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Čtení na pokračování – něco z historie Bítova
60 let od založení spolku rybářů
na stojatých vodách v Bítově (pokračování)
Se zřizováním rybníků ve Vesníku se začalo v roce 1967, a to v měsíci
březnu. Koncem roku zabetonovali členové nový požerák k zastavení vody.
Byla zde spousta nesnází, buldozer se utopil v bahně, práce vázla. Přesto se
hráz dokončila a v roce 1971 na podzim se rybník napustil. Na jaře příštího roku rybáři
zakoupili větší kapry a dne 19. srpna 1972 se poprvé lovily ryby v rybníce na Vesníku. Tím se
bítovským rybářům splnil sen a už se uvažovalo o vybudování dalších dvou rybníků. V roce
1975 byl vypracován projekt na II. a III. rybník. Již v tomto roce se započalo se stavbou.
V roce 1976 byl zvolen za předsedu rybářského spolku pan Sochorek Stanislav, to již byla
základna rybářů početná – 15 osob – a stále přicházeli další, kteří měli zájem o tento sport.
Předseda se zaměřil za pomoci Sochorka Augustýna (hospodář spolku) a ostatních členů
na urychlení dokončení II. rybníka a ten se také v roce 1977 (3. června) slavnostně napustil. V
létě téhož roku byl spuštěn I. rybník a na hrázi I. rybníka se poprvé pekly ryby a dokonce i hrála
kapela z Bílovce. Byly to první začínající Rybí hody, které mají tradici dodnes. V roce 1978 se
začalo se stavbou III. rybníka a ten byl dokončen a slavnostně napuštěn v roce 1980. Tím se
splnil sen všem rybářům, hlavně těm starším, kteří začínali na rybníce v Bítovském mlýně.
Dokončením stavby III. rybníka se stala celá kaskáda dobrou biologickou čističkou. Avšak
časem přívalové nánosy nečistot vyvolaly potřebu výstavby nádrže, která by sloužila
k zadržování nánosu a jiných nečistot. Proto se v roce 1990 postavila hráz IV. rybníčku
nad I. rybníkem, tento rybník je pojmenován jako „nultý“.
Aby bylo kde se skrýt před nepohodou, kam
uschovat nářadí atd. rozhodli jsme se, že
postavíme malou chatku. Materiál jsme použili
z demolice staré chalupy paní Kopcové.
Postupným vylepšováním a rozšiřováním se
stalo, že dnes již stojí na hrázi I. rybníka
stylová rybářská chata v plné parádě. Slouží
k širokému využití jak rybářů, tak veřejnosti.
Díky jejímu vybavení je možný i zimní provoz.
Rovněž celý areál okolo rybníků je dnes
využíván k procházkám a různým veřejným
akcím. Nejznámější jsou Vodnické hry, Bítovská dolina, Posezení u vody a samozřejmě Rybí
hody, konající se vždy předposlední sobotu v měsíci srpnu. Dnes již jsou známy v širokém
okolí. V letošním roce to již bude 38 let od prvního pečení ryb na hrázi I. rybníka a také 60 let
od založení spolku rybářů na stojatých vodách v Bítově.
Za tuto dobu se hodně změnilo. Z 6 členů, kteří spolek zakládali, již nikdo není mezi námi.
Nejstarší člen rybářů z Bítova je Sochorek Augustýn, bývalý dlouholetý hospodář, ten si ještě
pamatuje začátky na Bítovském mlýně.
V současné době je nás 43 členů. Většina z nás se stará o chatu, rybníky a přilehlé okolí. Je
dobře, že v roce 2014 byly vyřešeny majetkoprávní vztahy s majiteli pozemků a rybníky a
blízké okolí jsou v majetku obce. Rybáři se vždy těší na podporu občanů Bítova při různých
akcích, které v tomto krásném prostředí místní rybáři pořádají. Věříme, že tomu tak bude i
do budoucna.
Za místní rybáře
předseda Stanislav Sochorek
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:
Údržba silnic v zimním období
K častým dotazům občanů ohledně údržby příjezdových silnic uvádíme:
Příjezdové komunikace do naší obce jsou - III. pořadí (údržba do 12 hodin) udržované zpravidla jen pluhováním a posypem. Pouze v kalamitních situacích je
možné použít mimořádně (po schválení vedoucího střediska SSMSK) chemické
rozmrazovací prostředky (sůl včetně solných roztoků), z důvodu ochrany chráněné
krajinné oblasti.
http://www.ssmsk.cz/index.php/zimni-udrzba/plan-zimni-udrzby-2014-2015

CO SE V OBCI UDÁLO?
Ohlédnutí za rybářským plesem
Tak máme plesovou sezónu za sebou a jaro už pomalu klepe na dveře. Jako pořadatelé
jsme si oddychli, že se akce vcelku podařila, s obvyklými peripetiemi. Složení
návštěvníků je poslední léta ustálené, což je výhodou i nevýhodou zároveň, každá
absence je okamžitě znát. Těžko ale nutit lidi do něčeho, čemu neholdují, resp. co
nemají moc v oblibě. Ples není jenom o tanci, ale i o komunikaci. Je to společenské
setkání, které nemůže mít formát diskotéky a tím je trochu limitována. Vše je ale
v lidech. Přesvědčil mne o tom znovu i kapelník dua KIWI, který odehrál ples pod
antibiotiky, protože mu profesionalita nedovolila nepřijet. Stačilo málo a žádný ples
nebyl. Jsou sice poněkud dražší, ale asi ví proč. Připočteme-li k jejich odměně
poplatek OSA, pozvánky a čištění ubrusů, při 80 platících lidech s požadavkem na
pokrytí „režie“ plesu by vstupné muselo stát 125 Kč, a asi není ideální toto dotovat
z klesajících tržeb na baru. Příští ples bude 6. 2. 2016 do třetice s kapelou KIWI, dále
uvidíme…
Martin Kupka, jednatel MRB

Pár řádků za skupinu pěších turistů –
-účastníků sobotního výletu do Beskyd-14.2.2015. (H. Hajná)
Snad právě naše skupina nejvíce ocenila nádherné slunečné počasí, díky kterému jsme
nelitovali počátečních trochu namáhavějších asi 200 metrů výšplhu z Bumbálky
směrem k rozhledně na Sůkenické a dále na stejnojmennou chatu. Byli jsme odměněni
procházkou v pohádkovém lese se stromy obtěžkanými bílou peřinou a občas se nám
v celé své kráse odkryl výhled na královnu Beskyd – Lysou horu. Po několika
zastávkách na posilněnou a fotografické pózování a za průběžného klevetění jsme
dorazili do chaty, kde jsme si dali každý podle své chuti výborný oběd. Brzy poté jsme
měli možnost spálit nějakou tu kalorii při výstupu na rozhlednu. Nikdo toho nelitoval.
Pod pomněnkovým nebem se rýsovaly hřbety Malé Fatry, Západních Tater i Lysé
hory. Na Bumbálce nás pak zase čekal autobus a zavezl nás za ostatními zpět
na Bílou. Tam jsme si ještě každý udělali krátký program podle sebe, já osobně jsem
se vydala pozdravit pramen Smradlavky a pokecat s daňky a divočáky v blízké oboře.
Myslím, že jsme všichni udělali dobře, že jsme ten den nezůstali doma za pecí.
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CO NÁS ČEKÁ V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI?
„Děti tvoří ………“ Tvořivé setkání dětí se bude konat 13. března
v 16.30 hod v Obecním domě. Téma bude upřesněno na plakátku.
K. Chrapková

Příprava na 70. výročí osvobození ČSSR – „Paměť národa“
Ne nadarmo byla vždy historie nazývána učitelkou moudrosti. Je nutností dalším
generacím připomenout příběh o ztrátě svobody, ztrátách životů, ztrátě lidskosti.
Spuštění webu http://70msk.cz/ je jednou z mnoha aktivit, kterou má být připomenuto
hrdinství těch, kteří bojovali za svobodu naší vlasti. Také v naší obci bychom se rádi
zapojili do tohoto projektu, a to formou besedy, spojenou s výstavkou dobových
fotografií či jiných materiálů, včetně promítání snímků Ostravsko-opavské operace.
V této chvíli bychom rádi oslovili pamětníky a majitele takovýchto historických
materiálů a požádali o jejich zapůjčení. Kontaktujte, prosím, zaměstnance Obecního
úřadu, popř. zastupitele obce. Děkujeme za spolupráci.
Marie Švidrnochová

Duchovní obnova – 28. března 2015 – Obecní dům Bítov
Jak hledat naději tam, kde ji nevidím? Kde končí beznaděj a začíná naděje? Co je to
naděje a kde ji hledat? Jak ji neprošvihnout? Zveme všechny, kteří si kladou podobné
otázky na téma NADĚJE. Více k programu na vývěsce.
Marie Švidrnochová

Rybáři informují
V sobotu 21. 3. 2015 se koná výroční členská schůze MRB na chatě od 17 hod,
prezence od 16,30 hod.!
V sobotu 28. 3. 2015 se koná výroční členská schůze ČRS MO Bílovec v malém sálu
DK Bílovec od 8,30 hod, prezence od 8 hod s možností zakoupení čl. známky, resp.
povolenky.

Blahopřání k životnímu jubileu
Cabúk Dušan
Javorský Karel
Kupka Zdeněk
Hrnčířová Marie

50 let
60 let
65 let
93 let

Sdělení redakce: Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email:
MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 28. 3. 2015.
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