
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Interiér kaple Sv. Jana Nepomuckého s novou křížovou cestou  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

V tomto měsíci slaví své 

životní jubileum: 

 

Klíma Jan 

Šablaturová Naděžda 

Klímová Eliška 

Nikel Svatopluk 

Paličková Radmila 

Krauzovič Lumír 

BLAHOPŘEJEME! 

 

 

 

 

Pokud si nepřejete zveřejnění, 

oznamte na OÚ. 

Červenec 

 

2017 

VYDÁVÁ OBEC BÍTOV 

 

www.obecbitov.cz 

 

  

 Bítovský zpravodaj  

Polovina července bývá již pravidelně zpestřena dnem, kdy se sejdou 
jak občané, tak příznivci, či rodáci Bítova na společné akci. Ať to byly 
po deset let „Vodnické hry“, tak již třetím rokem Vám nabízíme kulturní 
program na místním hřišti. Letošní oslavy budou programově bohatší 
z důvodu oslav 640 let od první zmínky o obci Bítov a 120 let trvání Sboru 
dobrovolných hasičů v Bítově. Navíc budou začínat již v předvečer oslav a 
to na 2. hrázi bítovských rybníků, kde můžete po létech opět shlédnout 
představení „ Dívčí válka“ v podání „Umělců z Prahy.“ (deky sebou, bude 
se sedět na břehu k hrázi). 

Program je připraven pro všechny věkové kategorie, hlavním smyslem 
je mezigenerační setkání a popovídání, dobrá nálada a veselá zábava. 
Pevně věříme, že jsme si v minulém roce vybrali špatné počasí a letos 
k nám bude obloha přívětivější . 

Bohaté občerstvení bude připraveno v režii místních hasičů, myslivců, 
včelařů, rybářů, farníků a bude k dispozici v baru - bouda a jejím okolí. 

Více k programu se dočtete na poslední straně zpravodaje.  

Na společné setkání se těší pořadatelé – místní hasiči, zastupitelé 
obce, spolu s místními dobrovolnými sdruženími. 

 

 

 

 

14. července 2017 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
„DÍVČÍ VÁLKA“ 

II.HRÁZ BÍTOVSKÝCH RYBNÍKŮ 

15. července 2017 

OSLAVY 640 LET OBCE BÍTOV 

120 LET SDH BÍTOV 

MÍSTNÍ HŘIŠTĚ - HASIČÁRNA 



 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

 

DŘEVĚNÝ VYŘEZÁVANÝ MONUMENT NA MÍSTĚ BÝVALÉ BÍTOVSKÉ TVRZE. 

V rámci oslav 640 let od první zmínky o Bítově, bude odstartována sbírka na „Památeční desku“, která bude 

instalována na místě bývalého Hradiska. Budou zde uvedeny také důležité historické informace a stejně jako kříž 
na hřbitově, který byl rovněž postaven z darů občanů Bítova, se stane tento bod hezkým místem k zastavení. 
Pokud se chcete připojit k této aktivitě a zanechat generacím příštím upomínku na naši minulost, můžete místo 
vstupného, přispět na dobrou věc.  

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška o medu a jeho vlivu na zdraví  - díl II.( tak, jak jsme stihli zaznamenat na přednášce ) 

LÉČIVÉ VLASTNOSTI MEDU 
Prevence – tj. když je člověk zdráv  - Denně jednu lžíci medu 

Úsloví: „Denně jedna lžíce medu, dělá z dědy neposedu!“  
Lze rozpouštět ve slivovici, problém je však dávkování. Špatně by se rozpouštěl a polévková lžíce medu  
v doporučené dávce slivovice na den což je jedna malá štamprle. 
IDEÁL: vlažná voda, 1 štamprle slivovice, 1 lžíce medu a pár kapek citrónu 
Při zažívacích problémech – ráno nalačno, pravidelně pokud možno ve stejnou dobu vypít tuto medovou vodu. 
Čaj sráží některé látky. 
Nespavost, nervozita – rozmíchat lžíci medu do teplého mléka a před spaním vypít. 
Prášky na spaní jsou pro tělo cizorodé, tělo se brání a je třeba zvyšovat dávku. Med má však trvalý účinek bez  
obrany  těla. 
Dětem do ½ roku Med nepatří, až po podávání pestřejší stravy. Zoubky se jim kazí z řepného cukru ne z medu! 
 
PŘI NEMOCI 
Srdce, cévy – vysoký krevní tlak –civilizační choroba, jde o nemoc doživotní, lze si pomoci medem , který rozšiřuje  
cévy. Také lze požívat léčivé čaje s medem, ale během dne, ne večer ani brzy ráno 

 
Zažívací trakt –medová voda – desinfikuje a uklidňuje sliznice 

 Dietetický efekt 

 Složené cukry mají dobrý vliv na kůži sliznici 

 Zabíjí některé bakterie a jiné alespoň zabrzdí jejich bujení 
Dýchací cesty 

 Potný efekt – čaj s medem 

 Hojí zanícenou sliznici horních cest dýchacích 

 Rozpouští sekrety v dolních cestách dýchacích 

Užívání medu je hodně důležité u malých dětí, které ještě mají špatnou termoregulaci – omezení svalových křečí. 

Diabetici 

I.typ agresivní – člověk užívá inzulín – nelze med doporučit, jelikož si pacient musí odvyknout sladkou chuť 
II. typ méně agresivní – únava materiálu – stařecká cukrovka – lze sladit medem a ubrat cukr v jiné potravině. 
 
PYL – velký obsah bílkovin, aminokyselin obaleno pylovou blankou. Rousky pylových zrnek neumí využít ani včela ani 
my. Probíhá fermentace - FERGA fermentovaný pyl – využívá se k rychlé obnově růstu tkání (bolest rukou a nohou 

při  růstu)Dlouhodobé užívání stravy bohaté na bílkoviny. Pyl nikdy lidé po nádorovém onemocnění a těhotné ženy. 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POOHLÉDNUTÍ ZA MYSLIVECKÝM MAŠKARNÍM BÁLEM 

Dne 10. června jsme pořádali Myslivecké odpoledne spolu s maškarním bálem. Ačkoliv nám počasí již 

od  brzkého rána vůbec nepřálo (i když jsme vlastně skoro zvyklí – vzpomeňte, jaké bylo počasí na vysvěcování sv. 
Huberta patrona myslivců v Kutnici), přesto jsme to nevzdali a byli jsme připraveni.  

Z Těškovic jsme měli zapůjčeno auto, kterým jsme měli svážet masky a kolemjdoucí, kteří mířili na chatu. 
Většina z vás ale přišli po svých, nebo přijeli vlastními auty. Kolem 14:30 se roztrhali mraky a lidé se začali scházet. 

U  vstupu dostala každá maska tašku s dárky a krásné jablko. V 15h (o hodinu později) nám naše myslivecké 
odpoledne zahájili trubači, kteří zatroubili lovecké a myslivecké skladby. 

Pro děti jsme měli připravené soutěže: házení šišky do medvěda, chytání kroužků na láhve, poznávání kožešin 
a parohů, dále pak mysliveckou interaktivní tabuli, dřevěné puzzle a poznávání zvířátek, stop a stromů a v neposlední 
řadě malování a určování rozdílů. Nejvíce však děti zaujala disciplína – zdobení perníčků, které si vymyslela členka 
našeho spolku paní Veronika Hantlová.  Za každou splněnou soutěž děti dostaly razítko a nějakou sladkost. 

Mezi těmito soutěžemi byl však i program. Zde pan Jan Coufal představil plemena loveckých psů – mezi 
kterými jsme mohli vidět: velšteriéra, německého křepeláka, pointra, jezevčíka, border teriéra a bavorského barváře. 

Mezi další povídání patřilo představení dravců – sokola stěhovavého a raroha velkého, které k nám dovezli 
kolegové z vedlejšího mysliveckého spolku. Něco zajímavého jsme se dozvěděli, dravce jsme si mohli podržet na ruce 
a pohladit po bříšku. 

Jako bonus jsme měli tu možnost, že se k nám dostavil policista, který nám ukázal svého policejního psa – 
německého ovčáka – který je specializovaný na vyhledávání drog a jiných omamných a psychotropních látek. 

Se  psem nám předvedl vyhledání 5g marihuany napřed v kovové bedýnce, poté v kufru a nakonec v oblečení. Ještě 
přidal ukázku výcviku a poslušnosti psa. Toto bylo velmi zajímavé a myslím, že i poučné. 

No a nakonec došlo na to nejdůležitější – myslím pro naše nejmenší – přehlídka masek, hlasování a vyhlášení 
nejkrásnější masky. Nejvíce hlasů a to 17 – dostala Maruška Šablaturová, která přišla v masce dravce – káněte 
lesního. Tato maska byla opravdu nejkrásnější a právem vyhrála! (rodiče se jistě vyřádili ). Na druhém místě se 
umístila maska lišky obecné s počtem hlasů 11, pod kterou byl schovaný Toník Vavrečka a na třetím místě se umístia 
Iduška Vavrečková s maskou jezevce lesního s počtem hlasů 8. Dále jsme mohli vidět dvě berušky, dva fialové 
motýlky , draka – nebo dinosaura, zebru a pejska. Chtěla bych zmínit, že hlasování bylo opravdu spravedlivé. Každý, 
kdo přišel, dostal hlasovací lístek a na něj napsal číslo masky, která se mu líbila nejvíce. Tento lístek poté vhodil 

do  hlasovacího boxu a hlasy byly spočítány. Masky, které nevyhrály, ovšem nemusely smutnit – i pro ně byla 
připravena odměna – všechny děti dostaly památeční odznak.  

Myslím si, že ačkoli den nezačal příliš dobře – myslím počasí – přesto vás nakonec přišlo dost, snědl se guláš, 
steaky i klobásy, dětem byly podávány hranolky a špekáčky, které si mohli opéct nad ohněm v lesíku.  

Chtěla bych poděkovat Vaškovi Šablaturovi, který se nám postaral o hudbu, mysliveckým trubačům, kuchyni, 
maminkám a babičkám, které nám napekli výborné perníčky, muffinky i vdolečky, také policii České republiky. 

A  našim sponzorům, mezi které patří obec Bítov, obec Těškovice a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. 
Děkujeme všem, kteří za námi přišli a udělali radost svým dětem – vždyť tato akce byla určena především 

pro ně! 
Snad se zase někdy sejdeme a přijde vás víc… třeba hned první víkend v září, kdy již tradičně pořádáme zkoušky 

loveckých psů – Memoriál Jaroslava Menšíka. Všem děkují myslivci. 
A vám všem, kteří jste pomohli a přišli, moc děkuje Zuzana Vavrečková, která toto všechno spískala  

 

ČERVNOVÉ AKCE  PŘEDCHÁZEJÍCÍ OSLAVÁM 640 LET BÍTOVA A 120 LET SDH 

V kostele Sv. Jiří to byla přednáška o rodu Bítovských z Bítova, kterou pro nás připravil p. Jan Krischke, prohlídka 
náhrobku – kulturní památky v kostele nalezené, zrestaurované a v kostele instalované. Na závěr zazněly v několika 
skladbách tóny lubojatských varhan, díky varhannímu mistrovi panu Strakošovi. 
V Bítovské kapličce jsme se sešli, abychom vzpomněli na všechny zemřelé bítovské hasiče, ale i ty současné, protože 
jen díky nim již 120 let trvá jejich dobrovolná činnost a nezištná pomoc spoluobčanům. 
Poděkování patří všem, kteří tato setkání připravili a zúčastnili se hezkých vzpomínkových akcí, které předcházely 
červencovým oslavám. 

 



 

 

 

Titulek  

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz.  
Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 30.7.2017 
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