
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
MÁVÁME VŠEM DĚTEM A ZVEME NA DĚTSKÝ DEN NA HŘISTĚ !  
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V tomto měsíci se dožívají 

životního jubilea: 

 

Bilík Lubomír 

Vavrečka Radomír 

 

BLAHOPŘEJEME! 

 

 

Červen 2016  
 

VYDÁVÁ OBEC BÍTOV 

 

www.obecbitov.cz 

 
  

 Bítovský zpravodaj  

DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI 
PRO DĚTI A RODIČE 

5.6.2016 od 14.00 hodin 
 

POSEZENÍ S RYBÁŘI U VODY 
 

18.6.2016 od 15.00 hodin 
 

Vážení čtenáři, 
ani jsme se nenadáli a máme bezmála půl roku za sebou. Naše příroda se 
rozzářila veselejšími barvami a slunečných dnů přibývá. Svět je hned 
radostnější! Připravují se různé letní aktivity od grilování na zahradách, až 
po velké letní slavnosti obce, jak se již stalo zvykem. Ten náš „Obecní 
den“ bude letos 16. července a něco málo k organizaci se dozvíte již 
v tomto čísle. 
Ale nejdříve nás čeká v červnu Dětský den na hřišti a Posezení 
u bítovských rybníků. Vždyť trávíme tolik času v práci a při jiných 
povinnostech, tak si dojděme užít slunce (snad) a čerstvého vzduchu (to 
určitě). Všem nám prospěje opustit starosti a jen tak si odpočinout, 
pobavit se s přáteli, sousedy, kamarády…………………. 
Pro chvíle odpočinku vám nabízíme také zajímavou knihu povídek, 
vesměs kriminálních, z předválečného Bílovecka. Přeji Vám krásné 
červnové dny .                                                                Marie Švidrnochová 

 



NĚCO Z HISTORIE – 20 let od znovuosamostatnění obce Bítov 

Vážení čtenáři.  

Jak jsem slíbil, pokračuji v tomto vydání v popisu některých událostí, které stojí za to, aby byly připomenuty. 
Nejdříve se ale musím vrátit k článku z května. Požádal jsem tehdy o upřesnění dvou dat. Byl to termín prvního 
plesu v opraveném Obecním domě a den krupobití. Správná odpověď na termín plesu je sobota 31. ledna 
1998. Takže zde se projevila má chřadnoucí paměť. Proto se tímto omlouvám tehdejšímu starostovi Láďovi 
Tyllichovi, že jsem tuto událost zařadil do své kariéry. Kdy bylo krupobití, jsem zatím nezjistil. Ale v příštím 
příspěvku to určitě uvedu. V květnovém článku byla ještě jedna nepravdivá věta a to, že se provádělo velké 
odbahňování rybníků. To bylo později.  

   A nyní k roku 2002. Samozřejmě se nadále prováděly práce na obnově obecního majetku. Pokračovalo se 
na opravách místních komunikací – konkrétně to byly uličky od č.p. 67 (pan Havrlant) k č.p. 37 ( pan Rybář) 
a od č.p. 85 ( hostinec pana Richtera ) k č.p.70 ( pan Košař ), pokládka vozovky na dolním konci ( od č.p. 41 
k č.p. 136) a Záhumení, opraven byl chodník na hřbitově a jiné drobné opravy. Nejvýznamnější akcí však byla 
velká obecní slavnost u příležitosti 625 let od první známé zmínky o existenci obce Bítov a oslavy 105. výročí 
trvání hasičského spolku v obci.   

 Dlouho jsme v zastupitelstvu zvažovali, zda se pustit do velkorysejší formy oslav. Není to totiž zadarmo. 
Oslovili jsme hasiče, rybáře, myslivce, včelaře, farní společenství a skupinu mladých. Všichni přislíbili 
na pořádání slavnosti dobrovolnou aktivní spolupráci. Byl proto vytvořen aktiv, který se již od začátku roku 
scházel a spolu se zastupitelstvem postupně vytvářel projekt této slavnosti. Termín slavnosti byl stanoven 
na 13. července. Čím více se blížil termín konání slavnosti, tím častější byly schůzky aktivu a jednotlivé prvky 
programu se upřesňovaly. Někdy v květnu se nechaly zhotovit propagační leporela, které měly nahrazovat 
vstupenku. Byl získán příslib spolupráce Hasičského záchranného sboru, letiště Frýdlant na Ostravicí a kulturní 
agentury. V červnu se v jednotlivých sdruženích aktivizovaly přípravy. Hasiči trénovali vystoupení, včelaři 
připravovali ukázky včelích domečků (úlů), myslivci hledali vhodné úlovky. Byly také hledány kontakty 
na bývalé občany Bítova a rozesíláno jejich pozvání, zvali se hosté z řad představitelů okolních obcí a tak dále. 
Celkově bylo v obci cítit, že se chystá něco velkého. Týden před termínem na hřišti obecní zaměstnanci v čele 
s panem Vlastíkem Seidlerem, prováděli konečné úpravy. Když se vidělo, že se na hřišti něco děje, připojovali 
se mladí i staří a všichni se snažili prostředí hřiště připravit co nejdokonaleji.   

 Oslavy začaly v pátek slavnostní veřejnou schůzí s účastí pozvaných hostů. Zde byly mimo jiné, oceněny 
pamětními listy občané, kteří se v minulosti zasloužili o rozvoj obce. Hasiči na večer tradičně připravili 
námětové cvičení jednotek Sborů dobrovolných hasičů z okolních obcí.  

 Slavná sobota začala budíčkem v podání dechové hudby Veselka Jarka Strakoše z Klimkovic. Snad svým 
budíčkem vzbudili i sluníčko. Celý den se na Bítov usmívalo – odpoledne snad až moc. Dopoledne patřilo ještě 
konečným přípravám na hřišti. Po obědě už to začalo se vším všudy. Hasiči Hasičského záchranného sboru 
přistavili k ukázce svou techniku.  Moderátor slavnostního odpoledne, Pavel Novák z rádia Čas, vtipně provázel 
celý program a zejména profesionálně komentoval jednotlivé prvky programu. A bylo jich hodně. Začali mladí 
hasiči ukázkou požárního útoku, starší předvedli některé disciplíny požárního sportu. Přestávky vyplňovalo 
vystoupení atraktivních mažoretek z Havířova – příspěvek do programu Ing. Otty Schwarze. Program 
pokračoval seskokem parašutistů z Frýdlantu. Snad si někdo vzpomene, že jeden ze tří padáků dlouho nemohl 
na zem. Po dopadu se ukázalo, že pod padákem letěla křehounká slečna. Nad hřištěm poprvé přeletělo letadlo 
s pasažéry vyhlídkového letu nad Bítovem. Tyto atrakce připravil pan Mirek Říčka a vyhlídkový let se setkal 
s takovým zájmem, že dva autobusy nestačily vozit zájemce na letiště do Mošnova. Pak moderátor obrátil 
pozornost na profesionální hasiče. Shodou okolností, někdy v červnu, se uskutečnila na loukách Kopanic, 



 

 

nepovolená technoparty a zůstalo tam nepojízdné osobní auto. Přes snahu policie se nepodařilo zjistit 
majitele, proto jsme tento vrak pod dozorem hasičů zapálili a hasiči předvedli, jak se vyprošťuje člověk 
z hořícího auta a jak se toto auto potom hasí. Dětem hasiči připravili kopu pěny, ve které si pak mohly 
zadovádět. Dalším zpestřením byla výstavka historických fotografií ve velké zasedací místnosti Obecního 
úřadu, výstava mysliveckých trofejí, včelí úly v řezu a střelba ze vzduchovky.   

 K večeru dechovku vystřídala country kapela z Ostravy a s ní skupina tanečníků. Tanečníci nejenže předvedli, 
jak se tančilo na Divokém Západě, ale vzali mezi sebe i místní dobrovolníky. Škoda, že vzhledem k celkovému 
zpoždění programu, nemohli zůstat déle. Čekalo je další nasmlouvané vystoupení. Country kapela střídavě 
s reprodukovanou diskotékou pak doprovázely karneval až do ranních hodin.  

 Celá akce byla ukázkou toho, že naší občané, když jde o dobře připravenou věc, jsou schopni potáhnout   
za jeden provaz. Nakonec se to projevilo i u dalších obecních slavností. I když popisované oslavy byly záležitostí 
celé obce, nebylo by správné nevzpomenout podíl občanů, kteří o spokojenost návštěvníků dobrovolně 
a bez jakýchkoliv nároků na odměnu celou sobotu pečovali. Zejména to byli hasiči (Pavel Jedlička, Roman 
Lindovský a jiní), kteří hasili žízeň návštěvníků u stánku s pivem, kuchařky v kuchyni hasičské zbrojnice v tom 
ukrutném vedru pekly a smažily, či rybáři u rozpálených grilů se svými rybími specialitami. Vedení obce ocenilo 
úsilí všech organizátorů na společném setkání (s pohoštěním).  

 Rok 2002 byl posledním rokem volebního období. Na podzim se konaly obecní volby. Do voleb vstoupily tři 
subjekty a zvoleno bylo zastupitelstvo ve složení Lubomír Bilík, Jarmila Košařová, Lumír Krauzovič, Pavel Nikel, 
Tomáš Richter, Ladislav Sochorek, Stanislav Sochorek, Ing. Otto Schwarz a Marie Švidrnochová. Starostou jsem 
byl podruhé zvolen já, místostarostou byla zvolena Jarmila Košařová. To je však již další etapa, takže vám 
nezbývá než těšit se na popis dalších významných události v příštím vydání.                                           Pavel Nikel   

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
13. června 2016 v 18.00 hodin na Obecním úřadě. Jsou zváni občané, kteří se zajímají o dění v naší obci. 
                                                                                                                                Na Vaši účast se těší zastupitelé obce. 

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ - POZVÁNÍ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nová publikace Mgr. Zdeňka Kuchty s názvem- Nic jsem neviděl, nic jsem neslyšel. 
Město Bílovec vydalo a nabízí novou knihu povídek, která obsahuje celkem 34 krimipovídek z předválečného Bílovce a 
okolí (Skřipov, Velké Albrechtice, Těškovice, Jistebník, Lukavec, Svinov, Studénka, Tísek, Slatina, Bítov, Lubojaty). 
Ilustrace Stanislav Lubojacký. 
Kniha je k dostání v Muzeu v Bílovci a v Knihkupectví MonAmi na Slezském náměstí v Bílovci, pár výtisků je k dispozici i 
na Obecním úřadě v Bítově. Cena 149,- Kč. 

 

Druhou květnovou neděli jsme měli možnost shlédnout a 
odměnit potleskem naše malé umělce, kterým touto cestou ještě 
jednou děkuji, že našli odvahu svůj „UM“ ukázat. Věřím, že bude 
znovu příležitost a chuť podobnou aktivitu zopakovat. 
Obecenstvo bylo mile překvapeno! Dále jsme shlédli divadelní 
představení, dle smíchu a toho, že většina „vydržela“ do konce, 
soudím, že se taky líbilo. Tak zase někdy příště na setkání 
s kulturou, která nám udělá radost a povzbudí naše umělce.  Díky 
všem! 
 

 

http://kulturnicentrumbilovec.cz/
https://www.knihkupectvi-monami.cz/


 

 

DEN DĚTÍ PRO DĚTI A RODIČE   - v neděli 5. 6. 2016 od 14.00 hodin na hřišti.   
 
Celý program je plánován pro děti v doprovodu rodičů s jejich aktivní účasti na programu.   
 

Program:  
1. Jízda: společná vyjížďka na kole, odrážedle, koloběžce, sedačce (rozdělení podle věku) mladší: společně  
po Fulvarku starší: kolečko kolem Bítova  
2. Jízda zručnosti na hřišti   
3. Florbal na týmy (rodiče a děti)  
4. Fotbal na týmy (rodiče a děti)     
5. Softbal  
6. Přetahovaná  
7. Společné opékání   
Občerstvení pro účastníky je zajištěno bezplatně. Přihlížející mají  možnost  po dobu konání akce zakoupit  
si pivo a párky na opékání.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulek popisující obrázek nebo grafiku 

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz 
Uzávěrka příštího čísla 30. 6. 2016 

 

POSEZENÍ S RYBÁŘI U VODY 

Místní rybáři Bítov z. s. pořádají dne 18.6.2016 od 15.00 hod  
"Posezení s rybáři " ve Vesníku u rybářské chaty.Občerstvení aj. 
zajištěno.                                                            Srdečně zvou pořadatelé.  
 

10. ČERVNA 2016 - NOC KOSTELŮ - Zájemcům jsou k dispozici informace na www.nockostelu.cz  - které 
kostely budou této noci otevřeny, program v jednotlivých kostelích. V naší blízkosti je to kostel v Bílovci a 
Slatině. 
 

Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s., Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
- Nabízí zavedenou pečovatelskou službu 
- Nabízí pracovní místo pečovatelky 

Více informací na v kulturní vývěsce nebo na www.css-ostrava.cz, na  tel.: 739424175 
 

POZVÁNÍ K SOUTĚŽNÍMU KLÁNÍ – „TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS“ – po Bítovsku –  16.července 2016 
Bítovské hvězdy jak je neznáte!! 
10 let byla organizována obecní slavnost na bítovských rybnících – naše oblíbené VODNICKÉ HRY. V minulém 
roce jsme se vrátili do středu obce na místní hřiště, kde účastníci postrádali zábavu, na kterou byli 
v předešlých letech zvyklí a to řádné soutěžní klání. 
Proto nabízíme letos možnost opět zabojovat o ceny, ať už jako jednotlivci nebo skupiny. Klání bude tentokrát 
na podiu a bude se jednat o parodii na probíhající televizní SHOW „ Tvoje tvář má známý hlas!“ 
Zájemci o tuto soutěž se mohou přihlásit na Obecním úřadě do 30. června 2016, kde uvedou jméno 
interpreta či skupiny a budou dohodnuty další podmínky soutěže a požadavky soutěžících.  
Soutěžit se bude o dárkové poukazy v celkové hodnotě 5000,-15000,- podle počtu přihlášených účinkujících.  
Účastníky mohou být nejen občané naší obce. Vyzýváme týmy, které se úspěšně účastnily v letech minulých, 
aby nás opět přišli překvapit! Za vaši aktivitu na kulturním poli předem děkujeme.  
 
 

http://www.zbozi.cz/clickthru?c=ZMsB-IpIFV3sR6FeNn1SNUU2rDT0VOAJ1Y8TWLiiE3YxYFGwncCaYvZU7EOWWLP7r5cUy0LyQbQWv25eKXZZlHSG4y6bnE0Sepz_EySEXRsQgwZH3ZlD41l0UqiZq2pkjaHflf1K52EYhVi0xt2hbWVM1XxJrRh1Se3KQIsJsCTx2TWzLjE1EEMY1EbkGqW1ZneERlZ-PnVMATJdbWukjkPyvrjEdxK9D4fvYiylw4HeAhGmYtoOGmo4SE2HvDX1mfxgN0NDgNL6gqO4Rc1DUzEyIuuNILE-PR4fzr1f6eGJoUGscCTdoVZjVOhvJQQ5O4Q6h7wHq7fpE83OPOB74QE-5fCIVcwrZ_L8Tw_7EQpYyu7GQ4UL2hnBdLi3DlJfNRaveow8O3FMOA==&a=a43c568f-404d-4081-a535-3da25a6492ed
mailto:marie.svidrnochova@seznam.cz
http://www.nockostelu.cz/

