
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Chybovat je lidské. 

Hodit vinu na někoho jiného je ještě lidštější.“ 
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Vážení občané, 

dostalo se vám do rukou další letošní číslo Obecního zpravodaje 

s pořadovým číslem 9. Úvodem bych Vás chtěl pozvat na výstavu 

výpěstků a dobrot z našich zahrádek, která se ustučení v sobotu 17. a  

v neděli 18. září odpoledne v sále Obecního domu. V rámci výstavy 

proběhne také soutěž ve třech kategoriích: 

 výpěstky, 

 pochutiny z nich vyrobené (i s receptem), 

 podzimní dekorace a aranžmá. 

První tři výherci z každé kategorie obdrží zajímavé ceny. V rámci 

výstavy budou mít místní včelaři také včelařský koutek, kde se budete moci 

dozvědět zajímavosti ze světa včel a ze včelaření. Pro děti zde bude 

připraven malý kvíz. Prosím zájemce, aby se dopředu nahlásili na telefon 

603930097 nebo na email: mistostarosta@obecbitov.cz. Výpěstky a 

výrobky můžete dopravit do Obecního domu v pátek 16.9. od 17 do 19 

hodin. Těšíme se na účast. 

 V obecním dotazníku v roce 2019 a následně na veřejné schůzi letos 

v létě byl často zmíněn problém s dostupností mobilního signálu. 

Nejmenší pokrytí prakticky všech tří operátorů je na „Dolním konci a 

Záhumení“. Jelikož jsem slíbil se tímto problémem zabývat (ale zatím stále 

nebylo možné mobilní signál operátorů posílit) nabízím vám tip na 

Slovo místostarosty 
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nastavení volání přes WiFi. Pokud máte doma WiFi signál a máte telefon, 

který tuto funkci podporuje (podstatná část nových smartphonů), můžete si 

v nastavení tuto možnost povolit a dostupnost a kvalita volání se vám 

podstatně zvýší. Přesný návod je zveřejněn na obecních stránkách v sekci 

Aktuality. Případně mne můžete kontaktovat na Obecním úřadě či přes 

email. 

 Začátkem října, přesněji v pátek 7. a sobotu 8. října proběhne 

tradiční sběr velkoobjemového a stavebního odpadu u garáže Obecního 

úřadu. Máte zde možnost odložit stavební suť, stavební materiál, oblečení,  

matrace a drobný nábytek v běžném množství. Na tento sběr není možné 

dovézt pneumatiky ani elektroodpad. Pneumatiky můžete odložit 

v Pneuservisu Rudná v Bílovci a sběr elektroodpadu bude probíhat na jaře 

příštího roku. 

 Závěrem bych vás chtěl všechny pozvat na letošní volby do senátu 

a především do obecních zastupitelstev, které se budou konat v pátek 23. 

září a v sobotu 24. září. Volební místnost bude tradičně umístěna ve 

velkém sále Obecního úřadu. Přijďte svým hlasem rozhodnout o budoucím 

složení zastupitelstva na další 4 roky. 

 Úplným závěrem přeji školákům a studentům klidný začátek 

nového školního roku, pěkné známky, málo domácích úkolů a vám všem 

ostatním pěkný prosluněný podzim. A také přeji všem luštitelům případnou 

výhru v křížovce na konci tohoto zpravodaje :-) 

Ondřej Nikel  
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Na 22. mimořádném zasedání Zastupitelstva obce Bítov, konaného dne 

15. srpna 2022 se mimo jiné schválily tyto body: 

 zhotovitele stavby Snížení energetické náročnosti budovy prodejny 

potravin a smíšeného zboží – Bítov č.p. 8 společnost Hrušecká 

stavební s.r.o., 

 vícepráce a méněpráce na zakázce Rekonstrukce a modernizace 

části chodníku v úseku Obecní dům – zahrádka, kterou realizuje 

firma Martin Fajmon, 

 rozpočtové opatření č. 4/2022 a změnu rozpisu rozpočtu č. 3, 

 vícepráce a méněpráce a prodloužení termínu předání studie 

sjednaného ve smlouvě o dílo ze dne 12.8.2021 se zhotovitelem 

Grania s.r.o., z důvodu zapracování připomínek do 399 

kalendářních dnů od data podpisu této smlouvy o dílo (původní 

termín do 370 kalendářních dnů). 

Přesné a kompletní znění usnesení ze Zastupitelstva obce naleznete 

v daných termínech na fyzické a elektronické úřední desce obce Bítov. 

Informace ze zastupitelstva obce 
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Taktické cvičení Bílovec – Výškovice 

Ani ne měsíc po taktickém cvičení jednotek SDH v Bítově, které 

bylo konané u příležitosti 125. let místního sboru a při kterém „hořela“ 

kotelna místního Obecního domu vyjížděla naše jednotka k dalšímu 

cvičení. To se konalo ve Výškovicích u příležitosti 130. výročí založení 

jejich SDH. V sobotu 13. srpna se krátce po půl čtvrté odpoledne rozezněly 

hasičům telefony, kterými byli svoláni na hasičárnu. Zde jsme zjistili, že se 

jedná o požár Kulturního domu ve Výškovicích a že je požadavek na zásah 

naši Tatrou 148. Vyjížděli jsme po několika minutách hned, jak jsme se 

převlékli do zásahového oblečení. Jelikož jsem byl v tu chvíli jediný 

dostupný strojník, velení vozu se poprvé zhostil Ondřej Kiss a musím 

uznat, že si vedl výborně. Po příjezdu na místo události jsme byli velitelem 

zásahu pověřeni v doplňování vody do hasičské cisterny z Tísku, následně 

jsme prováděli dálkovou kyvadlovou dopravu vody. Cvičení trvalo asi půl 

hodiny, poté jsme se přesunuli na nedaleké hřiště k vyhodnocení. S prací 

naši jednotky byl velitel zásahu spokojen, celé cvičení narušilo jen jedno 

zranění obličeje člena z Lubojat. Možná to bylo tím 

třináctým dnem v měsíci, ikdyž to nebyl pátek, kdo 

ví… 

Slovo závěrem: Každé cvičení, ať se to pro 

laika může zdát zbytečné, je pro hasiče (a především 

pro doborovolné hasiče, kteří nezasahují pravidelně) 

velice cenné. Při školeních se zdá, že každý všemu 

rozumí, chápe taktiku, ovládání vozidla a příslušenství, 

ale při zásahu, kdy jsou ve stresu, jsou i tyto 

jednoduché postupy a cviky obtížné. Proto jsou tyto 

cvičení pro doborovolné jednotky velmi přínosné. 

Ondřej Nikel, velitel jednotky 

Hasiči informují 
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE A ZAJÍMAVOSTI Z 

JEHO HISTORIE 

ČÁST 3. 

KAREL NECHUTA a MATHIAS SALCHER   

(aneb Bílovec a jeho průmysl v 19. stol. do třicátých let 20. stol.) 

Jméno Karla Nechuty pravděpodobně mnohým nic neřekne. A přece je 

významným způsobem spojeno s průmyslem v Bílovci a tím i se životem 

zdejších obyvatel. Karel Nechuta pocházel z dnes již zaniklé obce 

v Doupovských horách, podnikal v Kutné Hoře a v roce 1871 přišel do 

Bílovce, kde založil továrnu na výrobu sametu a prýmků „Carl 

Nechuta“. Výroba byla zahájena v malé továrničce na Pivovarské ulici. 

Nechuta sem přivedl z Kutnohorska české tkalce, kteří zde vytvořili jakousi 

českou kolonii, Bílovec byl totiž tehdy převážně německý (podle sčítání 

lidu r. 1930 žilo v Bílovci - Wagstadtu 3608 Němců, 1198 Čechů a 154 

Poláků a jiných cizinců). Nechuta předčasně v roce 1887 zemřel a jeho 

jmění připadlo jeho ženě a 8 dětem. Majiteli továrny se stali manželka a 

synové Theodor a Richard, firma vyvážela své výrobky téměř do celé 

habsburské monarchie, také do Anglie a Indie.  

Místní knihovna 
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vzorník Salcherových knoflíků 

Po vzniku ČSR byla továrna přejmenována na SILVET, v třicátých letech 

zaměstnávala přes 100 dělníků. V té době patřil Bílovec 

k nejprůmyslovějším obcím okresu (tehdy byl Bílovec okresním městem). 

Největší byla SALCHEROVA TOVÁRNA, která zaměstnávala přes 700 

dělníků a vyráběla knoflíky a jiné galanterní zboží, kovové sponky a 

odznaky, psací pera. V Bílovci byl též podnik na výrobu dřevěných 

horských útulen a chat, parní kolářství s výrobou lyží a rohaček. Jiná 

továrna vyráběla gumové tkaniny, šle, podvazky apod. V té době zde byly 

také 2 knihtiskárny, lihovar a výroba marmelád, kompotů, cukrovinek vína 

a sodové vody a velká cihelna. 

Mathias Salcher byl významný 

rakouský průmyslník, který začal 

podnikat v textilním průmyslu 

v polovině 19. století. V roce 1863 se 

jeden z jeho synů přestěhoval do 

Bílovce, aby tu zahájil výrobu 

plátěných a kovových knoflíků, 

později kamenáčových. Salcherova 

továrna se dočkala největšího rozkvětu 

v 30. letech 19. století. A tady se pomalu 

začíná psát historie bílovecké KOH-I-

NOORky a MASSAGu. Ostatně MASSAG 

představuje zkratku Salcherovy firmy 

Mathias Salcher und Söhne 

Aktiengesellschaft se sídlem ve Vídni. O 

Salcherech někteří mluví jako o bílovecké 

obdobě rodiny Baťů ve Zlíně. 

 

(Zdroje: Z. Kuchta – Významní rodáci a osobnosti Bílovecka, A. 

Konvalinka – Bílovecký okres) 

 

Hana Hajná 
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Plavání pro děti od 5 let - Plavecká přípravka - Laguna Bílovec 

Od září budou opět pokračovat odpolední lekce plavání. Přípravka je 

určena pro děti od cca 5 do 12 let (i pro úplné začátečníky), učíme děti 

základním plaveckým dovednostem.  

Lekce plavecké přípravky probíhají 1x nebo 2x týdně - 

délka lekce 60 minut. 

Termíny výuky: pondělí 16-17 hod nebo 17-18 hod, středa 16-17 hod, 

možnost navštěvovat lekce 1x nebo 2x týdně. 

Začínáme již v pondělí 12.9.2022! Zájemci nás mohou kontaktovat na tel. 

736420169 nebo emailu: info@swimteam.cz 

Pro děti z plavecké přípravky 

organizujeme také doplňkový 

sportovní program - sportovní 

výlety, prázdninový sportovní 

kemp, sportovní hry. 

Informace také naleznete na 

www.swimteam.cz , aktuality 

můžete sledovat i na našem 

facebooku: Slezský plavecký klub 

www.facebook.com/swimteam.cz/ 

 

Vlasta Krischke 

Slezský plavecký klub 

mailto:info@swimteam.cz
http://www.swimteam.cz/
http://www.facebook.com/swimteam.cz/
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Milí luštitelé, 

připravil jsem si pro vás 2 křížovky. Pokud se chcete zapojit do soutěže, zašlete mi 

tajenku na email: mistostarosta@obecbitov.cz nebo vložte podepsaný papír s tajenkou 

do schránky na obecní úřad, 3 vylosovaní z každé kategorie obdrží drobné ocenění. 

Uzavírka soutěže je v neděli 25.9.2022. Přeji hodně štěstí 😊 

Pro mládež: 

Vyluštěním tajenky zjistíš, o jaké zvíře se jedná. 

 

 

Křížovkářská soutěž 

mailto:mistostarosta@obecbitov.cz
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 (Nejen) pro dospělé: 
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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 středy 28.9.2022. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 2.9.2022 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? 

10.7.2022 – Bítovská noha 

17.9.2022 – Výstava výpěstků a dobrot z našich zahrádek 

23. a 24.9.2022 – Volby do senátu a obecních zastupitelstev (1. kolo) 

7. a 8. 10. 2022 – Sběr velkoobjemového a stavebního odpadu 

 

Vtip na závěr: 

 

Píše syn matce: 

„Milá maminko, propadl jsem při zkouškách na vysokou školu. Připrav na to tátu.“ 

„ Drahý chlapče, otec už je připraven. Připrav se taky!“ 

 

 

Jubilanti: 

 

Stará Věra a Richterová Zdeňka 

 

Přejeme hodně zdravíčka  

a štěstíčka.  

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

