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BLAHOPŘEJEME!
V tomto měsíci se dožívá

Slovo redakce

80 let

OMLUVA
V minulém čísle zpravodaje jsem opomněla připomenout jako
přispívatele stránek fotoklubu Bítováci pana Ing.Petra Murárika, tímto
se jemu a příznivcům stránek omlouvám i za komplikace s tím
spojené. Děkuji!
VÝZNAMNÉ VÝROČÍ OBCE BÍTOV
1.1.2016 uplynulo 20 let od znovu osamostatnění naší obce.
Významné výročí připomenul p. Bohumil Řeháček, který vyzval
starosty tohoto dvacetiletého období k sepsání pamětí, co vše se
za tu dobu v obci událo.
Již v příštím čísle se tak budete moci setkat s novodobou historií naší
obce, jak na ni budou jednotliví starostové vzpomínat.
Rovněž občané se mohou svými vzpomínkami připojit. Možná by
bylo stálo za připomenutí znovuobrození kulturního a společenského
života, který po dobu připojení Bítova k Bílovci, jako místní části, velmi
strádal.
Své příspěvky můžete doručit osobně nebo zaslat na adresu viz str. 4.
Švidrnochová Marie

Myslivecké sdružení
Bítov
Více čtěte na str.3

POZVÁNÍ

Tradiční Rybářský ples

ZÁJEZD BESKYDY-Ostravice - Bílá

Sobota 6. února 2016 od 20 hod. v Obecním
domě v Bítově.
K tanci a poslechu hraje skupina KIWI.
Občerstvení a zajímavá tombola je připravena.
Předprodej vstupenek u p.Martina Kupky čp.111,
Vstupné 100,- Kč.
Zvou Místní rybáři Bítov.

-lyže, běžky, turistika
V sobotu 27.února 2016
Odjezd přihlášených účastníků v 7.30
od Obecního domu. Návrat - odjezd v 16.30
od SKI areálu Bílá.

Historie – SDH Bítov – dokončení
Ve funkci starosty hasičského sboru to byli:
Eduard Posker, č.p.16

1897 – 1904

Jan Seidler

1908 – 1919

č.p.32

K úplné spokojenosti chyběla ještě výkonná stříkačka. Ale jak víte, dnes
je všechno pouze o penězích. S klasickou PS12 není lepší šance na úspěch.
Pomalu jsme střádali a z výtěžků akcí nechali zhotovit soutěžní stroj. Do rozpočtu

Adolf Hekarč.p.4

1920

František Vavrečka č.p. 67

1921 – 1938

Vícha a Pawlitschek

1938 – 1945

Nikel. Zkoušeli jsme nějaké ty granty, ale vyšel pouze ten z Mittalu na nákup

Adolf Gold

1946 – 1956

ochranných přileb pro mladé hasiče.

č.p. 56

nám přispěl pěknou částkou, ze své odměny, končící obecní starosta, pan Pavel

Vilém Jedlička č.p. 93

1957 – 1961

Zub času se projevil také u zásahové jednotky, kdy nádrž cisterny

Josef Sochorekč.p.111

1962 – 1982

v několika místech tekla a oprava jedné díry vyvolala druhou. Projevila se značná

Maxmilián Hájek č.p. 98

1983 -- 1990

koroze, kdy v 90tých létech nebyla garáž hasičárny vytápěná a přes zimu se

Zdeněk Seidler

č.p.126

1991 – 2004

musela voda z nádrže vypouštět. Po projednání v zastupitelstvu obce bylo

Antonín Kupka

č.p. 63

2005 – dosud

rozhodnuto o koupí druhé cisterny. Tak se v dubnu 2 013 přivezla od hasičů

Ve funkci velitele sboru to byli:

z Načeradce. Nádrž druhé cisterny se vysušila a opatřila speciálním nátěrem,

Augustin Maivald

1897 – 1904

přehodil se náš motor na dovezenou, provedly se drobné opravy a doufáme,

Adolf Hekar

1908 – 1912

že Tatra bude sloužit po dalších x let a vždy připravena k akci a pomoci bližnímu,

František Vavrečka

1914 – 1921

jak zni část hasičského hesla.

Ferdinand Vítek

1934 – 1938

Z vlastní hasičské činnosti registruje sbor za dobu svého trvání 54 zásahů

Rudolf Tábor

1939 - 1945

u požárů rodinných domků nebo hospodářských budov a lesních porostů. V obci to pak

František Seidler

1947 – 1953

Jaroslav Sochorek

1958 – 1985

Antonín Kupka

1986 – 1998

Tomáš Haft

1999

Lubomír Bilík

2000 – 2015

Ondřej Nikel

od června 2015

bylo 22 zásahů. Mezi poslední registrované požáry patří požár elektroinstalace u paní
Renaty Fryčkové v roce 2010. V 90. letech minulého století bylo hodně lesních požárů,
které vznikaly nepozorností při vypalování klestí, např. les v Dolinách, nad Kopanicemi,
les od Pěntáků apod., v letech nedávno minulých už k těmto požárům u nás naštěstí tolik
nedochází.Výjimkou bylo hašení hořícího strniště na poli za Olbramicemi.

Hasiči se podíleli rovněž na likvidaci požárů v okolních obcích, a to v Lubojatech, Bílovci, Velkých Albrechticích, Tísku,
Slatině, Staré Vsi, Bravinném, Kujavách, Zbyslavicích a Čavisově. Významná byla také pomoc při povodních v roce 1997, kdy se 8 členů podílelo
na záchranných pracích v Bílovci, Velkých Albrechticích a v Jistebníku. Všichni byli oceněni pamětní plaketou. V roce 2002, kdy povodně
postihly hlavně území Čech, přispěla obec a také hasiči z Bítova finanční příspěvek jihočeské obci Putim, která jako jedna z mnoha
obcí byla velkou vodou postižena.
Náš hasičský sbor je začleněn, jak jsem se již zmínil, do okrsku Tísek, s výjimkou let 1979 -1996, kdy jsme byli integrováni k Bílovci.
Po osamostatnění obce jsme platnými členy staronového okrsku. Podílíme se na jeho dobré činnosti.Hasiči se také podílejí na kulturním dění.
Pořádáme tradiční hasičské plesy, které nebyly pouze v období 1992-1998, kdy nebyly prostory, kde by se shromáždilo více lidí.
Majitele staré hospody se sálem u Poskrů se přihlásili o majetek a hospodu zavřeli. Od roku 1998 se plesy konají v prostorách
Obecního domu. Dále to byly letní karnevaly, které skončily otevřením Stodolní ulice v Ostravě,krmášové zábavy, noční a dětské
soutěže, zájezdy pro členy. V posledním období se nám také osvědčily zabíjačky pro občany.
Brigádnická činnost také zaujímá oblast hasičské aktivity, je převážně směrována na údržbu techniky, výzbroje a výstroje,
budovy hasičské zbrojnice, pomoc obci a podobně.
Členská základna čítala na konec roku 2014 73 členů včetně mladých hasičů. Hasiči mají ve svých řadách i držitele nejvyššího
hasičského vyznamenání „Zasloužilý hasič" a tím byl pan Jaroslav Sochorek a nyní je to bratr Zdeněk Seidler.
Starší hasiči předávají zkušenosti mladým, výbor sboru se postupně omlazuje. Je vidět, že činnost hasičů v obci je různorodá
a pestrá. Zapojení mládeže do soutěží a osvojování se hasičské dovednosti, skýtá záruku v pokračování hasičských tradic, které naši dědové
a otcové uplynulých generací založili audržovali a nebylo to vždy lehké. V roce 2017 oslaví náš sbor 120 let od svého založení.
Hasiči, pomalu je třeba se připravovat, abychom důstojně výročí sboru oslavili.
Zpracováno z hasičských kronik a dostupných zdrojů.

V Bítově, v dubnu r. 2015. Kupka Antonín

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Změna otevírací doby místní knihovny, která nebyla zapracována do kalendáře.

KNIHOVNA otevřena každou středu od 17 do 19 hodin.
POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI
Všechny občany, kteří mají zájem o dění v naší obci zveme na veřejnou schůzi, která se
uskuteční 19. února 2016 v 18.00 hodin v Obecním domě.
Zastupitelé obce Bítov

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY
Myslivecká společnost Bítov 23. února 2016 se dožívá 80. let.
Tuto společnost NIMROD založil pan Richter Cyril – horník Bítov
č.p. 55.
Sdružení v průběhu své činnosti prošlo bouřlivým vývojem od změn
v pronajatých honitbách i průběhem v době obsazení Sudet, pak
slučováním s LMS Lubojat, Tískem až do současnosti.
Teprve po roce 2003 dochází k novému uspořádání a uznání nových
honiteb, kdy myslivci z Bítova se spojují s myslivci z Těškovic
a fungují pod názvem Myslivecké sdružení Bítov – Těškovice.
V současné době dosahují myslivci dobrých výsledků v péči a rozvoji
zvěře. Členové sdružení vybudovali a udržují rozsáhlou síť krmelců,
zásypů, samokrmítek a v zimním období v nich strádající zvěř poctivě
přikrmují, kdy se péče projevila především ve vyšší potřebě
předkládaného krmiva.
Stabilitu posledních let zajišťuje po roce 2013 nově zvolený výbor
v jejímž čele je zvolen po dlouhé době občan Bítova – předsedou je
Ing. Jan Vavrečka, Ph.D., místopředseda p. Luděk Stanovský,
hospodář Petr Bárta dále Martin Richter a Martin Žůrek.
Myslivci z Bítova a Těškovic věří, že éra jejich činnosti nekončí, ba naopak. Věří, že se zlepší hospodaření
v lesích a na přilehlých zemědělských pozemcích, kdy se na polích z ekonomických důvodů pěstuje pouze
omezený počet plodin na velkých lánech s cílem dosáhnout co největších zisků, ale nezapomenou
na vytvoření vhodných podmínek pro život polní a lesní zvěře. Tato k přírodě patří a je povinností
člověka pečovat o zachování zdravé přírody pro budoucnost.
Bohumil Řeháček
LEDNOVÉ SPORTOVNÍ AKCE
Dne 2. 1. 2016 se v Obecním domě konal turnaj ve stolním tenise. Dopoledne hráli děti do patnácti let,
kterých se sešlo pět. Vítězem se stal David Lyko, následován Bárou Velikovskou a Tobiášem Bobkem. Mimo
stupně vítězů se umístili Jakub a Martin Krischkovi. Odpoledne hráli dospělí, kterých se sešlo celkem
devatenáct, a rozdělili se losem do dvou skupin. Ze skupiny postupovali první čtyři. Po vyřazovacích bojích
se utkali čtyři nejlepší o první až čtvrté místo. Vítězem se stal Tomáš Lyko, na druhém místě se umístil Pavel
Bobek a na třetím Martin Žurek. Děkujeme všem zúčastněným za jejich účast a obci za podporu této akce.
V neděli 3. 1. 2016 proběhlo tradiční bruslení pro obyvatele obce Bítov. Oproti minulým létům se zvedl
počet aktivních bruslařů. Každý účastník si našel formu, která mu nejvíce vyhovovala. Nejmenší trávili čas
na ledě s chodítky, která jim pomohly při jejich prvních krůčcích na bruslích, starší mládež již bruslila
samostatně a někteří i s hokejkou a pukem. Nejstarší hráli na třetině hřiště hokej a musím říct, že mezi nimi
na bruslích doslova lítali profesionálové, kteří mají hokej dokonale zvládnutý. Nejmladší ještě mohli
absolvovat soutěže o sladké ceny a jejich úsilí bylo při absolvování vytýčených tras maximální. Děkujeme
obci za podporu této akce a těšíme se na další bruslařské setkání. (fotky na stránkách fotoklubu)

K+M+B 2016 - PODĚKOVÁNÍ
„Tříkráloví koledníci nám přinesli radostnou zprávu a naději.“
Děkujeme všem za stálou přízeň, vstřícnost a štědrost s jakou přijímáte ve svých domovech tříkrálové
koledníky, Díky patří také skupinkám koledníků a jejich průvodcům za obětavost.
Dobrý skutek nechť vám přináší radost a pokoj po celý rok.
O použití výtěžku koledy ve výši 21055,- Kč budeme informovat.
TURNAJ V MARIÁŠI
Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů, což svědčí o dobré tradici a zájmu hráčů. Bítovských účastníků bylo 5,
2 bítovští rodáci a zbytek přespolních. O organizaci včetně občerstvení a cen pro vítěze se postaral pan Martin
Žůrek, kterému tímto děkujeme za zviditelnění naší obce touto hezkou společenskou akcí. (viz foto na
stránkách fotoklubu). Hrálo se na 5 kol a první tři místa obsadili: 1. místo - KUBÁNEK DUŠAN, 2. místoVINKLER VLADAN, 3. místo - SOLNICKÝ MOJMÍR

Bruslení u Zbyňka a Zbyňka :-) – poděkování
Velké díky obci a všem, kdo kluziště na hřišti vytvořili a udržovali. Po dobu
mrazivých lednových dnů se na ledu proháněla spousta dětí i rodičů. Bruslení na
hřišti bylo pro děti bezpečné a rychleji dostupné, což jistě každý rodič ocenil.
V sobotu 23. ledna navíc bylo k dispozici i zázemí v „budě“, kde bylo možné se
ohřát u krbu, děti u čaje a dospělí u svařáčku - výborný nápad - díky za něj i za
realizaci. Uvidíme, zda počasí dovolí, a třeba se ještě v únoru na ledě setkáme.

OZNÁMENÍ
MASOPUSTNÍ PRŮVOD – NÁVRAT KE KOŘENŮM ………….
9. února 2016 jsme zváni do Masopustního průvodu ze Slezského náměstí do Domu kultury Bílovec,
kde proběhne i Pochování basy, tak jak bývalo v minulosti zvykem v úterý před Popeleční středou a nastupující
dobou postní.
15.45 sraz účastníků na nádvoří zámku, průvod masek městem s dechovým orchestrem Rozmarýnka , od 17.00
velký sál Domu kultury - country kapela Šlaktotref, pochování basy, domácí zabijačka. Těšíme se na účast
všech masek i přihlížejících. DK Bílovec
„DĚTI TVOŘÍ“ V ROCE 2016
Naše první letošní setkání se bude konat ve středu 10.2. v 17.00 v knihovně!
Na setkání si doneste jednu nebo dvě menší zavařovací sklenice. Ukážeme si jak je možné je vyzdobit a
vyrobíme si pěkný svícen nebo „tužkovník“.
Na děti i jejich doprovod se těší Šárka Kozelská a Kateřina Chrapková.
STRAVOVÁNÍ SENIORŮ – ROZVOZ OBĚDŮ – provádíme průzkum současné nabídky rozvodu obědů pro
Titulek popisující obrázek nebo grafiku
případnou změnu dovozce. Jelikož v současnosti nemáme přehled, kolik občanů služeb využívá, popř.
by využívalo, žádáme zájemce o ohlášení se na Obecním úřadě. Problematika bude prezentována na veřejné
schůzi a v příštím čísle zpravodaje.
Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam,cz
Uzávěrka příštího čísla 24.2.2016

