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Čtení na pokračování – něco z historie Bítova 

 

SVAZ ŽEN (pokračování) 
Ženy se scházely v zasedací místnosti MNV většinou v zimním období, kdy 

měly na vesnici více času. Díky p. Řeháčkové Zdeňky tam měly vždy teplo.  

Kurz končíval módní přehlídkou. Je třeba připomenout, že byla zcela jiná 

doba co se nabídky oblečení týká. A ženy tak měly možnost ušít si něco 

hezkého a obšít i své děti.  Tady se asi zrodila myšlenka na uspořádání větší 

módní přehlídky pro celou obec, a tak se také stalo. V sále u Poskrů 

uspořádaly ženy módní přehlídku modelů z velkoskladu oděvů v Bílovci – 

manekýnky a manekýni byli místní a předváděné modely si mohli přítomní 

zakoupit. Dvakrát připravily ženy ukázky vazby suchých květin  

s p. Luňáčkovou ze Studénky. Ženy také připravovaly výstavky ručních prací. 

Členky se také podílely na vzhledu naší obce, organizováním brigád se staraly 

o veřejná prostranství – okolí Národního výboru, Lípy Svobody, Památníku 

padlých, a to celoročně, včetně výsadby květin. Rovněž prováděly úklid na 

hřbitově. Nelze vyjmenovat všechny akce či aktivity žen organizovaných ve 

Svazu žen, jisté však je, že pro naši obec udělaly kus záslužné práce a dovedly 

se i pobavit a zpříjemnit chvíle sobě i lidem okolo sebe. 

Duší svazu byla po celá léta p. Jiřina Seidlerová, díky které jednak máme o 

čem psát a jednak na sklonku svého života poskytla tyto informace, aby 

nezapadly v zapomnění a byly pohlazením na duši pro pamětnice a 

povzbuzením pro ženy dnešní doby. Poděkování patří všem ženám, které se 

těchto akcí zúčastňovaly, žijícím i těm, které již nejsou mezi námi. Pozdravení 

pak všem, které tento příspěvek oslovil. 

                                         Z materiálů p. Jiřiny Seidlerové – M. Švidrnochová 

 

CO SE V OBCI UDÁLO? 
 

Veselé ohlédnutí lyžaře - zájezd BESKYDY  
V minulých číslech Bítovjaků jsme se seznámili s hodnocením turistů, 

následně běžkařů a já jsem se chtěl vyjádřit i za skupinu sjezdařů. 

Na uskutečněný zájezd jsem dal souhlas s přihlášením až 

po čtrnáctidenním neustálém naléhaní své dcery:“Tati, pojedeme 

na Bílou?“ Tajně jsem doufal, že už bude autobus obsazený a já nebudu přibližně po 40-ti letech 

muset ukazovat své lyžařské dovednosti na pořádné sjezdovce. Ale bohužel předpoklad nevyšel 

a já jsem šel na huru zkontrolovat dobovou historickou lyžařskou výstroj po předcích. Ta 

bohužel neodpovídala současným sportovním standardům, a proto bylo rozhodnuto, že nejlépe 

bude, si všechno vypůjčit přímo na místě ve ski areálu. To mělo tu výhodu, že si to můžu ještě 

rozmyslet cestou v autobuse, anebo v půjčovně nebudou mít žádné lyže zrovna k dispozici a já 

strávím místo toho příjemné chvíle v restauračním zařízení. Avšak dopadlo to tak, že byly 

vypůjčeny carvingové lyže s patřičnou obuví a ty jsem si poprvé v životě nasadil na nohy. Pak 

jsem se zařadil do davu čekatelů na sedačkovou lanovku. Neustálý zástup lyžařů mne protlačil 
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turniketem, ocitl jsem se na pohyblivém pásu, sedačka mi podrazila nohy a už jsem se vznášel 

ve vzduchu. Naštěstí,  na sedačce jela také jedna zkušená asi sedmdesátiletá paní lyžařka, která 

mi dávala školení, jak se má na takové sedačkové lanovce jezdit a jak si mám uvolnit zamotané 

lyže a hůlky z konstrukce sedačky. Dobře, že byla po ránu ještě mlha a při pohledu dolů mne 

pak nechytla závrať. Další úskalí nastalo při vlastním výstupu, kdy člověk seskočí se sedačky a 

rychlým způsobem musí opustit výstupní prostor, což se mi naštěstí podařilo bez pádu. Pak 

nastalo vytoužené lyžování. Při pohledu z kopce se mi rozbušilo srdce a orosilo čelo. Ale dolů 

se nějak dostat musím a tak jsem to rozjel. Přerušovanou jízdou a s deseti pády jsem se ocitnul u 

nástupní stanice lanovky. A teď už suverénně na další jízdu nahoru. Druhý sjezd jsem vylepšil 

již jen pěti pády a jedním odepnutím lyže při zabránění srážce s jiným lyžařem. Třetí sjezd 

ze začátku vypadal velice zdařile a při myšlence, jak mi to už dobře jde, jsem při zatáčení nějak 

škobrtnul a vzápětí jsem letěl na zem. V koleně mi něco křuplo a ihned jsem pochopil, že je zle. 

Po deseti minutách válení na sněhu a překážení na sjezdové dráze, mi dcera pomohla odepnout 

si lyže a postavit se na nohy. Po vyhodnocení situace, že pro tentokrát jsem již dnes dolyžoval, 

jsem se rozhodl dostat se k horní stanici lanovky. Stalo mne hodně úsilí přesvědčit obsluhu 

lanovky, aby nevolal horskou službu a byl ochoten mne svézt sedačkou dolů, což učinil na své 

riziko. Zbývající čas jsem strávil pajdáním po ski areálu a čekáním na odjezd autobusu. 

V autobusu byla dobrá nálada a po výstupu se všichni těšili na občerstvení v obecním domě. Já 

jsem ale přemýšlel nad tím, jak vystoupit z autobusu a jak dojít domů. A jak se říká, vše zlé je 

nakonec k něčemu dobré. Zdravotní pojišťovna mi poskytla jednu ortézu na celou nohu, jednu 

navíc na koleno a jeden pár krásný berlí. Věřím, že do příští sezóny nebo podobného zájezdu se 

uzdravím a třeba zvolím nějakou bezpečnější variantu účastníka zájezdu.        K. Javorský  

                                                                               

Bílovečtí rybáři bilancovali a odměňovali 
V sobotu dne 28.3.2015 se 

konala výroční členská 

schůze Českého rybářského 

svazu, místní organizace 

(MO) Bílovec za účasti 

starosty města Mgr. Pavla 

Mrvy a předsedy ČRS ÚS pro 

Severní Moravu a Slezsko 

p. Miloše Martínka, který 

předal svazové vyznamenání 

třem členům naší MO  

p. Stanislavu Sochorkovi, 

Arnoštu Baďurovi a Petru Novákovi za dlouholetou odpovědnou a obětavou 

práci. Na schůzi rybáři tradičně zhodnotili uplynulý rok a představili plány na 

rok letošní. Naše zájmová organizace sdružuje cca 260 členů z Bílovce a 

přilehlého okolí a věnuje se lovu a chovu ryb na svěřených revírech. Dne 

30.5.2015 rybáři na VN Bílovec pořádají V. ročník rybářských závodů 

„Setinská ploutev“. Tímto srdečně zveme všechny rybáře a ostatní příznivce. 

Občerstvení zajištěno. Bližší informace na www.mobilovec.cz nebo 

na vývěsce.                                                      Výbor ČRS MO Bílovec 
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Fotbalové utkání svobodní - ženatí 

2015 
Jako každoročně i letos proběhl na hřišti 

fotbalový zápas, a to za hojné účasti 

fanoušků i přihlížejících. Počasí přálo, a tak 

jsme mohli sledovat zajímavé útočné i 

obranné formace na obou stranách. 

Zpočátku se zdálo, že svobodní mají zápas 

pod kontrolou, ale ženatí opět překvapili a tak bylo skóre vyrovnané 3:3. 

Na penalty pak ženatí bodovali, proto bylo letošní vítězství zaslouženě jejich. 

Průběh utkání jsem bedlivě sledoval a nafotil pár zajímavých foto-záběrů. 

Výběr z nich  jsem uveřejnil na http://www.bitovaci.estranky.cz/, kde si 

můžete fotografie prohlédnout. Všichni jsme se dobře bavili, a  tak naše díky 

patří pořadatelům i všem hráčům. S pozdravem fotbalu zdar a bítovskému 

obzvlášť.                                                                                        Zdeněk Kupka 
 

CO NÁS ČEKÁ V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI? 

 

„Děti tvoří výrobky ze sena“ V  pátek 22. května v 16.30 

Na toto setkání zveme maminky (rodiče) dětí, aby jim s výrobkem pomohly. 

Vyrobit ošatku nebo podložku  ze sena nebude ani pro větší děti jednoduché. 

Doneste si velkou jehlu s velkým uchem (budeme sešívat lýkem) a nůžky. Malé 

děti si s rodiči vyrobí ze sena ptáčka. 

 

Těšíme se na vás,  

Šárka Kozelská a Kateřina Chrapková. 

 

V dubnu si děti vyrobily jarní obrázky 

z lékařských špachtlí. Všem se moc povedly. 

 

 

 

 

Blahopřání k životnímu jubileu 

Schneider Lubomír    65 let 

 

Sdělení redakce: Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat 

na email: MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz.  

Uzávěrka příštího čísla je 25.5. 2015. 
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