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Čtení na pokračování – něco z historie Bítova 

 

60 let od založení spolku rybářů  

na stojatých vodách v Bítově  
 

Po osvobození naší vlasti a ukončení druhé světové války se po roce 

1945 postupně začaly zakládat různé spolky jednotlivých organizací.  

U nás ve vesnici se také určití členové, jako první pan Hrnčíř Bohumil, 

začali zajímat o rybářský sport. V roce 1947 byl ve Studénce založen 

rybářský spolek a o rok později jeho odbočka v Bílovci. Zakládající 

členové v Bílovci byli bratři Fialové. Na to se začal v naší obci jevit 

zájem o tento sport a první členové byli organizování v Bílovci – Hrnčíř 

Bohumil, Seidler Artur a Kanclíř Zdeněk. V roce 1952 se stali dalšími 

členy tohoto spolku p. Friedel Ludvik, Sochorek Jaroslav a Vřeský 

Emil. Tímto se základna zvětšila na 6 členů. Tito členové provozovali 

rybářský sport na našich tocích Setině a Jamníku (voda pstruhová).  

V roce 1955 se na schůzi usneslo, že bychom mohli a měli začít 

hospodařit i na stojatých vodách. Vzešel návrh promluvit s majiteli 

rybníka v Bítovském mlýně, kde byli majiteli Vlasta a Jaromír 

Sochorkovi. Pověření členové - Hrnčíř Bohumil a Kanclíř Zdeněk, kteří 

měli za úkol projednat pronájem rybníka bítovskými rybáři, uspěli. Po 

několika návštěvách jmenovaných majitelů byla uzavřená písemná 

smlouva, že majitelé pronajímají rybník na dobu 15 let rybářům 

z Bítova. Po podepsání smlouvy se ihned začalo pracovat na obnově 

rybníka. Opravila se hráz, včetně nového požeráku. 

Po vyzrání betonu, ještě v tomtéž roce, se rybník napustil a osázel 

rybami. Tím měli místní rybáři svůj rybník, kde trávili letní dny. 

Nad rybníkem ještě vybudovali menší rybníček na násadové ryby 

a vedle něho malou chatu na nářadí. V tomto areálu Bítovského mlýna 

u rybníka pořádali rybářské závody a také letní karnevaly. Z toho se 

však neradovali dlouho, protože v roce 1967 poslalo JZD přípis 

na rybářský spolek v Bítově, že po rozhodnutí Zemědělské správy 

(komise) dojde na pozemku, kde je pronajatý rybník,  tj. v Bítovském 

mlýně, k rekultivaci půdy a tím přijde rybník zasypat. Zároveň však 

bylo sděleno, že jsou ochotni zřídit náhradu, a to ve Vesníku. 

Členové rybářů se účastnili představenstva JZD, a to pan Kanclíř 

Zdeněk, Sochorek Jaroslav a Gold Adolf. Zde bylo vše prodiskutováno 
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a z jednání vzešel příslib ze strany JZD, že rybářům rybník ve Vesníku 

zbudují. Tímto rokem skončila veškerá rybářská činnost na rybníce 

v Bítovském mlýně. Příští jaro byl buldozery rybník zahrnut zeminou 

z vedlejší meze a terén byl srovnán. Co zůstalo na vždy po Bítovském 

mlýně a rybníce?? Jenom ta písnička   
 

„Na potoce na Setině stával mlýn, 

teď zbylo jen trochu rozvalin!“ 

 
Za místní rybáře 

předseda Stanislav Sochorek 

(pokračování příště) 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE: 

Pozvání na „ Zasedání zastupitelstva“ 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bítov se uskuteční 16. 2. 2015 

v 18.00 hodin v malé zasedací místnosti Obecního úřadu Bítov. 
 

CO SE V OBCI UDÁLO? 

Hasičský ples (Murárik Petr)  
V sobotu večer 17. ledna 2015 patřil Obecní dům v Bítově místním 

hasičům a jejich příznivcům. Konal se tam již tradiční hasičský ples. 

Přítomnost italské učitelky tance navnadila některé páry k tanečním 

kreacím, při kterých praskaly nejen ramínka šatů, ale i celé šaty. Tato 

uzavřená společnost se za doprovodu dobré muziky a tradičně skvělého 

jídla i pití bavila až do brzkých ranních hodin.  

Turnaj v Mariáši 
 

V sobotu 24. ledna se sešlo 15 hráčů (mariášníků) 

na tradičním bítovském turnaji. Hráli od půl desáté 

do půl páté s malými přestávkami. Odměnou jim byl 

chutný oběd, dobré pivko, ceny pro vítěze 

i zúčastněné. Díky patří pořadateli M. Žůrkovi a jeho 

pomocníkům, kteří se postarali o zpracování 

výsledků. Více na www.bitovaci.estranky.cz.     
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CO NÁS ČEKÁ V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI? 

Rybářský ples 7. února 2015 
Na tradiční již XVIII. Rybářský ples vás srdečně zvou místní rybáři. 

Občerstvení zajištěno. Hraje skupina „KIWI“. Těšíme se na Vaši 

hojnou účast  

Lyžařsko-turistický zájezd BESKYDY 14. února 2015 
Obec Bítov vás zve na aktivně strávenou sobotu v Beskydech. Odjezd 

z Bítova v 7.30 hodin, odjezd zpět v 16.00 z Bílé (14.00 z Bumbálky). 

Možnost lyžování ve SKI areálu Bílá, možnost běžeckých tras i trasy 

turistické. Doprava pro občany Bítova je hrazena obcí. Více na vývěsce 

a www:obecbitov.cz/clanky/aktuality.  

 „Děti tvoří ………“ Tvořivé setkání dětí se bude konat až 

v březnu (z důvodu jarních prázdnin). Tentokrát si vyrobíme 

jarní dekoraci nebo velikonoční ozdobu. V lednu jsme se 

naučili, pod vedením Šárky Kozelské, vytvořit panenku ze 

šustí. Šárce za materiál i nápad moc děkujeme. K.Chrapková 

 

Kondiční cvičení pro ženy a dívky  

Pravidelně každý čtvrtek v 19.00 hodin v Obecním domě v Bítově.  

S sebou: pití, karimatku, ručník. Přijďte si zlepšit fyzickou kondici, 

zpevnit tělo a zlepšit náladu. Těší se na vás Vendula Beranová  
 

Nabídka masáže v Bítově - Hana Hajná 
Klasická masáž, masáž s prvky měkkých technik pro ošetření 

problematických míst, Bowenová tlaková masáž, reflexologie. Více na 

betula.webnode.cz objednávky na tel.. 797996404 

 

Blahopřání k životnímu jubileu 
Krauzovičová Hana  50 let  

Kotrčová Jiřina   60 let 

Havelek Jaromír   65 let 

 

Sdělení redakce: Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email: 

MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz.  

Uzávěrka příštího čísla je 23. 2. 2015. 
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