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Co jste hasičata, co jste dělala? 
No přeci soutěţila!! Dětské soutěţe se zúčastnilo 29 druţstev po 7 členných
hlídkách. Děti z Bítova soutěţí v kategorii starších v kategorii Florianek
Cup 2015. Soutěţilo se ve dvou disciplínách. První byl poţární útok
a druhou disciplínou byla štafeta dvojic. Celou soutěţ v kategorii mladších
i starších vyhrály sousední LUBOJATY. Ve stejných kategoriích obsadily
3. místo druţstva z Tísku. Druhé místo v mladší kategorii obsadily
Bravantice a u starších na druhém místě skončilo Mniší A. Naše děti
skončily na 5 místě z 14 družstev. Děkujeme všem, kteří naši soutěţ přišli
podpořit, podívat se a taky něco dobrého si dát při tak pestré podívané.
Za SDH Bítov -Vojtěch Kiss.
A my buďme vděční za to, co naši hasiči dělají pro mládeţ!
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NĚCO Z HISTORIE – čtení na pokračování:

Sdruţení dobrovolných hasičů Bítov
5. září 1897 proběhlo slavnostní posvěcení ruční stříkačky. Čestnou roli kmotry převzala
spolumajitelka fojtství paní Marie Poskrová, která věnovala hasičské pokladně 200 korun.
Křest ohněm získala stříkačka 12. listopadu 1898 při poţáru ve Zbyslavicích.
Pro zajištění finančních prostředků byly pořádány v rámci svých moţností různé zábavné
podniky jako výlety, věnečky, taneční zábavy a slavnosti. Z takto získaných finančních
prostředků bylo pořizováno všechno, co bylo potřebné. První zmínka o plese hasičů je
ze 4. února roku 1900 s čistým výtěţkem 78 korun a 80 haléřů.
Činnost sboru byla přerušena první světovou válkou, kdy válečné útrapy zasáhly i naši vesnici. Několik členů
hasičského sboru bylo povoláno na vojnu, jakoţ i další občané z řad nečlenů. Tato první světová válka si vyţádala
z naší obce 13 lidských ţivotů, které padly na frontových bojištích. Jména těchto padlých jsou napsána na
pomníku, který byl postaven obětem první světové války.
Po vyhlášení republiky v roce 1918 byla znovu obnovena činnost hasičského sboru. Začal ţít novým
svobodným ţivotem, nemusel se jiţ bít za českou řeč, znovu bylo obnoveno cvičení, byla pořádána okrsková
cvičení, výlety a plesy. V letech 1920-1922 se rozšiřovalo skladiště, aby se do něj vešlo všechno hasičské
náčiní, jeţ sbor vlastnil. V pozdějších letech byla do sboru zaváděna také samaritánská sluţba. Bylo to
někdy kolem roku 1925. V roce 1929, 17. března, zemřel zakládající člen, pan učitel Maivald, který se
významně zaslouţil o zaloţení našeho sboru. Je pohřben v Milostovicích na Opavsku. Na podzim roku
1937 zakoupil sbor 103 m2 pozemku kolem skladiště pro případ dalšího rozšíření. Pozemek byl koupen za
5,- Kč/m2.
Poklidný ţivot netrval dlouho, protoţe mezinárodní situace se znovu začala zhoršovat. Mraky se víc a víc
stahovaly nad celou Evropou, rýsovala se nová válka. Ve sboru se nacvičovala protiletecká obrana, členové se
seznamovali s pouţíváním otravných a zápalných bomb a vše se nacvičovalo a připravovalo pro případ, kdyby
měla propuknout další světová válka, coţ se také stalo. Na Mnichovské konferenci byla podepsána dohoda
postoupit Sudetské území Německu, coţ se stalo a německá vojska v neděli 10. října roku 1938 začala naši
vesnici okupovat. Tímto dnem jsme znovu ztratili svou samostatnost a byli jsme násilím připojeni k Německé
říši. Ihned po okupaci bylo členům oznámeno, ţe český hasičský sbor jiţ neexistuje, ţe teď bude řízen a
organizován podle německých předpisů. Starosta naší obce byl dosazen Němci a byl zároveň starostou
sboru, který všechny záleţitosti i funkcionáře sám ustavoval a vše vyřizoval. Činovníci českých sborů byli
pozváni do Bílovce, kde jim nový velitel podal poučení o nových právech a povinnostech, a to jen v jazyce
německém, i kdyţ tomu málokdo rozuměl.
V této těţké době pro naše národy činnost a aktivita všech členů opadla. Nekonaly se ţádné schůze, výlety,
slavnosti, zkrátka nic. Do sboru museli nastoupit mladí, kteří měli povinnost pokračovat ve cvičení. Náš
tehdejší sbor vedl a spravoval pan Rudolf Tábor, který ovládal německý jazyk. Ten se také přičinil o to, ţe v
roce 1942 jsme do naší obce dostali první motorovou stříkačku, podobnou PPS 8, se kterou všichni mladí
rádi cvičívali. Ke stříkačce byl objednán krytý dvoukolový vozík. Nevýhodou bylo to, ţe podvozek byl na
dřevěných kolech. Tato kola byla s pomocí pana Františka Hájka vyměněna za gumová a tím se docílilo lepší
pohyblivosti.
Přes všechno strádání v době nesvobody čas rychle plynul a všichni ţili v naději, ţe válka nebude dlouho
trvat.Tak začal rok 1945 a to jiţ všem bylo jasné, ţe válka co nevidět skončí a tím bude německý fašismus
poraţen. Tento počátek roku byl plný aktivit, vrcholil boj za naši svobodu. Těsně před příchodem Rudé
armády se muselo na rozkaz německých vojáků uvolnit hasičské skladiště, proto byla výzbroj uschována
po různých stodolách u jednotlivých členů. Ukryta byla také motorová stříkačka, která se však při
osvobozujících bojích ztratila. (pokračování příště)
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:
Pozvání na “Zasedání zastupitelstva”,
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bítov se uskuteční 19.10.2015 v zasedací místnosti
Obecního úřadu.
Velkoobjemový a stavební odpad – 2.10. -3.10 2015
Sběr proběhne u Obecního úřadu. Přesné informace co lze na skládce uloţit naleznete
na vývěsce u obchodu.

CO SE UDÁLO:
Myslivecké dny 5.-6.září 2015 – organizačně náročná, ale super akce, s výbornou
mysliveckou kuchyní. Ti, kteří se účastnili, neprohloupili a určitě ocenili také změny
interiéru chaty. Děkujeme organizátorům.
Svatováclavská soutěž pro čtenáře bítovské knihovny
V září proběhla v naší knihovně Svatováclavská čtenářská soutěţ o věcné ceny.
Zúčastnilo se jí 11 čtenářů, všichni se kvízu zhostili se ctí:Z celkových 39 moţných
bodů získali 32 – 15 bodů. Nejlépe se podařilo zapátrat v paměti těmto čtenářům:
p.Jaroslava Sobotová,p. Jarmila Tyllichová a p.Jarmila Košařová .Tyto čtenářky
získávají po jedné z nově zakoupených knih dle vlastního výběru. Srdečně gratulujeme!
Ostatním děkuji za účast a drţím pěsti v dalším klání na jaře.
H. Hajná - knihovnice
20.září 2015 – výlet na zříceninu hradu StarýJičín
V neděli dne 20. září 2015 si dala parta patnácti záţitkuchtivých
odváţlivců sraz na autobusové zastávce s cílem dobýt zříceninu
hradu Starý Jičín. Čekalo nás nejprve cestování autobusem a pak
vlakem aţ do Nového Jičína, kde jsme byli díky paní Švidrnochové
seznámeni s historií a zajímavostmi našeho dřívějšího okresního
města a dostalo se nám moţnosti navštívit Muzeum generála
Laudona a pak také absolvovat nádhernou exkurzi Muzeem
klobouků. Snad kaţdý z nás si vyzkoušel kouzelné pokrývky hlavy
a mohl se tak vcítit do role šlechtičen a šlechticů, pravých dam a
gentlemanů.
Teprve pak nás ale čekalo to pravé dobrodruţství. Cestou necestou,
lesem nelesem - téměř po 4 hodinách chůze náročným terénem se
před námi objevily trosky hradu. Vzhledem k ne příliš povedenému
počasí jsme se výhledem na okolní krajinu příliš kochat nemohli, ale zpestřením pro mnohé
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byli čtyřnozí návštěvníci hradu, protoţe se zde k našemu překvapení konal Den pejsků. Za
organizaci tohoto skvělého výletu bych chtěla poděkovat všem organizátorům i účastníkům,
kteří si do batůţku nezapomněli kromě svačiny přibalit i smích a skvělou náladu.
Kolarczyková Petra

28.září 2015 – Výstavka v Obecním domě.
Děkujeme občanům i hostům za účast na výstavce, která přispěla především k upřesnění
osob na dobových fotografiích zachycených. Popisky budou uchovány pro další
generace. Poděkování patří taktéţ personálu restaurace za připravenou nabídku jídel a
občerstvení.Těšíme se na další společné chvíle spojené s historií naší obce.

CO NÁS ČEKÁ:
Sběr starého papíru - 5.10.2015 od 16:30.
Připravte jako kaţdoročně ke vratům před dům. Děkujeme všem, kdo sbírají starý papír
pro dětskou činnost. Za vydělané peníze pojedou děti na výlet a část peněz se pouţije
na další činnost.
Děkuje mládež SDH a jejich vedoucí.
BESEDA na téma “ BÍTOVSKÁ TVRZ”
28. října 2015 v 17.00 hodin v sále Obecního domu. Zveme všechny spoluobčany i
hosty, kteří se zajímají o historii a vykopávky v okolí naší obce.
Děti tvoří “ Podzimní věneček z listí”
V pátek 23.10. v 16.30 v Obecním domě. S sebou: podzimní listí, slaměný nebo
polystyrenový korpus na věneček, zelený aranţérský drátek.
Děti pozor! Ve čtvrtek 22.října (den před tvořením) se vydáme do lesa na sběr listí na
věnečky.Sraz v 16.30 před obchodem. S sebou igelitovou tašku!
Těší se na vás Šárka Kozelská a Kateřina Chrapková.
Poděkování

Děkujeme tímto členům SDH Bítov za profesionální zásah při odstranění sršního
hnízda na domě.
Marie Krischková a Rudolf Richter
Blahopřání k životnímu jubileu

Knopp Rudolf
Tichý Milan
Ţurek Martin

85 let
80 let
50 let

Sdělení redakce: Příspěvky, náměty a připomínky můţete zasílat
MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz.Uzávěrka příštího čísla je 26.10.2015.
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