Bítovský zpravodaj
VYKROČ…
VĚŘ…
A VYTRVEJ !

Šťastný a
pokojný
rok 2016
Slovo redakce
Rok se s rokem sešel a máme za sebou
čtvrtinu volebního období a před
sebou již 15. vydání našeho „klebetáře“
jak mu mnozí říkají.
Věřím, že návratem k původnímu
názvu „ Bítovský zpravodaj“ si zachová
své čtenáře a zároveň přispívatele, kteří
mne hned na začátku roku mile
překvapili svými příspěvky. Tímto všem
děkuji za celoroční spolupráci a také za
Vaši shovívavost a pochopení
k neprofesionální činnosti v tvorbě
tohoto periodika a rovněž
k fotodokumentaci jednotlivých akcí a
zveřejňování na www.stránkách obce.
Není vždy jednoduché sladit
organizaci, zdokumentování,
schopnosti a dostupné prostředky.
Velký dík za fotografickou činnost a
vedení stránek Fotoklubu Bítováci patří
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Vydává Obecní úřad
V Bítově
www.obecbitov.cz

BLAHOPŘEJEME
!
V tomto měsíci se dožívají

Ing. Zdeňkovi Kupkovi, jako jedinému
aktivnímu členu klubu, díky němuž jsme byli
schopni vytvořit také letošní bítovský
kalendář. Jak jsem již konstatovala, rok
utekl jako voda a já jsem ráda, že jsem
mohla být u mnoha kulturně společenských
akcí, které se třeba i netěšily velké účasti,
ale měly krásnou atmosféru a vždy nás
potěšil zájem určité skupiny občanů.
Rovněž dobře míněná kritika občanů, kteří
jsou s obcí spjati a hovoří z nich zkušenost,
má v naší činnosti své místo, děkujeme za
ni. Naopak jsme se utvrdili, že nelze plnit
každé přání a nereálné žádosti, které
zůstávají bez povšimnutí i v řadách
samotných žadatelů či kritiků.

životního jubilea:

Richterová Ludmila 65 let
Vavrečka Luděk

70 let

Kraftová Věra

75 let

Pokud si nepřejete
zveřejnění,oznamte na OÚ.

Našim cílem je i nadále propagovat a vytvářet dobré podmínky pro
společenské a kulturní aktivity jednotlivých místních sdružení a přičiněním
členů zastupitelstva pořádat tematicky zaměřená setkávání napříč generacemi
pro naše občany.
Marie Švidrnochová

POZVÁNÍ

Tradiční Hasičský ples
Sobota16.ledna 2016 od 20 hodv Obecním domě v
Bítově.
K tanci a poslechu hraje skupina Styl. Občerstvení a
bohatá tombola je připravena.
Rezervace a předprodej vstupenek u p.Antonína
Kupky č.p.63. Vstupné 100 Kč.

Zvou bítovští hasiči.

ZÁJEZD BESKYDY-Ostravice- Bílá
-lyže, běžky, turistika
V sobotu 27.února 2016 v 7.30 odjezd od OD,
zpět odjezd v 16.30 od SKI areálu Bílá.
Více informací na vývěsce!
Přihlášky do 29.1.2016 na Obecním úřadě!!

Historie – SDH Bítov -pokračování

Členové a občané, kteří se
nejvíce přičinili o to, že
budova byla postavena:
Gold Adolf
Seidler Zdeněk
Kupka Milan
Sochorek Augustin
Bělík Václav
Řeháček Josef
Sochorek Jaroslav
Sochorek Josef
Košař Max
Seidler Bohumil
Gold Radim
Lyko Zdeněk
Hájek Max
Lešnovský Stanislav

22. května 1974 se přes obec Bítov přehnala silná bouře a blesk uhodil do špice staré
zbrojnice, která spadla. Možná, že právě toto byl ten mezník, který přispěl k tomu, že
na podzim přišla zpráva z národního výboru, že je stavba nové zbrojnice povolena.
Slavnostní den pro požární sbor nastal 14. prosince, kdy byl proveden slavnostní
výkop, jež provedl tehdejší předseda sboru, pan Josef Sochorek. Stavba se prováděla
v akci Z a v poměrně krátké době byla dokončena. Dne 24. června 1977 u příležitosti
80tiletého výročí založení sboru byla předsedou MNV, panem Bohumilem
Řeháčkem, slavnostně předána do užívání.
Z občanů to byli Rudolf Vavrečka, Vladimír Vřeský, Kazimír Richter, Jaromír Řeháček a
další členové našeho sboru, kteří se na výstavbě podíleli. Po stránce organizační a řídící
tuto stavbu zabezpečovali Bohumil Řeháček, Miroslav Vavrečka a Jarmila Košařová.
V září roku 1986 jsme do naší zbrojnice dovezli novější techniku, a to cisternu Tatra 138.
Mladší členové se s touto technikou seznámili a při výcviku s ní předávají zkušenosti
novým mladým členům.
Jak plynul čas, střídaly se generace členské základny, střídali se i funkcionáři
ve vedení sboru. Vzpomněl bych pár posledních let: Ve funkci předsedy, nynějšího
starosty sboru, se vystřídali pánové Josef Sochorek, Maxmilián Hájek, Zdeněk Seidler a
nyní Antonín Kupka. Ve funkci velitele sboru byl po dlouhá léta pan Jaroslav Sochorek, který
tuto funkci vykonával od roku 1958 do roku 1985. V letech 1963 - 1973 byl rovněž
velitelem okrsku Tísek. V roce 1979 integrovala obec Bítov pod město Bílovec a stali
jsme se součástí okrsku v Bílovci, kde jsme byli až do roku 1993, kdy obnovil činnost
staronový okrsek Tísek, jehož jsme součástí. Do jmenovaného okrsku, kromě našeho
sboru, patří SDH Lubojaty, Tísek a Výškovice. Od roku 1985 byl velitelem Antonín Kupka,
pak Tomáš Haft, Lubomír Bilík a dnes je to Ondra Nikel.

Jak se obměňovali funkcionáři, tak se měnila také soutěžní družstva. Byly doby, kdy jsme měli družstvo dorostenek,
které v letech 1968 - 1971 dosahovalo dobrých výsledků na soutěžích v rámci okresu. V 70. letech to rovněž bylo družstvo
mladých požárníků, které vedl Jiří Seidler, a později družstvo dorostu vedené Zdeňkem Seidlerem. Na přelomu 90. let to bylo
družstvo mužů, které absolvovalo veškeré soutěže v rámci okrsku a okolí. Později se projevil také několikaletý výpadek v
kategorii mladých hasičů, který mužskou kategorii hodně ovlivnil. Pár let bylo období slabší, ale nyní se snad zase blýská na lepší
časy. V roce 2005 se podařilo sestavit družstvo žen, které několik let absolvovalo soutěže v blízkém i vzdálenějším okolí společně
s mužstvem mužů. Taktéž mládež se zapojila opět do našich řad a z počátku pod vedením Jany Bilíkové, Romana Lindovského,
později Katky Murárikové a Ondry Nikla a nyní pod vedením Vojty Kisse a Svatě Seidlera. Mladí hasiči absolvují okresní
soutěže a soutěže ve Florian Cupu, který již několik let úspěšně probíhá v okrese Nový Jičín. Pro mládež byla zakoupena
starší PS12, která po několika dalších úpravách slouží mladým hasičům dodnes. Věříme, že úsilí věnované mládeži, a všichni víme, že
to není práce lehká, se časem zúročí ve prospěch sboru.
A co ještě se za poslední léta událo? V roce 2007 u příležitosti 110 let jsme si nechali udělat náš bítovský
hasičský prapor u paní Evy Jakšové v Bolaticích. Tento byl téhož roku 23. června posvěcen v naší kapli svatého Jana
Nepomuckého a od té doby nám vlaje při všech slavnostních příležitostech.
Sbor nadále vyvíjel svou činnost. Začal se však objevovat problém s dopravou na soutěže. Avie s plachtou se
stala podle nových dopravních předpisů nevyhovující, a tak po několikaletém snažení nám Obecní úřad v roce 2009
z obecního rozpočtu přidělil částku 140 000 Kč na nákup vozidla. My ze sboru pak ještě přidali dalších 60 000 Kč a
zakoupili starší devítimístný Volkswagen Transportér, ke kterému byl zakoupen nákladní přívěs pro převoz výzbroje a
techniky. Takže od roku 2009 jsme mobilní a na soutěže jezdí jak mladí tak starší hasiči transportérem.
(pokračování příště)

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
KNIHOVNA

Po 3 týdny probíhala v prosinci v bítovské knihovně výstavka knih pro děti.
Přišlo ji shlédnout celkem 18 registrovaných i neregistrovaných čtenářů, z toho 8 dětí. Děti si
vypůjčily 9 knih. Z toho mám velkou radost, protože tolik knih si děti nevypůjčily za celý půlrok
mého působení v knihovně! Věřím, že knihovna tak získá alespoň jednoho nového pravidelného
dětského čtenáře. V tom případě výstavka splnila svůj účel.
V roce 2016 bych ráda připravila pro naše čtenáře 2 nové soutěže. Jedna se bude týkat kulatého
výročí jedné významné české historické osobnosti a druhá bude na téma „Literární díla na
filmovém plátně“. Doufám, že se čtenáři budou na soutěž těšit stejně jako já. Jejich vědomosti
budou opět odměněny knihou.
Jistě se o vánocích pod každým stromečkem objevila alespoň jedna kniha. Ať už to byla obrázková knížka pro děti,
román, detektivka, kuchařka či nějaká kniha pro kutily nebo jazyková učebnice. Tak to má být. Neznám hezčí vůni, než
vůni čerstvě narozené knížky z tiskárny…
Těším se na všechny stálé i nové čtenářky a čtenáře a všem přeji v novém roce hodně zdraví, klidu a času pro
četbu oblíbené literatury.Vaše knihovnice Hana Hajná

A POSTŘEHY
Jistě se o vánocích OHLÉDNUTÍ
pod každým stromečkem
objevila alespoň jedna kniha. Ať už to byla obrázková
knížka pro děti, román, detektivka, kuchařka či nějaká kniha pro kutily nebo jazyková učebnice. Tak
to má být. Neznám hezčí vůni, než vůni čerstvě narozené knížky z tiskárny…
Nová
elektrická
k rybářské
chatě
Těším se na všechny stálé
i nové
čtenářkypřípojka
a čtenáře
a všem přeji
v novém roce hodně zdraví,
Dne
18.12.2015
byla
v
tichosti
a
bez
fanfár
připojena rybářská chata zdejšího
klidu a času pro četbu oblíbené literatury.
Vaše knihovnice Hanaspolku
Hajná prostřednictví nové elektrické přípojky k distribuční soustavě NN. Za
finanční podpory obce Bítov, po letitém váhání a s nasazením dostupných
personálních zdrojů rybářského spolku byla investiční akce dokončena ještě
letos dle plánu, i díky příznivému počasí. Rozpočet investiční akce vlivem
okolností překročen o cca 8%. Boj s „úředním šimlem“ aj. trval 336 dní od
doby podání žádosti o připojení na ČEZ do reálněného připojení. Žárovky
nám sice nezačaly svítit jasněji, nicméně význam tato akce má…
Všem, kdo pomohli děkuje za MRB jednatel M.Kupka
UKONČENÍ LOŇSKÉ TURISTICKÉ SEZÓNY
Na poslední pochod v tomto roce vyrazilo 18 bítovjáků a 2 přespolní, kteří se cestou odpojili k jinému cíli cesty. My
jsme vyrazili přes bítovské rybníky k suchému poldru zbudovanému pod Lubojaty směrem k Bravanticím.(cestou přes
pole jsme nabrali dobrou ornici, kterou jsme v cíli oklepali  jako základ do truhlíků pod muškáty u OD )
Všichni vidíme cestou do Lhotky toto dílo, ale zblízka jsme si ho prohlédli prvně a překvapila nás jeho hloubka. Potom
jsme pokračovali k žampionárně, kolem pověstného splavu ve Lhotce a dále krásnou lesní pěšinou k zbyslavickým
rybníkům. Na cestu od rybníků přes potok Sezinu, po nově zaštěrkované vojenské cestě a přes Doliny již jsme
šmarovali za světýlek ručně vyrobených lamp ( čelovek aj. světýlek) jako „broučci“. A stejně tak jsme se spokojeně
rozcházeli  z místní Bítovské restaurace, kde jsme byli vzorně napojeni i nakrmeni po cca 8 km pochodu – na což jsme
se náležitě těšili. Díky všem účastníkům za příjemné chvíle a obsluze restaurace i za úklid . (Fotky na
www.bitovaci.estranky.cz)
PUTOVÁNÍ K JESLIČKÁM – oslovili jsme účastníky a pozorovatele
-

Povídání cestou bylo podle mne pro děti těžké a nesrozumitelné,
myslím, že nechápou přesně, co se myslí tím,
Titulek popisující obrázek nebo grafiku
když se řekne, že jsou důležité vztahy...
Ono to není jednoduché, vymyslet něco, aby to děti i dospělé zaujalo. Roztomilá byla nedočkavost dětí, kdy už
konečně "do Betléma" dojdou i hejno dětí se světýlky, která po cestě dostaly k opatrování.
Jesličky byly moc pěkné, všechny děti zaujaly hlavně ovečky. Ježíšek vypadal jako živý, zpočátku jsem si
myslela, že to opravdové děťátko
To zazpívání koled bylo příjemné a ohřátí u ohýnku také
Putování k jesličkám bylo moc pěkné a poučné, děti byly nadšené
I když jsem se neúčastnila, pozorovala jsem světýlka putující nad rybníkem, bylo to hezké…

OZNÁMENÍ
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Bílovec zahajuje příjem žádostí o
členství ve svazu, resp. o proškolení k získání rybářského lístku. Pro bližší informace
sledujte naše weby - www.mobilovec.cz nebo www.google.com/+MobilovecCz,
případně volejte tel. 732283666. Zkoušky budou v 03/2016. V r. 2016 akce „děti 1.
povolenka zdarma!“
Jednatel ČRS MO Bílovec

Tříkrálová koleda v Bítově .
Koledníci vás ve vašich domovech navštíví 9.ledna 2016, označí dle vašeho přání domovy
tříkrálovým znamením, zazpívají koledu a vy jim můžete přispět jako každoročně na potřeby
oprav kostela sv. Jiří v Lubojatech, dovybavení kaple sv. Jana Nepomuckého v Bítově.
Pokud chcete pomoci projektům Tříkrálové sbírky zašlete - převodem nebo složenkou na
sbírk.účet u České spořitelny:66008822/0800 variabilní symbol 777

Výroční valná hromada- se koná v pátek 8. ledna 2016 v 18 hod-Připomenutí pro členy SDH

Vyjádření kraje k petici občanů požadující zařazení silnice Bílovec – Bítov do plánu
velkých oprav roku 2016 ze dne 18.12.2015 – projednané radou kraje na schůzi
konané dne 17.12.2015
(z textu vybíráme závěr dopisu, celý text naleznete na internetových stránkách obce
a na vývěsce OÚ -)- celkem petici podepsalo380 občanů
(173 - Bítov, 94 - Těškovice a 113 - Lubojaty)

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla 27.1.2016.

