
pomalu se blížíme k létu. Protože práce na venku přibývá a času
ubývá, tak dnes pouze krátce:
Zaprvé bych chtěl poděkovat aktivním důchodcům za pomoc
s úklidem místního hřbitova v půli dubna. Víme, že z naší strany zde
byly nedostatky s odvozem odpadů, ale polepšíme se.
V minulém měsíci jsme obdrželi oznámení o již 40.
bezpříspěvkovém darování krve paní Věry Krauzovičové. Velice si
tohoto záslužného činu vážíme a do dalších let přejeme hodně
zdraví, další odběry bez úhony a za obec posíláme malou
pozornost.
Pouze necelé 2 týdny již zbývá na vyřízení kotlíkových dotací.
Pokud ještě s tímto váháte, případně byste se chtěli poradit, přijďte
v pátek 3.5. od 17 do 20 hodin na Obecní úřad. Rádi zodpovíme
Vaše dotazy a můžeme Vás ještě zapsat do seznamu žadatelů.
Posledním odstavcem bych chtěl Vás všechny poprosit, co
máte slabý signál na mobilním telefonu, abyste to oznámili na
Obecní úřad. Uveďte prosím operátora a číslo popisné. Budeme se
snažit o zlepšení pokrytí telefonním signálem. V některých částech
obce se totiž nelze dovolat a rádi bychom tento stav zlepšili.
Pro tento měsíc je to ode mne vše a přeji pěkný máj.
Ondřej Nikel
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Obecní záležitosti
SLOVO ZASTUPITELŮ
Vážení spoluobčané, pivařky a pivaři, rádi bychom Vás informovali o záměru na
rekonstrukci výčepních a skladovacích prostor naší obecní restaurace.
Aktuálně je pivo skladováno v prostředním sklepě pod prostorem restaurace.
Následně je transportováno více než 10m dlouhým potrubím k chladícímu
výčepnímu zařízení. Jedná se o standardní řešení, avšak již nevyhovující
moderním standardům na skladovací prostory.
Počítáme s úpravou současného dispozičního a technologického řešení, tak aby
vyhovovalo provozu moderní restaurace. Ve sklepě pod prostory výčepu bude
vybudován chlazený prostor o kapacitě cca 20m3. Pivo bude následně nejkratší
cestou (pouze přes strop sklepa) dopravováno k výčepu. Skladovací prostor bude
izolován tlustostěnnými panely a chlazen chladírenským agregátem. Součástí
nové technologie budou i přímé sanitační a konzervační linky.
Úpravu hodláme uskutečnit v nejbližší době vlastními silami. Pouze chladící
agregát bude nakoupen a nainstalován odbornou firmou.
Nové řešení zejména zajistí lepší kvalitu piva. Také umožní možnost rozšířit
současnou nabídku piv i o piva s krátkou dobou spotřeby (nefiltrované,
nepasterizované, apod.).
Rádi bychom návazně na chystané změny, také otevřeli diskuzi a zeptali se na Váš
názor, jaké druhy piv byste rádi viděli v nabídce restaurace.
Prosíme Vaše postřehy, názory a případné nabídky výpomoci zasílejte na:
starosta@obecbitov.cz
Zastupitelé obce
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Obecní knihovna
VÝROČÍ MĚSÍCE

500 LET OD ÚMRTÍ LEONARDO DA VINCI
rodným

jménem

Leonardo

di

ser

Piero,

narozen 15. 4. 1452 Anchiano u Vinci, zemřel 2.
května 1519 Le Clos Lucé u Amboise ve Francii
čelný představitel renesanční malby, mimo jiné
autor nejslavnějšího obrazu všech dob, portrétu
zvaného Mona Lisa. Proslul také jako všestranná
renesanční osobnost: vedle malířství byl i sochař, architekt, přírodovědec,
hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér. Nemalou měrou se podílel
také na zdůrazňování práv zvířat, s čímž pravděpodobně souvisel i jeho
možný vegetariánský jídelníček.
Leonardo byl nadaný v mnoha různých oborech, počínaje malířstvím přes
sochařství, stavitelství, hraní na loutnu, a v
neposlední řadě byl také výborný vynálezce.
Měl správnou představu o pohybu planet,
gravitaci, vlnění, hoření, o koloběhu krve atd.
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Obecní knihovna
Jako vynálezce předvídal nebo navrhl princip bagrů, odstředivky,
dmychadla, zemních vrtáků, kolesové lodi, letadla, padáku, potápěčského
úboru, rýhované hlavně, šlapacího soustruhu, tiskařského lisu, závitníku a
závitnice, tkacího stroje a mnoha dalších. Nakreslil spoustu různých skic,
plánů či vynálezů, které se realizovaly až v 19. nebo 20. století. Zachovalo
se 3 500 svazků technických náčrtků a 48 dosud nalezených svazků
rukopisů a poznámek, většinou šifrovaných.
Ve svých obrazech vyjadřoval vnitřní dynamiku postav v esovitém tvaru
těla, který se tak stal jedním ze základních modelů pro klasické figury 16.
století. Leonardo tak vytvořil geniální malířský styl, v té době ojedinělý.
Může

s

tím

Leonardovy
rozdělit

do

však
vynálezy

čtyř

souviset

jeho

pravděpodobná

šilhavost.

lze

základních

skupin:





létací stroje (VRTULNÍK)
pracovní
nástroje
(SNOVACÍ STROJ)
válečné stroje (TANK,
KULOMET)
s
vodou
související
vybavení (SKAFANDR)

Vynalezl anemometr na zjišťování rychlosti větru, anemoskop na zjišťování
směru větru a inklinometr na kontrolu vodorovné pozice při letu.
Jeho deníky obsahují též několik vynálezů vojenského charakteru, jako
např. kulomety, obrněný tank s lidským či koňským pohonem či
klastrovou bombu, a to přesto, že pokládal války za nejhorší lidskou
činnost. Zkonstruoval i ekvivalent bojového děla, které mělo možnost
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Obecní knihovna
nastavení úhlu a výšky, bylo pohyblivé a využitelné v boji. Oprášil
středověké náčrty a vylepšil beranidlo, které se dalo používat přímo na
hradby
měst.
První tanky vyrazily do akce roku 1916 při bitvě na řece Somme během
první světové války a postupovaly úplně stejně, jak to kdysi navrhl
Leonardo - postupovaly po bitevním poli, ničily vše, co jim stálo v cestě, a
za nimi klusali vojáci, kterým sloužily tanky jako ochrana před
nepřátelskou
palbou.
Další vynálezy zahrnují ponorku, zařízení s ozubenými kolečky, které může
být považováno za první mechanickou kalkulačku, a auto poháněné
pružinovým mechanismem. V čase svého pobytu ve Vatikánu naplánoval
průmyslové využití sluneční energie pomocí parabolických zrcadel na
ohřívání vody. Mimo těchto vynálezů vynalezl skafandr, ve svých studiích
jej do detailů rozpracoval, i když v té době pozůstával jen ze zvonu na
hlavu a plovacích ploutví. Až později domyslel kožený oděv určený na
pobyt pod vodou. Také zkonstruoval vrtačku, která sestávala z hlavice,
kolečkového mechanismu a kliky, pomocí které se otáčela. K jedním z
nejfuturističtějších vynálezů jeho doby patří bicykl. Zatímco v roce 1817 se
začíná konstruovat první jízdní kolo (převody a řetězy byly dodány až v
roce 1900) a celý proces výroby pomocí techniků, továren a podnikatelů
trvá přes 80 let, Leonardo ho před čtyřmi sty lety dosáhl jediným skokem.
Naše knihovna si 500. výročí úmrtí tohoto geniálního umělce i vynálezce
připomíná výstavkou knih (k zapůjčení), věnovaných Leonardovi da Vinci a
krátkou besedou s promítnutím filmu Kdo byl Leonardo da Vinci, který
přehledně vypráví o životě a umělecké i vědecké činnosti této renesanční
osobnosti, a to dne 2. května 2019 od 17.30 hodin ve velké zasedací síni
Obecního úřadu. Zváni jsou všichni zájemci.
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Spolky a sdružení
VČELAŘI
„Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí,
ale o svatém Jáně, ani za vodu ve džbáně.“

Život v úlu
Ve zdravém včelstvu se každým dnem líhne početná generace
letních včel, které budou v následujícím čase hojnosti využívat
v rozkvetlé přírodě bohatou nabídku nektaru a pylu.
Plásty v plodištní části úlu se zaplňují věnci pylových a medových
zásob a matky zakládají denně do dělničích buněk zhruba tisíc
vajíček. Při nárazových májových snůškách dokáží létavky přinést do
úlu i několik kilogramů nektaru. Jedna z geniálních schopností včel
je odpaření a zahuštění sladkých šťáv na med. K uvedeným
činnostem musí i prostor úlu odpovídat nynějším potřebám včel.
Protože je ve včelstvu velké množství mladých včel, může být
z bohatého přínosu pylu a nektaru dobře živen plod a úlové včely
současně umějí postavit nové voskové dílo. Malý prostor v úlu a
staré a nevýkonné matky jsou hlavními příčinami vzniku rojové
nálady a následného vyrojení.
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Spolky a sdružení
Práce včelaře
Jestliže platilo, že v předešlém měsíci je nutné zvětšovat úměrně
s rozvojem včelstva prostor úlu, v měsíci květnu to platí dvojnásob.
Včelař by měl s předstihem úl zvětšit o další nádstavky, jak pro
plodování, tak i pro uložení medu. Nyní včelstvo dobře staví nové
buňky a je na včelaři, aby vložil dostatek mezistěn a stavebních
rámků, což je důležité protirojové opatření. Některý rok je i přes
snahu včelaře bohatší na roje, ty přístupné je možno sklepat do
rojáčku a nejlépe navečer usadit do úlu na mezistěny. Květen je
ideální měsíc pro zahájení chovu včelích matek a vytváření nových
včelstev v oddělcích. Tato činnost je právem považována za velmi
užitečnou „ poezii včelaření“.
Ke konci měsíce dokvétá příroda a v medníkách již bývá med na
plástech z velké části zavíčkován. Ten zralý, s obsahem vody do
18%, včelař odebere a vytočí. Toto první medobraní je odměnou za
jeho práci v posledním půl roce.
Včelařská moudrost:
Píli včel máme napodobovati, jsou člověku
vzorem.
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Spolky a sdružení
HASIČI
Poděkování
Chtěli bychom poděkovat za podporu při sběru papíru a železa.
Každý rok si říkáme, kde se to pořád bere a jsme za to rádi . Výtěžek
bude použit na nákup nového vybavení pro družstvo dorostenek/žen.
Také bychom chtěli poděkovat za návštěvu při dni otevřených dveří a
v neposlední řadě na naši tradiční krmášové zábavě minulý týden. Díky
First responder
Co tato cizí slova znamenají? Jedná se o projekt školené první
pomoci, který v zahraničí běží již řádku let. Vybrané osoby jsou proškoleny
ve střediscích záchranných služeb k poskytnutí rozšířené první pomoci
v případě, kdy sanitka má zdržení a je bezprostředně ohrožen život
(bezvědomí – bezdeší, silné krvácení, hromadná dopravní nehoda).
V Moravskoslezském kraji tato služba začala fungovat od dubna
letošního roku. Zatím je registrováno kolem 500 „záchranářů“ a do
budoucna se ještě počítá s dalšími cca 500.
Pokud budete mít zdravotní komplikace a zavoláte na 155,
dispečer ZZS k vám pošle „rychlou“. Pokud je její dojezd zpožděn (jiný
výjezd, porucha, klimatické podmínky) anebo se jedná o naléhavý případ,
vyšle k vám i proškolenou osobu, která zajistí první pomoc do příjezdu
ZZS. Nejen pro naši obec je to velké plus, jelikož dojezdové časy můžou
být až několik desítek minut.
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Chvíle oddechu
B

TVOR

B

KABELA

B

RUKSAKY

B

NEDALEKO

B

HLOUPOST

B

JARNÍ MĚSÍC

B

ZBARVENÝ LOVNÝ PTÁK

B

JMÉNO SPIS. NĚMCOVÉ

B

HROMY A BLESKY

B

MALÝ KULATÝ PLOD

B

HALENKA

Pepíček dostane nové kolo. Objíždí kolem domu a křičí. "Tatí, bez držení."
Jede druhé kolečko a křičí: "Tatí, bez šlapání!" A už jede třetí a křičí:
"(tajenka)".
Tajenku společně s číslem popisným hoďte do schránky na OÚ nebo
pošlete mailem na O.Nikel@seznam.cz a tři vylosovaní obdrží malý dárek.
Minule vyhráli - č.p. 2, 10 a 38. Gratulujeme
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Co nás čeká a nemine?

1.5.2019 – Zahájení rybolovu
11.5.2019 – Turnaj nohejbal (hřiště FC) - Lubojaty
24. – 25.5.2019 – Volby do Evropského parlamentu
1.6.2019 – Posezení u vody
2.6.2019 – Svatý duch – Vaječina (hřiště FC) – Lubojaty

Dále se chystají další akce, které budou uvedeny buď zde ve zpravodaji,
nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách.

Jubilanti:

Vzpomínáme

Hájek Rostislav, Hajný Zdeněk,

Lindovský Roman (46)

Kanclířová Alena,

Švestková Jana (74)

Marek Čestmír, Řeháček Pavel

Přejeme hodně zdravíčka a
štěstíčka.
Více se nám již zde opravdu nevejde, takže ostatní až zase příště.
Příspěvky do příštího čísla zasílejte na email O.Nikel@seznam.cz
nejpozději do 27.5.2019.
Vydala obec Bítov dne 1.5.2019 v nákladu 170 ks. Příspěvky nejsou
jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.
Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. Tisk a distribuce Obec Bítov.
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