
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zkušenost je věc, kterou získáš až po tom, 

co jsi ji potřeboval.“ 
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Vážení občané, hasiči i nehasiči, 

chtěl bych vás informovat (dnes ne jako místostarosta, ale jako velitel SDH) o 

Dnech Obce Bítov 2022. Já bych se především zaměřil na doprovodné hasičské akce 

(Slavnostní schůzi dobrovolných hasičů a Taktickém cvičení), o divadelním 

představení vám něco poví starosta obce Otto Schwarz a o samotném Dni obce pak 

předseda kulturní komise Vojtěch Kiss.  

 

Letošní hasičské (a zároveň obecní) oslavy začaly nejprve Slavnostní valnou 

hromadou dobrovolných hasičů, která se konala v podvečer v sobotu 16. července 

v sále Obecního domu. Tato schůze se koná co 5 let, vždy na půlkulaté a kulaté oslavy 

trvání sboru. 

Schůze byla zahájena za zvuku české hymny, byli přivítáni hosté z okolních 

sborů, které patří do okrsku Tísek (Tísek, Lubojaty, Výškovice) a ze Slatiny. Dále 

zástupce naši obce – starosta Ing. Otto Schwarz, zástupce okresního sdružení hasičů – 

Petr Fritch a zástupci bítovských spolků. 

Dále jsme minutou ticha uctili zemřelé členy za posledních 5 let, starosta 

sboru Antonín Kupka přednesl obsáhlou zprávu o sboru, která obsahovala zajímavé 

údaje od jeho založení, přes průběh obou světových válek, rozpad Československa až 

po současnost.  

Okolním sborům, zastupcům bítovských 

spolků a starostovi obce byly předány  upomínkové 

předměty k  výročí založení sboru. Nemohu 

zapomenout také na ocenění aktivních členů za jejich 

obětavost při pořádání nejrůznějších hasičských akcí, 

za údržbu hasičské techniky a pokračování tradic. 

Bylo předáno 7 čestných uznání a  

7 medailí. 

Slavnostní hasičská schůze 
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Závěrem si jen 

dovolím postesknout, že 

ačkoliv je nás ve sboru přes 

50, na schůzi bylo jen okolo 

40 hasičů a z toho větší 

polovina byli hosté z okolních 

sborů. Doufám, že se příště 

sejdeme v hojnějším počtu. 

A úplným závěrem 

bych chtěl tímto našemu 

sboru popřát vše nej k tomuto 

jubileu 125 let, ať je stále 

aktivní a má hasiče, kteří jsou „zapáleni“ do hasičiny a funguje minimálně několik 

dalších desetiletí. 

Ondřej Nikel 

 

 

Hned následující den po slavnostní schůzi SDH bylo připraveno taktické 

(dřívější hantýrkou také námětové) cvičení jednotek požární ochrany. Tato cvičení 

mají za úkol prověřit akceschopnost jednotek, taktické postupy a praktické zvládání 

hasičských činností. Na obcích se zpravidla koná u příležitostí oslav jubileí sborů 

dobrovolných hasičů (ikdyž dle zákona je zřizovatelem „výjezdové“ jednotky obec a 

ne sbor dobrovolných hasičů – ale o tom napíši článek až jindy). 

 A jak samotné cvičení začalo? V neděli 17. července po 13. hodině se 

v obci rozezněla siréna, členům jednotek dobrovolných hasičů přišly výjezdové 

SMSky a hasiči se začali sbíhat do zbrojnice. Naše jednotka vyjížděla nejprve 

s dopravním automobilem VW Transporter, kde jsem jako velitel zásahu s prvními 

hasiči dojel na místo události. Bylo zjištěno, že došlo k požáru (naštěstí jen cvičnému) 

ve sklepení Obecního domu a že je na místě v bezvědomí jedna osoba. Hned v zápětí 

dorazilo druhé auto naší jednotky a to hasičská cisterna Tatra 148. Bylo provedeno 

útočné vedení na obecní zahradu, kde bylo pomocí proudnice C prováděno hasení. Po 

několika minutách se začaly sjíždět i jednotky z okolních obcí. Nejdříve dorazila 

s cisternou MB Atego jednotka z Tísku, které s jednotkou ze Slatiny (K25 Liaz) 

Taktické cvičení jednotek PO 
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provedly vyproštění osoby ze sklepa, 

poskytly ji první pomoc a odvětraly 

budovu od kouře. Jednotky z Lubojat (Ford 

Transit) a Výškovic provedly dálkovou 

dopravu vody pomocí plovoucího čerpadla 

a motorové stříkačky od Obecního úřadu 

až do naší Tatry.  

 Musím konstatovat, že vše 

dopadlo dle plánu cvičení, postupy při 

zásahu odpovídaly hasičským metodikám a 

i náš figurant Pavel Jedlička to přežil ve 

zdraví. Děkuji všem zúčastněným a 

nejpozději za 5 let na shledanou u dalšího 

cvičení. 

Ondřej Nikel 

 

 

Vážení spoluobčané,  

v rámci Dnů naší obce 2022, kdy jsme 

společně oslavili 645. výročí první písemné zmínky o 

naší obci a zároveň 125. výročí trvání našeho 

hasičského sboru, uvedla naše Armádní divadelní 

společnost „Umělci z Prahy“ divadelní představení 

VINNETOU. Hru pro nás objevila již v roce 2020, 

následně všechny přesvědčila k účasti a do 

jednotlivých rolí nás krásně umístila naše umělkyně a 

první milovnice Lenka Beránková, za což jí patří ten 

největší dík, neboť bez její prvotní aktivity bychom si 

toto divadelní představení v páteční podvečer dne 

22.7.2022 vůbec neužili. 

První zkoušky a úpravy textu proběhly již v roce 2021, úpravy se týkaly 

zejména zásadní změny tématu této hry, neboť v původní verzi byla postava Otty 

velkopěstitelem zeleniny a tento se věnoval zejména pěstování řepy. V této verzi 

Divadelní představení Vinnetou 
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bychom mohli hru uvádět asi pouze v Lubojatech, tak jsme provedli změnu této 

komodity na chmel a navazující výrobu piva. Tato změna byla pozitivně přijata i 

Apači, kteří se více těšili na kolonizaci pivem než řepným salátem. 

Letošní jaro jsme na původní zkoušky navázali, nejdříve čtenými a následně i 

pohybovými zkouškami v i před Obecním úřadem. V tomto období jsme se rozhodli 

rovněž pro posílení našeho technického týmu, oslovili jsme tedy nerozlučnou dvojici 

Zdeňka Tichého (opona) a Davida Rokoše (zvuk) a tito se k nám záhy připojili. 

Spoluúčast architekta scény Miloše Gola již bereme jako samozřejmost. Dále jsme 

požádali Marii Švidrnochovou o kombinované angažmá  vypravečky a nápovědy. 

Takto byl náš tým kompletní, samozřejmě s námi herci, kterými byli Lumír Krauzovič 

- Vinnetou, Lenka Beránková – Ribanna, Pavel Jedlička – Šaman, Jiří Beránek – Old 

Shatterhand a já - Otto velkopěstitel chmele.  

S blížícím se 

termínem premiéry 

se naše zkoušky 

přesunuly na vlastní 

místo konání, tedy na 

hráz druhého rybníka 

ve Vesníku. Intenzita 

zkoušek v čase rostla 

a s ní i počet 

vypitých lahváčů po zkouškách na Jupkově zahradě. Jako první uměl roli samozřejmě 

náš Šaman, postupně jsme začali odkládat texty i my ostatní a zároveň jsme všichni 

začali sledovat předpověď počasí. Právě počasí bylo, vedle našeho vlastního výkonu, 

dalším podmiňujícím faktorem úspěšného předvedení této hry. V den naší premiéry 

bylo počasí přímo fantastické, my jsme se řádně potili a doufám, že Vy přímí 

účastníci jste se velmi dobře bavili. My jsme fantastickou atmosféru, kterou jste 

vytvořili, velmi citlivě vnímali a velmi nás to podpořilo v našich hereckých výkonech. 

Dovolte, abych Vám divákům za to moc poděkoval, neboť bez Vás by to nemělo 

smysl a spousta času, který jsme tomu všichni věnovali, by přišla v niveč.  

Na závěr bych rád poděkoval také všem hercům souboru, vypravěčce a 

chlapcům z naší technické podpory. Velmi si vážím spolupráce s Vámi „Umělci 

z Prahy“.      

Otto Schwarz, principál ADS  
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V sobotu ráno hasiči spolu 

s dechovou hudbou Polanka 

probudili celičkou obec po 

předchozím dnu obce na rybnících. 

Další program probíhal na místním 

hřišti od vítaní hostů po disko 

karneval do ranních hodin.  

V průběhu dne jsme shlédli historickou i novodobou techniku a přivítali hosty 

z okolních vesnic. Po úvodním slovu starostů hasičů a obce, jsme shlédli 2 ukázky 

historické techniky, která je i v této době stále plně v provozu a schopna zasahovat. 

Dále jsme si s dětmi užili vystoupení klauna Hopsalína, pak jsme společně s hasiči 

z Bílovce připravili dětem hustou pěnu a v průbehu celého programu k nám přijížděly 

vozidla na ukázky z celého kraje. Pak jsme s dospělými soutěžili s imitátorem Petrem 

Stébnickým, dále jsme viděli příjezd armádního sboru s jeho vystoupením, no a 

nakonec jsme zatrsali na Michala Davida revival.  

To vše jsme završili 

parádní ohnivou show a 

diskokarnevalem do ranních 

hodin. Děkujeme všem co se na 

přípravách dnů zapojili a všem 

kteří na tyto dny přišli a 

podpořili místní spolky. Ještě 

jednou velké DÍKY VÁM 

VŠEM. 

 

Za hasiče a obec ,

 Vojtěch Kiss 

  

Den obce (a hasičů) 2022 
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Letos poprvé proběhl příměstský tábor 

pod záštitou Slezského plaveckého klubu z 

Bítova. Tábor byl zaměřený na pohyb na suchu i 

ve vodě. Děti si vyzkoušely nové pohybové 

aktivity např. lezení po horolezecké stěně, 

chození po nízké, ale i vysoké kladině. Naučily 

se mnoho zajímavých her, které si můžete 

společně vyzkoušet, např. oblíbené běhačky  

"Vlk chytá ovečky" a ve vodě "Rybář chytá 

rybičky" a mnoho dalších. Každý den děti 

zapojovaly i svou fantazii při vytváření 

upomínkových předmětů, které si mohly odnést 

domů, malovaly hrníčky (prosím nedávat do 

myčky  ), malovaly si své originální trička (prosím neprat na vysoký 

stupeň  ) a další. 

 

A samozřejmostí byla 

každodenní návštěva bazénu, 

kde jsme stihli kondiční 

plavání, ale taky různé 

podvodní hrátky formou 

překážkových drah. 

 

Děkujeme Gymnáziu 

M. Koperníka Bílovec za 

vnitřní prostory, Honza Jaroš 

Fitcaffé za pronájem bazénu a 

obci Bítov za podporu.  

Sledovat nás můžete na Fb Slezský plavecký klub, najdete zde veškeré 

info, fotky i videa. Během tábora se nám podařilo nacvičit společný 

taneček, který zde můžete vidět. 

 

Všechny děti byly perfektní, budeme se těšit zase příště! 

 

Mgr. Terezie Rozprýmová 

Sportovně - plavecký tábor 
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Jamník – pokračování (druhá polovina) 

Na Jamníku údajně bývaly tři vodní mlýny a občasná utonutí v jejich 

náhonech byla příčinou lidových legend o působení vodníka. Nejznámější je 

legenda o mladé dívce, kterou vodník bohatě odměnil za práci v jeho zámku. 

Nadělil jí tolik zlata, že jí vystačilo až do smrti. Nejznámější a zároveň jediný 

vodní mlýn, který prokazatelně hodnověrně existoval byl Murckův mlýn 

(Murzkamühle) v Údolí mladých, nad ním býval i rybník (koupaliště?), který ale 

už řadu desítek let dávno neexistuje. 

 V současné době je Jamník stále již mnoho let součástí pstruhového 

rybářského revíru Setina 1 č. 473 086, přičemž ale je už více než 15 let tzv. 

chráněnou rybí oblastí, prostě se na něm neloví udicí, ale slouží k chovným 

účelům. To je ale v dnešních podmínkách stále více problematičtější zejména s 

ohledem na počty rybožravých predátorů v čele s vydrou. Kdysi na něm byla 

postavena celá řada dřevěných splávků, dnes už jich tam je minimum. Sám mám v 

paměti asi 35 dřevěných splávků/prahů, které byly na úseku asi 2,2 km od Hrábí 

dolů po proudu. Ano, neexistovaly sice všechny úplně v jeden čas, ale i tak. Na 

obnovu není dostatek lidí, času, vhodného dřeva i vhodných míst. I samotný jejich 

smysl je dnes trochu diskutabilní, nicméně za pokus jich tam několik obnovit by 

to snad stálo, no uvidíme… Sám s úsměvem vzpomínám, jak stačilo někde kolem 

roku 1990 v podvečer sjet na kole dolů pod Vesník na Jamník a pstruha kolem   

30 cm i většího nebyl problém pro šikovné rybáře chytit. A tady musím zmínit i 

historku pstruhaře Standy S., který rád dával k dobru zážitek, kdy s Vlastíkem S. 

Jednou „za mlada“ naháněli potočáka atakujícího délku 70 cm v Jamníku v 

Rybáři 
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Pěntákově skále. Než si ale donesli z domu foťák, tak se jim někde ztratil…Jó, to 

byly časy… 

V potoku Jamník se lze dnes setkat mimo ostatní vodní živočichy s těmito 

druhy ryb: pstruh obecný, mřenka mramorovaná, okoun říční, jelec tloušť, plotice 

obecná, hrouzek obecný, úhoř říční, ojediněle i další. Tok je vcelku velmi málo 

regulován, v minulosti byly lokálně i určité problémy se znečištěním vody, 

největší zdroj trvalejšího znečištění nedaleko (70 m?) pod hrází VN Bílovec byl 

po mnoha letech před časem už 

konečně odstraněn...  

Potok Jamník na své 

dlouhé pouti napájí dvě vodní 

nádrže! Málo známý i trochu z 

ruky je jeho spodní tok před ústím 

do Seziny. Jamník je zde místy 

dosti zahlouben v terénu s 

vysokým břehy a velmi starými a 

statnými stromy, což působí velmi zajímavě. Celé údolí kolem toku od Bílovce až 

po Výškovice je velice malebné, nedávno zde vznikla i Naučná stezka Údolím 

Jamníku se 7 popisnými cedulemi. Jinak je ale trošku škoda, že tato naučná stezka 

(formálně) končí pod Bítovem, údolím dále výše se dá přece pokračovat 3 km až k 

VN Jamník, případně další 1,5 km až k prameni...Hlavně aby tam ale zůstal i ten 

potřebný klid pro přírodu…Koryto Jamníku je na 4 místech překlenuto menšími 

železobetonovými mosty, z nichž 3 byly nedávno opraveny nebo nově postaveny. 

V Česku lze najít ještě další dva potoky Jamník, jeden je přítokem Hvozdnice, 

druhý Ostravice. Ale ten nejhezčí je určitě ten náš…:-) 

                      M. Kupka  
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Vážení spoluobčané, 

 

tak jako každý rok si vás dovolujeme pozvat na Memoriál Jaroslava 

Menšíka, který se bude konat 3.-4.9.2022. 

 

Přijďte ochutnat zvěřinové speciality a užít si mysliveckou atmosféru a 

lovecké psy na chtě v Nivě. 

 

Srdečně zvou vaši myslivci. 

 

 

Myslivci 
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Více se nám již zde opravdu nevejde, takže ostatní až zase příště. 

 

Příspěvky do dalšího čísla zasílejte na: mistostarosta@obecbitov.cz  

nejpozději do neděle 28.8.2022. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 31.7.2022 v nákladu 190 ks. Příspěvky nejsou 

jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.  

Za obsah odpovídají jednotliví přispívající. 

www.obecbitov.cz 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

20.8.2022 – Rybí hody – areál rybníků od 14 hodin 

2.9.2022 – Bítovská rovina – noční hasičská soutěž  

3-4.9.2022 – Memoriál J. Menšíka – myslivecká chata 

17.9.2022 – Výstava ovoce a zeleniny – soutěž pro občany o nejlepší výpěstky 

 

Vtip na závěr: 

 

Návštěva ve vězení: 

„Tak co Pepo, zvykáš si?“ 

„Ani nemusím, je to jako doma. Jídlo je  mizerný a nikam mě nepouštěj.“ 

 

 

Jubilanti: 

 

Řeháčková Zdenka 

 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

mailto:mistostarosta@obecbitov.cz
http://www.obecbitov.cz/

