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NĚCO Z HISTORIE – čtení na pokračování: 

Sdružení dobrovolných hasičů Bítov 
Po osvobození se znovu formoval hasičský sbor. Muselo se znovu začít cvičit, třebaže 

se starou ruční stříkačkou. Funkcionáři vyvíjeli maximální činnost, abychom co 

nejdříve získali novou. V roce 1947 u příležitosti 50 let trvání sboru byla na skladiště 

instalována siréna, která v případě poplachu svolávala hasiče k zásahu. Tak čas 

plynul a přišel rok 1948, kdy se v únoru chopila moci komunistická strana, stala se vedoucí 

silou ve státě a všechno se změnilo. Složky byly začleněny do Národní fronty, kam se také 

dostala naše organizace, přejmenována na Požární ochranu. V tomto roce se nám také podařilo 

zakoupit novou motorovou stříkačku PPS 8 od tehdejší firmy Stratílek. Stříkačka byla zakoupena 

v hodnotě 70 000 korun.  

V akci Z byla vybudována požární nádrž, studna o rozměrech 6x8 m, kterou budovali jak členové, 

tak nečlenové. Tato požární nádrž slouží dodnes a byla na pozemku pana Cyrila Richtera, od 

kterého byl pozemek národním výborem pro tyto účely odkoupen. V roce 1949 zakoupil sbor 

staré auto od pana Františka Hájka, v Lipníku nad Bečvou bylo předěláno na požární vozidlo a nám 

sloužilo až do roku 1966. Začalo se také se stavbou garáže pro toto auto a byl vybudován sklad na 

pohonné hmoty. Byla tedy provedena přístavba k požární zbrojnici. Na cvičení se začalo jezdit s 

požárním vozidlem, tím byl sbor mobilní a mohl se zúčastňovat různých akcí v okrsku. Nejvíce 

práce ve sboru mimo výcviku a všech soutěží byla práce s udržováním požární techniky a 

požárních vozidel, která byla zastaralá a potřebovala stálou opravu.  A tak následovala další auta. 

Vyřadila se stará škodovka, předělalo se vozidlo ze Slatiny, časem ani to nevyhovovalo, a 

tak bylo vyměněno za vozidlo RN, které se přivezlo z Bílovce. Po jeho zrušení jsme 

rovněž ze Slatiny přivezli Tatru T 805,která sloužila do roku 1998 a byla vyměněna za Avii. Co 

se týká stříkaček, tak kromě PPS 8, která je dnes jako historický kus, obdržel sbor v roce 1976 

novou PPS 12 a to 10. května. Dne 4. července při požárním odpoledni byla stříkačka oficiálně 

předána do užívání. 

V letech 1973 - 1974 se plánovala výstavba nové zbrojnice. Vyvstal však problém kde. 

Někteří členové prosazovali prostor na pozemku pana Augustina Poskera za panem 

Karlem Jedličkou, jiní zase prostor mezi tehdejším národním výborem a hřištěm. Toto 

místo nakonec zvítězilo. V roce 1974 byla vyhotovena dokumentace, která se musela 

několikrát upravit. Rozpočet činil 500 000,- Kč. Výstavbu hasičské zbrojnice však 

předběhla výstavba prodejny Jednota.(pokračování příště) 
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Připomenutí výročí roku 2015.  

 

Před 80 léty v roce 1935 byl jmenován Čestným občanem obce T.G.Masaryk 

V květnu 1919 občané vysadili Lípu Svobody. V září 1937 po jeho smrti 

uspořádali ve škole Smuteční tryznu.  

Před 55 léty - v roce 1960 byla slavnostně předána k užívání nová budova MNV, 

na kterou obec dostala dotace 300.000,- Kč za umístění v soutěži za zvelebení 

obce. Stavba byla realizována svépomocí a s Pozemními stavbami Ostrava s F.N. 

343.509, Kč  

Před 40 léty k 30. Výročí osvobození v roce 1975 byl obci udělen za aktivní účast 

na protifašistickém odboji čestný titul „Partizánská obec“ a medaile.  

Před 40 léty 11.11.1975 byla svépomocí vystavěna v obci moderní samoobsluha, 

kterou obec prodala podniku Jednota v ceně 650.000,-Kč. Obec ji postavila 

úsporněji o 180.000,- Kč a tato částka byla použita na novou požární zbrojnici. 

Bylo to v době, kdy obec byla zařazena do IV. Kategorie s omezenou výstavbou. 

Byla to již druhá akce úprav středu obce, kanalizace a chodníku od školy-Fulvarek.                                   

                                                                                         Řeháček Bohumil  

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE: 

Upozornění úřadu práce 

Do konce roku 2015 si musí držitelé dočasných průkazů osob se zdravotním 

postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod tyto průkazy vyměnit za nový 

průkaz osob zdravotně postižených. V případě, že tak neučiní, nebudou moci 

po 1.1.2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu 

vyplývají.Úřed.hod.na ÚP v Bílovci: PO,ST 8 - 12,13 -17 hod.ÚT,ČT  8 - 11 hod. 

 

SVOZ BIOLOGICKÉHO ODPADU  

Mimořádné páteční svozy se neuskuteční, z důvodu opravy obecního traktoru.  

                                                                   Děkujeme za pochopeni! 

CO SE UDÁLO: 
 

BESEDA na téma “ BÍTOVSKÁ TVRZ” 

Necelá stovka posluchačů se sešla v Obecním 

domě ke shlédnutí prezentace, doplněné 

odborným výkladem p. Jiřího Tichánka. 

Příležitosti dovědět se vice o historii obce, ale 

také blízkého okolí, využili jak občané, tak lidé 

z okolních vesnic a určitě nelitovali svátečního 

času. Podrobně byl představen rod Bítovských 
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z  Bítova, jejich sídla, erb i pečetě. Na prezentaci byly ukázky jak mohly tvrze 

(hrádky) v té době vypadat. Na starých katastrálních mapách byly také 

připomenuty místa, kde se nacházely tvrze, vodní či větrné mlýny, fojtství  a to 

v Bítově, Lubojatech, Olbramicích a Zbyslavicích. Zajímavé byly taktéž 

vystavené publikace k jmenovaným stavbám v našem regionu. Skutečnost, kde 

tvrz stála byla doložena nalezenými předměty z oblasti, kde jsou dodnes 

základy tvrze – hliněné úlomky nádob, kovové přeměty, spona atd. 

Po přednášce se rozvinula neméně zajímavá beseda. Hojná účast a zájem 

překvapila i samotné přednášející. Prezentace bude zveřejněna na webových 

stránkách a celý článek k danému tématu bude zveřejněn v infomačním 

zpravodaji Archeologie Moravy a Slezska v příštím roce, zájemci si jej budou 

moci objednat přes OÚ. Velký dík patří p. Tichánkovi za jeho bezprostřední a 

citlivé podání naší historie. Za zprostředkování besedy děkujeme p. Janu 

Krischkovi. 

Jak zaznělo na závěr: “I když jsme malá obec, tak máme bohatou historii a 

věříme, že si to budeme jako občané považovat a na těchto základech stavět!” 

                                                                                              Švidrnochová Marie 

CO NÁS ČEKÁ: 

 
Zájezd do divadla na muzikál FUNNY GIRL-7.listopadu 2015 v 18.30 hodin. 

Odjezd autobusu od zastávky v 17.30 hod. 

 

Adventní tvoření - v úterý 24.listopadu v 17.hodin v Obecním domě. 

Společné tradiční adventní setkání Bítovských dívek a žen, při kterém si 

"uvijeme" adventní věnec. K dispozici bude tavná pistole. S sebou: 

korpus na věneček, větvičky, vázací drátek, ozdoby. 
                                     Těší se na vás Šárka Kozelská a Kateřina Chrapková. 

Mikulášská nadílka – 6.prosince 2015 

 

Přihlášky v restauraci OD u p. Sochorkové P. od  20.11. do 29.11.2015. 
 

Blahopřání k životnímu jubileu 

Knoppová Anna          85 let 

Žůrková Libuše           75 let 

Sochorková Jarmila     75 let 

Močárová Jarmila        70 let 

Hrabovská Zdeňka      60 let 
 

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

MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz.Uzávěrka příštího čísla je 26.11.2015. 

http://www.ndm.cz/cz/opereta-muzikal/predstaveni/3346-funny-girl/2015-11-07/13408/
mailto:MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz

