„Řeč může být moudrá nebo hloupá,
ale mlčení je vždy chytré“

leden
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Obecní záležitosti
SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané, milí sousedé a přátelé,
dovolte mi s koncem tohoto podivného roku napsat pár
řádek.
Byl to těžký rok, ve kterém jsme prožívali něco, co jsme
dlouho nezažili a někteří z nás nezažili nikdy, tím myšleno
poměrně značné omezování našich životů a všech činností v
důsledku pandemie koronaviru. Znovu Vám patří poděkování za
Vaši pomoc druhým, solidaritu, toleranci a vzájemný respekt.
Stihli jsme letos ještě plesovou sezónu a na jaře přišly
zmiňované restrikce, další kulturní akce vyjma rybích hodů a
posezení s aktivními důchodci a cimbálovkou, nám již nebyly
dopřány. Věřme, že příští rok v tomto bude lepší a že si znovu
budeme moci ve větší míře užít bítovské vzájemné pospolitosti.
Život se však zcela nezastavil, snažili jsme se zrealizovat ty
investiční akce, které byly připraveny a u nichž bylo zajištěno
financování. Jarní až letní doba byla věnována rekonstrukci
výčepu v naší hospodě, kterou jsme se snažili realizovat v
maximální míře svépomocí. V létě proběhly dílčí opravy místních
komunikací, na podzim pak realizace protierozního opatření
(větrolamu) v Kutnici a rekonstrukce a modernizace veřejného
osvětlení v celé obci, tak ať nám to dlouho svítí.
V příštím roce budeme realizovat kanalizaci a finální
povrch účelové komunikace k rodinným domům. Chceme začít s
realizací energetických úspor veřejných budov (týkají se
Prodejny, Obecního domu a Obecního úřadu), které se spíše
roztáhnou do nejbližších dvou let. Máme stavební povolení na
rekonstrukci a modernizaci chodníku ze středu obce k zahrádce,
pokud dosáhneme na dotační spolufinancování, rovněž bychom
2
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chtěli zrealizovat tento záměr již v nadcházejícím roce. Jako
svépomocnou akci na příští rok plánujeme úpravu veřejného
prostranství u Obecního úřadu.
Realizace záměru rekonstrukce stávajícího hřiště a další
výstavby na hřišti se nám odkládá, budeme hledat řešení, jak
méně zatížit vlastní rozpočet obce při realizaci této rozsáhlé
investice. Je třeba brát v úvahu skutečnost, že další roky již
budou méně úrodné, co se týká příjmů našeho obecního
rozpočtu.
Toliko o obecní práci, já se těším, že se budeme moci v
novém roce zase více setkávat, doženeme "zameškané" a
poveselíme se. Uvažujeme s přesunem obecního dne (festivalu)
na stálý termín, kdy zůstává více občanů doma a nenacházejí se
na dovolených. Takovým se nám zatím jeví poslední víkend v
červenci.
Dovolte mi závěrem popřát Vám pokojné a radostné
vánoční svátky, štěstí, lásku a pevné zdraví v roce 2021. Dycky
BÍTOV!
Otto Schwarz
Vážení spoluobčané,
také já bych s dovolením napsal pár řádků, respektive bych
doplnil vyčerpávající článek od starosty obce.
V následujícím roce projde obecní zpravodaj drobnou
úpravou; místo citátů se objeví aforizmy, během roku přibudou
články o historii a současnosti Sboru dobrovolných hasičů a opět
bych rád pokračoval v oblíbených křížovkářských soutěžích. Také
se pokusím vytipovat zajímavá místa pro výlety v našem okolí.
Na závěr bych se i já rád připojil k přání krásných
vánočních svátků a všeho nejlepšího v novém roce 2021.
Ondřej Nikel
3
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SLOVO KULTURNÍ KOMISE
Vážení spoluobčané,
rok 2020 se chýlí ke konci a každý z nás si jej prožil různě. Dění v
obci vypadá, jako by se pozastavilo. Není tomu ale tak. V obci se
během roku řešilo spoustu aktivit z kulturního prostředí, ale jen
několika spolkům se podařilo uspořádat, jejich akci. Některým se
kvůli koronaviru změnily plány z týdne na týden…Třeba u
letošního Dne obce jsme chtěli přesunout termín u vystupujících
a když se to podařilo, vláda nařídila povinné rozestupy, omezila
shlukování lidí, podmínky prodej a další. Tímto jsme se rozhodli
nakonec přesunout termín na příští rok a netlačit na pilu. To jen
něco málo k letošnímu roku.
Chtěl bych tímto poděkovat všem spolkům, které se o naše
dění v obci podílejí. Věřím v lepší zítřky a doufám, že příští rok
bude lepší co se týká kulturního vyžití.
Dále bych, Vás poprosil, jestli máte návrh na kulturní akci,
nápad, změnu kulturního dění, kontaktujte mě na emailu
VKiss@seznam.cz. Rád proberu Vaše nápady.
V závěru bych Vám chtěl popřát ke svátkům Vánočním a
do Nového roku 2021 mnoho zdraví, plno štěstí, lásku a pohodu
u rodinného krbu s těmi nejbližšími, pokud nám to vláda a
ministerstvo

dovolí.

A

nezapomeňte,

že

smích

léčí.

Za kulturní komisi Vojtěch Kiss
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Obecní knihovna
KNIHOVNA A VÁNOCE…
Milí čtenáři Zpravodaje,
Nebude to dlouho trvat a v našich domovech se opět rozvoní
vánočka, cukroví a také vánoční kapr doplněný bramborovým
salátem.
Dnes budu tak trochu fušovat do řemesla místním rybářům, vím,
že jich je v Bítově požehnaně, a zamyslím se nad tradicí
vánočního kapra. Inspirovaly mne k tomu nové knihy v naší
knihovně, tak mi to snad naši rybáři odpustí.
Štědrovečerní kapr patří k tradičním symbolům Vánočních
svátků. Tolik oblíbená štědrovečerní večeře se smaženým
kaprem patří mezi nejmladší vánoční tradice. Ryby se na
vánočním stole začaly častěji objevovat až na začátku 19. století,
dříve byly spíše vzácností, především v rybníkářských oblastech
anebo v zámožných rodinách.
Původní vánoční úprava kapra – kapr na černo – se připravoval
dva až tři dny předem a vařil se ve sladké omáčce s ořechy,
perníkem a švestkami. Smaženého kapra poprvé připravila M. D.
Rettigová. V kuchařce se smažený kapr společně s bramborovým
salátem objevil až v roce 1924. Tradiční součástí štědrovečerní
večeře se stal až v 50. letech 20. století.
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U štědrovečerní večeře se dodržuje několik zvyků – chystá se talíř
navíc pro náhodného hosta či se pod talíře dávají kapří šupiny
pro štěstí, a aby bylo příští rok dostatek peněz. Ze stejného
důvodu si někteří kapří šupinu z vánočního kapra schovávají do
peněženky.
V některých domácnostech patří ke koloritu Vánoc přechovávání
živého kapra ve vaně, které je atraktivní především pro děti.
Pro kapra však pobyt v chlorované vodě společně s teplotním
šokem (rozdíl teplot vody v kádích a ve vaně) je velmi stresující.
Kapr by se nikdy neměl nechávat ve vaně přes noc.
Někteří lidé v dobrém úmyslu zakoupeného vánočního kapra na
Štědrý den pouští na svobodu do rybníka či do řeky. Tímto
způsobem však kapra vystavují dalšímu strádání, díky kterému
s největší

pravděpodobností

přečkává

zimním

zahyne.

spánkem,

kdy

V rybníce

pobývá

kapr

u dna

zimu

rybníka

(Vybráno ze stránek

v nehybném stavu.

Třeboňského kapra)
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Ráda bych potvrdila zprávu z předešlého Zpravodaje, náš nový
knihovnický program už plně funguje. Je tedy možné nahlížet do
našeho katalogu a registrovaní čtenáři si
mohou knihy rezervovat i nahlížet na své
čtenářské konto. Členství v knihovně je
bezplatné, náklady na provoz knihovny
plně hradí Obec Bítov. Zájemcům ráda
podám

potřebné

v knihovně,

informace

případně

se

osobně

mohou

na

knihovnu obrátit prostřednictvím mailu
knihovna@obecbitov.cz Do katalogu je
možné nahlédnout přes :
https://novy-jicin.knihovny.net/Carmen/cs/library/bitov
nebo

jednoduše

několika

kliky

na

stránkách

obce

www.obecbitov.cz.

Všem obyvatelům Bítova přeji do nového ruku pevné zdraví,
hodně optimismu a mnoho sil pro plnění osobních plánů a
předsevzetí!
HanaHajná
Knihovna Bítov
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PORADNA MOJRA
Mami, tati, kupte mi zvířátko! Aneb
proč (ne)pořídit dítěti domácího
mazlíčka
Pořídit si dalšího člena rodiny odrazuje
spíše rodiče, protože si plně uvědomují
všechny nároky, které takové zvířátko
má. A tak se vymlouvají, odkládají a slibují, že možná za rok, až trochu

vyrosteš. Pojďme se podívat, jak může domácí mazlíček ovlivnit psychiku
vašeho dítěte. Možná vám to usnadní rozhodování.
Kamarád na celý život
Dítě v různých etapách svého vývoje přistupuje k mazlíčkovi jinak. Miminka a
batolata vnímají chlupaté mazlíčky spíše jako hračku. Jako něco, k čemu se
můžou přitulit, ožužlat to a capkat za tím po bytě. U dětí v předškolním věku
se vztah ke zvířátku mění. Dítě si buduje svůj okruh kamarádů a mazlíček se
stává plnohodnotným členem jeho party. Je to kamarád do nepohody, jeden
druhého potřebují, stávají se z nich nejlepší kamarádi. Mladší školáci
zvládnou převzít zodpovědnost a o zvířátko se plnohodnotně postarat. A děti
v pubertě? Ti vnímají mazlíčka jako nejlepšího kamaráda a zpovědníka. Je to
tvor, který je vždy vyslechne a nikdy neodsoudí.
Mnoho vědeckých studií dokazuje, že zvířata mají na psychiku dítěte většinou
pozitivní vliv. Ne nadarmo se používají při terapii u dětí s poruchou smyslů,
s autismem apod. Musíte si však uvědomit, že zvíře není jen tak nějaká věc,
kterou odložíte, když vás přestane bavit. Je to především zodpovědnost.
Proč pořídit dítěti domácího mazlíčka?
Pokud dítě odmalička vyrůstá v domácnosti, kde je nějaké zvířátko, vytvoří si
k němu silné citové pouto, které přetrvává až do dospělosti. Tudíž mazlíček
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napomáhá v utváření a budování citové složky dítěte. Kromě toho jej učí
zodpovědnosti. Dítě má určité povinnosti, zjistí, že nemůže jen tak odejít
z domu a nepostarat se o mazlíčka, nevyvenčit ho, nedat mu napít.
Samozřejmě dítěti zprvu pomáhají rodiče, ale postupně je schopno se
postarat o zvířátko samo. Naučit dítě zodpovědnému chování a uvažování je
pro jeho správný vývoj opravdu důležité.
Mezi další pozitiva jistě patří také to, že si dítě osvojí zásady ohleduplného
chování a trpělivosti. Rodiče dítěti vysvětlují, že tahat zvířátko za ocas je
špatné, že mu tím ubližuje. O tom, že naučit mazlíčka poslušnosti je běh na
dlouhou trať ani nemluvíme. Dítě však díky tomu nenásilnou formou zjistí, že
trpělivost přináší růže. A uvidíte jeho radost, až pejsek poprvé poslechne jeho
příkaz, nebo si kočička sama zajde na záchod, který ji dítě připravilo. Domácí
mazlíček je mimo jiné silným motivátorem a působí preventivně proti stresu.
Dítě se mu může bez obav se vším svěřit, může si před ním zanadávat,
zaplakat a nikdo jej neodsoudí.
Kdy zvířátko pořídit?
Doporučujeme pořídit ho v době, kdy budete i vy sami ochotni přijmout za něj
zodpovědnost. Hned od začátku na domácího mazlíčka musíte pohlížet jako
na nového a plnohodnotného člena rodiny. Pokud si nejste s čímkoliv jistí,
nebojte se pořízení mazlíčka odložit. Nejprve si také zjistěte, co vše péče o
dané zvířátko obnáší, jak se pohybují finanční náklady, kolik času mu budete
muset věnovat. Pokud často cestujete, zjistěte si, jaké máte možnosti hlídání,
nebo zda bude možné brát mazlíčka na dovolené s vámi. A pokud si nejste jisti
připraveností dítěte, zkuste si o tom promluvit např. s učitelkou, s výchovnou
poradkyní nebo dětskou psycholožkou. Vše je však většinou otázkou intuice.

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

.
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Stalo se…
BÍTOVSKÁ POVĚST
Jen kousek za rohem jsou tady vánoční svátky a k této
klidné atmosféře, kdy je spolu celá rodina a panuje dobrá nálada,
patří i příběhy, pohádky, báje a pověsti.
Při patrání v obecních kronikách jsem objevil pověst o
bítovském erbu. Znáte ji? Ne? S potěšením Vám ji převyprávím…

Jak vznikl erb Bítovských z Bítova? Jednou byl ve
Francii král a měl krásnou dceru, která velice
milovala hudbu a nejraději poslouchala, když někdo
zpíval. Kraječem při dvoře královském byl tehda
syn krále kyperského, jehož by byla královská dcera
ráda slyšela zpívati. I učarovala mu tak skrze
nějakou čarodějnici, že mladík div o rozum nepřišel.
Nevěda co a jak by činiti měl, svěřil se jednomu
Moravci, který tu náhodou byl po dobrodružstvích
a jehož se pro dobrotivou jeho povahu zamiloval.
Moravec mladého krále těšil, aby byl dobré mysli, že
může panně zazpívati a jako královský synek, že ji
může za manželku dostati. Mladý král byl tomu
rád a dělal všechno tak, jak mu Moravec radil. Tedy
oba poblíže královny hráli a zpívali, a když pak
10
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panna své zalíbení na jevo dávala, osmělil se i
mladý král, že na ni promlouval. A když bylo tak se
stalo, Moravec pokládal službu svoji za skončenou
a proto osedlal koně a odjel. Když se s mladým
králem loučil, prosil ho tento, aby si vzal na štít
svůj na památku srdce s dvojnásobným plamenem
z něho vycházejícím, a dal mu prsten, na němž
totéž znamení bylo vyryto…

Toť obecní kronika…
Ondřej Nikel
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Chvíle oddechu
VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE
LODIČKY
Není mnoho lidí, kteří by alespoň jednou v životě o Vánocích
nezkoušeli pouštět lodičky ze skořápek vlašských ořechů. Ale i tak si
připomeňme, jak se to vlastně dělá…
Je důležité, aby si svou lodičku každý člen rodiny zhotovil sám. Při
věštbě můžeme položit jakoukoliv otázku (týkající se zdraví, lásky,
úspěchů, práce). Smí se položit jen jedna jasně formulovaná otázka a
to v době, kdy se svíčka zapaluje a pouští na vodu. Z jejího chování
můžeme vyčíst následující informace:


lodička je u břehu – v příštím roce žádné změny



lodička se potopí – jakákoliv snaha zlepšit situaci bude marná



lodička se dotýká další lodičky – láska a přátelství



lodička brzo zhasne – neupřímnost, komplikovaný citový vztah
ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK

U štědrovečerní večeře se při této věštbě určuje, jak to bude se
zdravím jednotlivých členů rodiny v nadcházejícím roce. Každý si
rozkrojí své jablko. Pokud se při rozkrojení objeví hvězdička, znamená
to, že dotyčný bude celý příští rok zdravý. Objeví-li se křížel, nevěstí to
nic dobrého.
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LITÍ OLOVA
Ještě na počátku minulého století se olovo lilo v každé rodině. Protože
v období obou světových válek byl tohoto materiálu nedostatek, tento
zvyk upadl téměř v zapomnění. V dnešní době můžeme olovo získat
nejlépe ze sběrných dvorů nebo z prodejny rybářských potřeb. Nad
svíčkou nebo lépe hořákem jej pozvona roztavíme (v kovové nádobce)
a poté rychle nalijeme do lavoru se studenou vodou. Po několika
minutách, až olovo vychladne, jej opatrně vyjmeme a podle tvaru
určíme věštbu:


rovná čára – spokojený, klidný život



vlnitá čára – nejasnosti, zmatky, cestování



uzavřený kruh – finanční zisk, dědictví



dva kruhy – svatba



dva porušené kruhy – rozchod, zrušení zásnub nebo svatby



jeden kříž – smrt přítele nebo příbuzného



strom – dlouhá životní cesta



hvězdy – úspěch ve všem
HÁZENÍ STŘEVÍCEM

Tato věštba měla odhalit mladým neprovdaným děvčatům, jestli se
v příštím roce vdají. Ta, která to chtěla zjistit se na Štědrý den postavila
zády ke dveřím a přes rameno hodila svůj střevíc. Pokud po dopadu
špička střevíce ukazovala ven ze dveří, znamenalo to , že se dotyčná
dívka do roka provdá…
Čerpáno z www.happychristmas-2011.blog.cz
Ondřej Nikel
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Sdružení a spolky
MYSLIVCI

Leden v honitbě
Vážení čtenáři, přátelé myslivci,
přeji Vám a Vašim rodinám
rodinnou pohodu a mnoho
pracovních úspěchů v roce 2021.
Do nového roku vstupujeme s
vyhláškou
323/2019,
která
doplňuje vyhlášku č. 245/2002
Sb., o době lovu jednotlivých
druhů zvěře a o bližších
podmínkách provádění lovu, ve
znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.,
vyhlášky č. 403/2013 Sb. a
vyhlášky č. 343/2015 Sb., tím, že
doplňuje nový § 2a. Vyhláška č. 245/2002 Sb. vycházela ze základních
biologických potřeb naší zvěře. Chránila zvěř v nejcitlivějších obdobích roku a
lov umožňovala po ukončení období vývoje paroží a období březosti. Nová
vyhláška č. 323/2019 Sb., vychází z potřeby snížit stavy spárkaté zvěře,
především kvůli nutné ochraně lesních porostů na holinách vzniklých
kůrovcovou kalamitou. Nová situace vyžaduje odpovědnější a odbornější
přístup při obeznávání a odlovu zvěře. Při necitlivém „pouze střeleckém“
přístupu nám mohou po honitbách běhat osiřelá srnčata, kolouši a ostatní
mláďata spárkaté zvěře, pouze mladí nebo žádní samci, stav zvěře nám může
zůstat nezměněný, sníží se hmotnost a kvalita zvěře. Je jen na nás, jak s
novými pravidly naložíme. Pokud budeme plnit plán lovu podle myslivecké
etiky, krajní opatření nutná nebudou. Naši předchůdci pojmenovali první
kalendářní měsíc podle mrazivého období, kdy led a sníh pokryje celý kraj.
Zvěř se ve svém dlouhodobém vývoji přizpůsobila zimnímu klimatu úpravou
trávicího traktu a změnou biorytmu na klidový režim, který jí zajistí úsporu
energie, nutné pro přežití zimního období. Zvěř reaguje na délku světelného
dne a intenzitu slunečního záření, tudíž k přechodu na zimní režim dochází
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Sdružení a spolky
vždy, bez ohledu na výši sněhové nadílky nebo nízké teploty. K přežití zvěř
využívá tukové zásoby, vytvořené v podzimních měsících. Pastvou především
suché potravy z nabídky naší zimní přírody uspokojuje pocit hladu. Zvěři v
tomto období neprospívá jakékoliv vyrušování. Nové doby lovu zvěře nám sice
dávají větší časový prostor pro lov, ale dobře zvažme rušení zvěře zvýšeným
loveckým tlakem právě v tomto období. Přikrmování zvěře stále patří mezi
naše základní povinnosti. Nedůležitější zásadou spolu se správným, kvalitním
krmivem, je pravidelnost. Prázdné korýtko je znamením, že mále malou
kapacitu, nebo je potřeba zvýšit frekvenci přikrmování. Vhodné je dobré,
čerstvé seno, letnina, kaštany a žaludy rozhozené na větší plochu. Dužnaté
krmivo můžeme zvěři předkládat pouze v malých dávkách a při plusových
teplotách. Předkládání pečiva je minulostí, lepek zvěři v žádném případě
neprospívá. Jadrné krmivo raději zvěři nepředkládáme vůbec, nebo jen ve
velmi malých dávkách. Zvěř ho v zimě stejně plně nevyužije, navíc jí zbytečně
zakyseluje. Předkládání soli v zimním období vyvolává u zvěře pocit žízně, nutí
ji hledat vodu v rostlinných pletivech, tím může způsobovat škodu okusem a
ohryzem. Zaječí zvěři předkládáme seno, oves, velmi dobré jsou záhryzky –
nařezané větve ovocnanů získané zimním prořezáváním. Do zásypů
předkládáme pšenici smíchanou se zadinou. Plán lovu bychom měli mít
splněný, v opačném případě nově můžeme do konce ledna lovit jelena
evropského, daňka skvrnitého, jelena siku, muflona a s vyjímkou kamzíka
horského neomezeně samice spárkaté zvěře do dvou let věku. Pokud tuto
možnost využijeme, je nutné přesné posouzení zvěře, abychom neulovili
samice, které jsou březí. Ohniska nákazy afrického moru se opět posunula k
našim hranicím, proto je neomezený lov černé zvěře dnes povinností každého
myslivce. Lov šelem, kun, lišky, patří mezi pěkné myslivecké zážitky. Zároveň
bychom neměli opomíjet trvalé tlumení vran a strak. Myslivecký hospodář
vede průběžně evidenci plomb a lístků o původu zvěře, evidenci vydaných
povolenek (po společném lovu seznam střelců), evidenci ulovené zvěře.
Podává státní správě myslivosti měsíční hlášení o plnění plánu lovu.
Myslivosti Zdar!
Zuzana Vavrečková

15

Co nás čeká a nemine?
Kvůli pandemii nového koronaviru byly některé naplánované akce
prosinceAktuální
na email informace
místostarosecbitov.cz
Nejkrásnější
či z vývěsních
zrušeny.
o konání akcí
se dozvíte
nejoriginálnější
fotografie
budou oceněny.
skříněk,
rozhlasu
a internetových
stránek.
Děkujeme za pochopení

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

Papír –

25.12.,

Sklo –

31.12.,

Plasty –

18.12.,

25.12.,

31.12.,

Jubilanti:

Vzpomínáme:

Vavrečka Luděk a

Krauzovičová Marie (†80)

Richterová Ludmila
Přejeme hodně zdravíčka a
štěstíčka.
Více se nám již zde opravdu nevejde, takže ostatní až zase příště.
Příspěvky do dalšího čísla zasílejte na: mistostarosta@obecbitov.cz
nejpozději do soboty 23.1.2021. Děkuji
Vydala obec Bítov dne 15.12.2020 v nákladu 185 ks. Příspěvky nejsou
jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.
Za obsah odpovídají jednotliví přispívající.
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