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Rybí hody – „ Hody, hody doprovody…“ 
Kaţdý si nepochybně pamatuje začátek této velikonoční koledy. Spojení s letošním 

setkáním u bítovských rybníků napadlo nejednoho z účastníků. Význam slova 

doprovody je také „provodní“ v našem případě to byla hodně „ Provodní sobota“.  

O to více je třeba ocenit místní rybáře za přípravu akce, sobotní pečení ryb a s tím vše 

spojené v přímo  „záplavových“ podmínkách. Moţná si jako účastníci nedovedeme ani 

představit kolik úsilí a práce musí aktivní členové spolku místní rybáři vynaloţit na 

uspořádání takovéto akce, natoţ to náleţitě ocenit. 

Letošní 38. Rybí hody v roce, kdy místní spolek slaví 60 let od zaloţení, měly kus 

smůly shůry, ale přesto musíme opět říct, ţe se vydařily. Sic mnozí snědli rybí speciality 

v „suchu“ domova, scházelo však poklábosení na břehu rybníka  a super country 

hudba k tomu. Ani děti nemohly vyuţít atrakce jim připravené . Za to účastníci 
večerního karnevalu si uţívali kluzkého povrchu a chladné noci, jako by se 

nechumelilo. DĚKUJEME JMÉNEM ÚČASTNÍKŮ RYBÍCH HODŮ VŠEM, KTEŘÍ 

PŘILOŢILI RUKU K DÍLU, věříme, ţe smůla s počasím je vybrána, a příští rok zase na 

rybníku, za lepšího počasí a se stejně dobrou náladou na shledanou!! 

http://www.obecbitov.cz/
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NĚCO Z HISTORIE – čtení na pokračování: 

 

Sdruţení dobrovolných hasičů Bítov 

 
Počátky hasičského hnutí v našich zemích spadají do 90. let 19. století. V tuto 

dobu bujela ve Slezsku myšlenka zakládání hasičských sborů. Ty měly za úkol 

zamezovat vzniku poţárů a podílet se na jejich likvidování - hašení. Druhou 

významnou myšlenkou bylo vychovávat své členy k rodné mateřské řeči, 

jelikoţ v době Rakousko - Uherska byla úřední řečí pouze němčina. 

Obec Bítov byla v tuto dobu mnohem menší, neţ je tomu dnes, a bydlely v ní 
rodiny pouze české národnosti. Spadala pod samosprávu v Lubojatech, kde byli 

občané z poloviny německé národnosti a sídlil tam rovněţ starostenský úřad. 

V roce 1896 si bítovští občané vymohli u lubojatské obce postavení vlastní obecné školy. Do Bítova se 

přistěhoval učitel jménem Augustin Maivald, Čech a vlastenec, coţ mělo velký vliv na zaloţení hasičského 

sboru. Tento ušlechtilý člověk se postaral o to, aby hasičský sbor byl ustaven rovněţ v naší obci a to 

s českým velením. Za spolupráce dalších obětavých členů byly vypracovány stanovy, které byly na jaře 

roku 1897 zaslány zemské vládě do Opavy ke schválení. Starosta Lubojat, který byl také starostou naší 

obce, však stanovy zadrţel, protoţe měl výhrady k českému velení. Teprve na zásah okresního 

hejtmanství v Bílovci byly stanovy schváleny a tak konečně 13. června roku 1897 byla svolána 

zakládající valná hromada v místním hostinci a ustaven Sbor dobrovolných hasičů se sídlem 

v Bítově. Do sboru se přihlásilo 44 občanů. Za svého starostu si zvolili majitele fojtství Eduarda Poskra a 

za velitele řídícího učitele Augustina Maivalda. 

V tomtéţ roce byla objednána čtyřkolová ruční stříkačka na pérech a výzbroj včetně výstroje pro 

44 muţů, vše v ceně 2400,- korun. Na uloţení věcí bylo třeba postavit skladiště. Pozemek, na kterém 

bylo skladiště postaveno, daroval sboru pan Eduard Posker a jeho manţelka Marie Poskrová s poznámkou, 

ţe  pozemek darovali, jak stojí v kronice,“ dokud spolek trvati bude“. Jednalo se o pozemek v prostoru 

nynější zastávky ČSAD. Protokol o předání pozemků byl zapsán dne 19. září roku 1897. Základní 
kámen ke stavbě skladiště byl poloţen jiţ 23. srpna téhoţ roku. Jaký zájem mněli tehdy občané o nově 

ustavený hasičský sbor svědčí ta skutečnost, ţe kaţdý přispěl ke stavbě této hasičské zbrojnice, jak jen 

mohl. Potřebný kámen ke stavbě dal sboru zdarma pan Ferdinand Pěnták, který měl kamenolom. Cihly 

nadělali a vypálili na svých pozemcích ti, kteří vlastnili pole s dobrou jílovitou hlínou, vhodnou 

pro výrobu cihel. Dřevo darovali majitelé lesů a povozy na svoz zajistili sedláci. Ostatní práce na této 

stavbě dělali občané zdarma. 

Při valné hromadě 10. ledna 1903 byl stanoven členský příspěvek 1 koruna ročně. V roce 1913 byla 

přistavěna věţ na sušení hadic, kdy dřevo na jeho výstavbu dodal hrabě Sedlnický z Bílovce. 

Při dokončování výstavby skladiště se znovu vyskytly potíţe ze strany tehdejšího starosty. Starosta 

obce a s ním většina představenstva nechtěli tuto stavbu schválit a jako důvod uváděli, ţe stavba nebyla 

dle tehdejších stavebních předpisů řádně povolena. Znovu se museli hasičští funkcionáři obrátit 

o pomoc na Okresní hejtmanství do Bílovce, osobně u hejtmana Dvořáka, který nakonec přestavbu 

povolil a schválil. Velitel sboru ale musel odvést do chudobinského fondu částku 6 korun jako trest 

za provinění, kterého se jako vrchní dozor při stavbě skladiště dopustil. Celkový náklad na tuto stavbu 

tehdejšího hasičského skladiště činil 319 korun a 84 haléřů. ( pokračování příště) 
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE: 

Slovo starosty  

 
Váţení spoluobčané,  
po několika měsících Vám chci opět několika řádky přiblíţit to podstatné, co se událo 
v obci a co nás čeká do konce roku 2015. Nejprve bych se zmínil o letních brigádách 
studentů. Ty znovu proběhly v měsíci červenci a naši mladí spoluobčané se podíleli 
na údrţbě obecního majetku. V rámci těchto brigád se instalovalo nové oplocení 
na obecní zahradě pod prodejnou COOP. Zhotovilo se nové úloţiště pro kontejnery 
na tříděný odpad, instalovaly se nové lavičky a opravami prošly některé části 

kanalizačního řádu. Malířské a natěračské práce se prováděly v prostorách obecního 
úřadu a obecního domu. Studenti se také podíleli na opravách budovy šaten na hřišti, 
která prošla rekonstrukcí sociálního zařízení a zvelebení hlavní místnosti. V neposlední 
řadě s jejich výraznou pomocí se mohl uskutečnit „Den obce“ na místním hřišti. 
V měsíci červenci proběhla anketa o zlepšení sluţeb v restauraci obecního domu. 
Na základě vyhodnocení této ankety budou provedeny opatření k lepší spokojenosti Vás 
občanů i všech ostatních návštěvníků tohoto zařízení. Jednáme o rozšíření nabízeného 
sortimentu a sluţeb. Některá opatření jdou udělat snadno, některá musí však projít 

souhlasem hygieny a případně stavebními úpravami a s tím souvisejícími investicemi. 
V měsíci říjnu to bude jako první rekonstrukce pánských WC. Co se týče činnosti 
Zastupitelstva obce, tak na svém 6. Zasedání schválilo dokument „Naplnění strategické 
vize rozvoje obce na léta 2016 – 2018“. Tento dokument je základem sestavování 
rozpočtů obce na příští období. Znění dokumentu naleznete na naších webových 
stránkách a také na Úřední desce. Do konce roku provedeme ještě ve vztahu k údrţbě 
obecního majetku odtěţení nánosu z tzv. O. rybníku. V současné době máme podanou 

ţádost o dotační příspěvek na vytvoření čtyř pracovních míst od 1.11.2015 na dobu 
dvanácti měsíců. S potěšením Vám mohu sdělit, ţe se počet obyvatel obce přehoupl 
přes 450 a při pohledu na další výstavbu nových rodinných domků je to předpoklad 
dalšího jejího rozvoje. Kroky učiněné ve vztahu k územnímu plánováni začínají přinášet 
své ovoce. Těším se na Vaši účast na podzimní veřejné schůzi a uţívejte si zatím 
krásných letních dnů.  
                                                                                                          Tomáš Richter  

Pozvání na veřejnou schůzi, 
která se uskuteční v sále Obecního domu dne 2.10.2015 v 17.00 hodin. 

Výsledky ankety – Restaurace OD 
Výsledky ankety jsou vyvěšeny na vývěsce – kulturní komise. Zastupitelé na základě 
navrhovaných opatření a námětů, rozhodli o opatřeních a změnách v provozování 
restaurace, které jsou postupně realizovány – např. změna provozní doby v sobotu od 
16.00 hodin a v neděli od 15.00, 1x měsíčně pořádání obecních akcí, reklamní poutače, 

kroky k změně výzdoby interiéru atd..  
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CO NÁS ČEKÁ: 

Myslivecké dny 5.-6. září 2015 
Myslivecké sdruţení Bítov-Těškovice pořádá Myslivecké dny - 5. a 6. září 2015. 
Zahájení v 8:00 na Myslivecké chatě NIVA. Po celé dva dny  bude zajištěna tradiční 
myslivecká kuchyně, alko, nealko.                                 Širokou veřejnost zvou myslivci. 

Svatováclavská soutěž pro čtenáře bítovské knihovny 
Vždy ve středu v měsíci září až do 23.9.2015 si mohou naši registrovaní 
čtenáři vyzkoušet své znalosti v kvízu, který obsahuje 10 otázek zejména 
z české literatury. Pro tři výherce s největším počtem správných odpovědí 
budou připraveny kniţní odměny. Vyhodnocení a předání odměn se bude 

konat 30.9.2015. Kdo není registrován a má o soutěţ zájem, můţe se 
před vyplněním kvízu do knihovny přihlásit. Akce je určena pro dospělé čtenáře. 
Pro děti bude připravena podobná akce do konce roku - podle zájmu a věkových 
kategorií. Jen by jich mělo chodit do knihovny více!                   H. Hajná -  knihovnice 

20.září 2015 – odložený výlet na zříceninu hradu Starý Jičín 
Odjezd autobusem v 8.00 hodin Bliţší informace budou na nástěnce kulturní komise. 

28.září 2015 – pondělí - Státní svátek   
Bude restaurace otevřena od 14.00 hodin, v nabídce budou 3 druhy teplých jídel. 
V sále Obecního domu budou znovu vystaveny dobové fotografie pro ty, kteří je 

nemohli shlédnout na Dni obce, připraveny budou audio a video záznamy ze ţivota 
obce. Upřesnění programu a nabídka jídel bude na reklamní tabuli před Obecním 
domem. Srdečně zvou zaměstnanci restaurace a zastupitelé obce.                            
FLORA – OLOMOUC - 3. 10. 2015 
Odjezd: v 8.00 hodin od autobusové zastávky. Cena: 300,- Kč. V ceně je vstupenka 

na výstaviště, doprava a průvodce. Je zajištěna prohlídka centra Olomouce 
s průvodcem, pro ty, kterým bude stačit kratší doba v prostorách výstaviště. Ještě jsou 
volná místa. Podpořte uskutečnění obecní akce!.Přihlášky tel.721526587 

Tvoření dětí ve školním roce 2015/2016 
Tvoření dětí v tomto školním roce bude probíhat příleţitostně, vţdy k nějakému svátku 
nebo tradici. Informace vţdy v aktuálním čísle zpravodaje a na nástěnce. 

        Šárka Kozelská a Kateřina Chrápková 

Blahopřání k životnímu jubileu 
Niklová Zdeňka            90 let 

Krauzovičová Marie     75 let 

Seidlerová Helena         75 let 

Magnusková Renáta      50 let 

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

MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla je 27.9.2015. 

mailto:MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz

