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OHLÉDNUTÍ ZA DNEM OBCE – očima staro i novousedlíků
Uspořádání dne Obce jsem přivítala a jsem ráda, že se tady něco
takového organizuje. Program se mně líbil, hlavně netradiční
cimbálovka, hráli k poslechu i tanci velmi pěkně..Do budoucna bych
uvítala více míst k sezení.Velmi kladně na mně zapůsobila galerie
pod stromy,ale scházely mi popisky a datování jednotlivých snímků.
Díky starousedlíkům a jejich vzpomínkám jsem nakonec měla komentář
k jednotlivým fotografiím. Na stupnici do 10 dávám 8 bodů a už se
těším na další rok.
Jiřina Kotrčová
V sobotu 25.7.2015 se uskutečnil Den obce na místním hřišti. Z
pohledu návštěvníka je nutno pochválit za organizaci místní sdružení
a obec, kteří měli připraveno skvělé občerstvení. Návštěvníci mohli
ochutnat steaky, pikantní myslivecké klobásky, ryby, koláčky
a míchané drinky. Jen to pivo mohlo být lépe vychlazené. Celé
odpoledne doprovázela a o atmosféru se postarala cimbálová kapela
a taneční soubor, který předvedl, že i v dnešní době může být lidový
tanec zajímavý.
Příjemný byl i noční taneček v „budě“, která se proměnila
v pravý mexický saloon. Organizátoři mysleli také na nejmenší občany
naší obce. Připravili pro ně trampolínu a o zábavu se dětem postaral
klaun.
Na celé akci byla nejlepší fotografická galerie, kde jsme mohli
sledovat proměny Bítova a zavzpomínat na naše, bohužel, už nežijící
sousedy a kamarády.
Alena Pavlásková, Lenka Beránková

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:
Pozvání na „Zasedání zastupitelstva“
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bítov se uskuteční
17. srpna 2015 v 18.00 hodin na obecním úřadě. Program
bude vyvěšen na úřední desce.
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O včelařích a včelách v naší obci
V naší obci Bítově u Bílovce, máme nyní tyto včelaře. Pánové – Josef
Havrlant, Dobromil Friedel, Evžen Florčík, Ing. Stanislav Vavrečka,
Petr Fojtík, Miroslav Švidrnoch, Emil Lindovský, Eduard Šablatura.
Všechny zde vyjmenované spojuje včelařská činnost, kterou je láska
ke včelám a přírodě. Odměnou je med a bohatá úroda z opylených
ovocných kultur.
Včelaři z naší obce jsou členy Základní organizace Českého svazu
včelařů v Bílovci. Původně byl v roce 1902 založen jako Včelařský
spolek KVĚTOSLAV na Bílovecku,
správcem školy ve Výškovicích
Antonínem Klepíkem.
Nyní nás včelaře tíží parazit na včelách
– Varoa destruktor. Každoročně
na podzim včelaři léčí včely a tak
parazita ničí. Včelaři Petr Fojtík
a Miroslav
Švidrnoch
provádějí
poslední
léčení
včel
v prosinci
speciálním přístrojem a tak zajišťují dobrý zdravotní stav včelstev
v naší obci.
Je potřeba poukázat na tradici včelaření v obci. Dříve zde s námi byli
včelaři, dnes již nežijící a to paní Katka Friedlová, pánové Šutera,
Slávek Sochorek, Leoš Vavrečka, Evžen Florčík st., Ludvík Friedel,
Emanuel Seidler, Josef Richter, Emil Gold a Viktor Košař. Ti nám byli
vzorem ke včelařství a práci se včelami.
Uprostřed krásné a zdravé přírody, zde
v Bítově a okolí, je med od našich včel
vynikající, víc k tomu není co dodat.
Jen milovník a znalec zdejší přírody
dovede ocenit med zdejších včel. Ten
je jedinečný, daný zdejšími rostlinami,
tak jak během jara a léta v květech roní
nektar nebo produkují medovici. E.
Lindovský-
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Hasiči upozorňují!!!
Léto je v plném proudu, a proto bychom chtěli upozornit spoluobčany,
či lidi na dovolené u nás ve vesnici, nebo v jejím okolí. Tak jako na jaře
likvidují hasiči požáry trávy a travních porostů, tak i v létě má práce
hasičů své nešvary. Proto bychom chtěli upozornit všechny o zvážení
pálení klestí, nebo vypalování staré trávy. Je vždy dobré oznámit větší
rozsah pálení hasičům. Hasiči vyjíždí nejen k těmto událostem. Vyjíždí
totiž i k likvidaci rojů a hnízd vos, včel a sršňů. S nebezpečností
blanokřídlého hmyzu a zvláště sršňů se nesmírně přehání. Bodají
člověka pouze v obraně nebo při vydráždění. Rozrušený roj tohoto
hmyzu přejde k útoku velmi rychle. Sršeň je ve skutečnosti bázlivé,
neútočné zvíře - pokud se mu ovšem neohrožuje hnízdo, které patří
ke chráněnému hmyzu. Přesto v situaci, kdy bezprostředně ohrožují
člověka, je nutná jejich likvidace. Jedná se zejména o případy výskytu
v obydlích nebo v jeho bezprostřední blízkosti, v okolí pohybujících se
lidí, kdy silné parfémy, deodoranty, tělesný pach nebo pot mohou mít
vydražďující účinky. Nejjednodušším zásahem je likvidace zdroje
nebezpečí. Je nutné si ovšem uvědomit, že je třeba chránit i přírodu.
Proto by se měl tento hmyz ponechat na živu, pokud vážně neohrožuje
lidi a více úsilí by se mělo věnovat osvětě. V případě, kdy občan objeví
včelí roj, by neměl propadat panice, měl by se chovat úplně normálně
a uvědomit odborníka – včelaře, kterých v naší obci máme dosti. Sršni
se nerojí a jejich přítomnost v okolí lze pozorovat delší dobu. Ponechme
sršně na živu, pokud nás nějak vážně neohrožují. Doporučuje se zavolat
odborníka – ochranáře, který dokáže mimo jiné sršní hnízdo přestěhovat
sejmutím do igelitového pytle a uložením do papírové krabice. Člověk
by měl volat hasiče na likvidaci nebezpečného hmyzu pouze v případě,
kdy je bezprostředně ohrožen na životě (alergik, malé dítě) nebo je
ohroženo jeho zdraví nebo jeho majetek. Zde však hasičský záchranný
sbor naráží na velmi vratkou hranu pro posouzení nebezpečí z prodlení
ze strany operačního důstojníka, který rozhoduje o nasazení jednotek.
Z telefonního hovoru je těžké posoudit, zda skutečně jde
o bezprostřední ohrožení. A protože hasiči obecně zasahují u případů,
kde je ohrožen lidský život, zdraví nebo majetek, je pochopitelné, že
operační důstojník raději jednotku vyšle, i když má určitou pochybnost
o nutnosti zásahu, než by riskoval následné problémy.
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PÁLENÍ TRÁVY
Vážení spoluobčané, chtěla bych do tohoto našeho Bítovjaku
také něčím přispět, ale bohužel to nebude nic příjemného. Jedná se o
pálení trávy.
V nedávné době se stalo, že někteří naši spoluobčané nehledě na
to, jak vítr fouká, zapálili suchou trávu. Tento nepříjemný štiplavý dým
bohužel vítr rozfoukával přímo do naší obce. Nedivím se těm, kteří
tento skutek spáchali, že nechtěli mít nafoukáno ve vlastním domě!
Ovšem zřejmě jim nevadilo, že ta hrůza bohužel nafoukala těm, kteří
měli v tom slunečném podvečeru otevřená okna ve svých domovech.
Mezi tyto občany jsem patřila i já. Štiplavý dým jsme měli
v celém domě, nehledě na to, že máme dvě malé děti, které jedno
zrovna v tuto dobu chodí spát a druhé mělo zápal plic! Věřte, že mi
nebylo do smíchu je ukládat do jejich pokojíčků, i když jsem se snažila
to pořádně vyvětrat, nebylo mi přáno a vítr mi foukal i s dýmem přímo
do oken… i ostatních mých členů naší rodiny mi bylo opravdu velmi
líto – jedná se o naše psy. Ale nejen o ně. V obci je spousta jiných psů,
kteří jsou na dvoře a nemají přístup do domu. Uvědomme si, že psi mají
10.000x citlivější nos, než my lidé…
Tímto bych chtěla poprosit, nepalme trávu a ostatní, jako jedna
z mála obcí máme bioskládku, a ještě nám to obec zdarma odváží přímo
od vrat! Co více si přát? Nikam to nemusíme vozit, jen k vlastním
vratům a už vůbec to přeci nemusíme pálit…
Berme prosím ohled na všechny kolem nás, ale hlavně i na naši
přírodu - my tady totiž nejsme pro ni, ale ona je tady pro nás…

Děkuje Zuzana Vavrečková
Co nás čeká:
RYBÍ HODY SE BLÍŽÍ!
22.08.2015 od 14 hod pořádá spolek MRB 38.Rybí hody-v tradičním
formátu.Budou různé ryby, různé pivo, odpoledne country, večer DJ
P.Šindlář aj.Přijďte se bavit s námi i oslavit 60 let trvání naší
zájmové činnosti...
Zvou místní rybáři
NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
SDH Bítov pořádá v pátek 28.8.2015 Noční soutěž v kategorii muži a
ženy dle pravidel požárního sportu na 2 B. Soutěž proběhne
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před hasičskou zbrojnici. Začátek ve 21 hod. Přijďte povzbudit naše
borce. Občerstvení pro soutěžící i povzbuzující bude zajištěno.
Zve výbor SDH

MYSLIVECKÉ DNY 5.-6. září 2015
Myslivecké
sdružení
Bítov-Těškovice
pořádá Myslivecké dny k příležitosti
pořádání zkoušek loveckých psů,
XV.
ročník
Memoriálu
Jaroslava
Menšíka, konaných dne 5. a 6. září 2015.
Zahájení v 8:00 na Myslivecké chatě NIVA.
Po celé dva dny až do večerních hodin bude
zajištěna tradiční myslivecká kuchyně, alko, nealko.
Širokou veřejnost zvou myslivci.

Nabídka obecních zájezdů
MALÁ FATRA-VRÁTNÁ DOLINA- pro nezájem zrušeno!

FLORA – OLOMOUC - 3. 10. 2015
POJEĎTE S NÁMI!!
O zájezd je zájem, zatím autobus neobsazen, prosím případné
uchazeče o přihlášení do 15. srpna 2015.
Program chceme rozšířit o návštěvu centra Olomouce, pokud se podaří
s komentovaným výkladem pro ty, kterým bude stačit kratší
doba na prohlídku výstaviště. Takže by se jednalo o celodenní výlet.
Informace: Marie Švidrnochová tel:721526587

Blahopřání k životnímu jubileu
Špirek Jiří
Vřeský Lubomír

65 let
55 let

Sdělení redakce: Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat
na email: MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 29.8.2015.
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