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V tomto měsíci se dožívají
životního jubilea:

Náhrobní kámen Bítovských z Bítova
Jedná se o pískovcový náhrobník o rozměrech 130x90x20-30 cm, který
vznikl patrně v 30. letech 16. století a byl uložen do podlahy pod věží,
kde byl při archeologickém průzkumu 3.7.2010 nalezen. Jedná se
o náhrobní desku opatřenou ve své horní části vavřínovým věncem,
ve kterém je umístěn erb Bítovských z Bítova – hořící srdce. Ve všech
čtyřech rozích je umístěn monogram PH, jako signatura mistra
působícího v té době na Moravě i ve Slezsku. Archeologové podle
nápisu na náhrobku usoudili, že pochází z první poloviny 16. století a že
patřil Bítovským z Bítova. Navrhli náhrobek zrestaurovat a instalovat na
boční zeď ve vstupní chodbě. 16.8.2011- Ministerstvo kultury
prohlásilo náhrobek Bítovských z Bítova z kostela sv. Jiří v obci Lubojaty
za kulturní památku.

Richterová Ivana
Kupková Anna
BLAHOPŘEJEME!

V červenci 2016 byl tento náhrobní kámen, který byl díky dotačnímu titulu zrestaurován, nainstalován
ve vstupní chodbě pod věží kostela. Při každé dotaci je povinná spoluúčast, což činilo z celkové částky
8650,- .Mnozí z občanů byli účastníky besedy o Bítovské tvrzi, kde jsme si oživili dávnou minulost vzniku
naší obce a rodu Bítovských z Bítova, a proto mi přišlo velmi symbolické, že náklady na zrestaurování uhradí
„bítovští“, a to z letošní koledy. Rádi bychom uskutečnili otevření kostela sv. Jiří v Lubojatech v rámci „Noci
kostelů“, aby měli všichni příležitost shlédnout nejen náhrobek, ale třeba i slyšet jak zní nedávno
zrestaurované varhany a vůbec připomenout si historii této kulturní památky.
Švidrnochová Marie

POZVÁNÍ
POZVÁNÍ – CHATA NIVA
XVI. ročník
Vážení
čtenáři. Memoriálu Jaroslava Menšíka
10.9.-11.9.2016

POZVÁNÍ K HASIČÁRNĚ
Noční soutěž – 9.září od 21.00
Soutěž mladých hasičů – 11.září od 8.00

NĚCO Z HISTORIE – 20 let od znovuosamostatnění obce Bítov
Po poněkud dlouhé letní prázdninové přestávce, nabízím čtení o významných událostech vývoje našeho
„nového Bítova“. V červnovém příspěvku jsem skončil konstatováním výsledku podzimních komunálních
voleb. Připomenu jen, že zastupitelstvo bylo tenkrát devítičlenné (Lubomír Bilík, Jarmila Košařová, Lumír
Krauzovič, Pavel Nikel, Tomáš Richter, Ladislav Sochorek, Stanislav Sochorek, Ing. Otto Schwarz a Marie
Švidrnochová). Každé nové zastupitelstvo, než se takzvaně „rozjede“, po určitý čas vypadá, že nedělá nic. To
pravda pochopitelně není, jen chvíli trvá, než se nové podněty připraví k realizaci. Řešili jsme v podstatě
pokračování v opravách zanedbaného stavu obecních budov. Budova bývalé školy (Obecní dům) byla po
nejnutnějších opravách již provozována jako restaurace. Nájemcem byl pan Bohdan Richter, vše fungovalo.
Proto se síly a prostředky převedly do jiné oblasti, kde nás „tlačil palec“. V hasičské zbrojnici byla shnilá okna
v průčelí. Také fasáda budovy Obecního úřadu nedělala obci dobrou reklamu. Proto se pro rok 2003 staly
opravy těchto budov prioritou.
Okna v hasičárně i fasádu budovy Obecního úřadu jsme provedli svépomocí ( díky za to panu Jarkovi
Řeháčkovi, Romanu Lindovskému a dnes už nežijícím Oldřichovi, Vlastíkovi a Jiřímu Seidlerovým). Náklady
na realizaci byly, proti finančním požadavkům potencionálních dodavatelů, poloviční.
Také jsme, shodou okolností, dostali dotaci na opravy sportovních zařízení. Proto jsme se, hned po obecní
slavnosti, pustili do opravy hřiště a budovy šaten na hřišti. Byla zahájena oprava plochy hřiště ( rozorání,
vyrovnání sklonu, obnova trávníku ), v „boudě“ se udělala nová podlaha a strop. Oprava hřiště sebou přinesla
velmi důležitou okolnost, která po určité období společenský život obce ovlivnila, ale o tom se dočtete v další
části článku.
Ekonomickou oblast obce však poměrně výrazně, tentokrát negativně, ovlivnila i skutečnost, že pan
Bohdan Richter se rozhodl ukončit nájemní vztah k Obecnímu domu a tím i měl skončit provoz restaurace. Po
dlouhých a vzrušených debatách v zastupitelstvu zastupitelé rozhodli, že se pokusíme restauraci provozovat
ve vlastní režii. Od Bohdana obec odkoupila vybavení restaurace a kuchyně (celkově za téměř 200 000.- Kč),
provedla se výměna kotle ústředního topení, do budovy byl zaveden plyn včetně plynového kotle a hledali
jsme zaměstnance. Štěstí nám přálo. Našli jsme vhodný personál a restauraci pro občany znovu otevřeli,
tentokrát ve vlastní režii obce. Do dnešních dnů se můžeme chlubit velice solidní úrovní poskytovaných služeb,
kdy, zvláště v kuchyni, se paní Pavla Sochorková ukázala jako dobrý tah. Také musím vzpomenout Zuzanu
Bilejovou, která ve svých šestnácti létech, jako studentka hotelové školy, přispěla k nastavení standartu
úrovně prostředí pro společenské akce.
Rozvíjející se využívání sálu zvláště pro rodinné oslavy nás přimělo k realizaci rozsáhlejších úprav kuchyně.
Proto byl zadán projekt na uspořádání kuchyně a posléze nám stejná projekční kancelář vypracovala studii
na využití půdních prostor Obecního domu. Zvažovalo se provedení vestavby bytu a prostor pro ubytování
turistů nebo rekreantů. Záměrem bylo budoucí ekonomické zhodnocení budovy. K realizaci však nedošlo.
Projekt rekonstrukce kuchyně se realizoval za výhodných cenových podmínek (využití zaměstnanců stavební
firmy BYTPRŮM mimo sezonu) v zimě 2003-2004.
Tímto tento příspěvek končím. Příště popíšu (mimo jiné události), jak se zrodily Vodnické hry.
Pavel Nikel

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BÍTOV
12.9.2016v 18.00 na Obecním úřadě. Jsou zváni občané, kteří se zajímají o dění v naší obci.
Na Vaši účast se těší zastupitelé obce.
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PROVOZNÍ DOBY NA POŠTĚ V LUBOJATECH od 1. září 2016.
Pondělí, Středa 07:30 - 10:30
Úterý , Pátek 13:00 - 16:00
Čtvrtek 14:00 - 17:00
Sobota , Neděle zavřeno

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY
Citát:
„Platí o lidském mozku. Každá činnost jej stimuluje. Scházet se s druhými, mít něco společného, to
všechno dělají lidé napříč historií právě proto, aby měli spokojený život“
V srpnu se bítovští důchodci zúčastnili tří zdařilých akcí.
Ve středu (10. srpna) vyjela menší skupina do Bravantic na prohlídku okolí zámku a bývalého mlýna.
Průvodcem byl starosta Bravantic, pan Ivo Kočíš, který s velkým zklamáním musel konstatovat, že noví
vlastníci přivedou zámek zřejmě jen ke zbourání. Připomněl se i historický kamenný most přes Sezinu, který
zničily nedávné povodně. Most a okolí zámku je ztvárněno na obrazech malířem Bohumírem Dvorským, který
žil v Bítově ve čtyřicátých letech minulého století.
Hned další den (ve čtvrtek 11. srpna ) se jiná skupina důchodců vydala do Ostravy na prohlídku Dolních
Vítkovic, turisticky upraveného hutního komplexu bývalých Vítkovických železáren. Mimo prohlídky zařízení,
v němž se ještě nedávno vyrábělo surové železo, si z rozhledny na vrcholu vysoké pece prohlédli Ostravu a
okolí. Nikdo takto stráveného času nelitoval.
Ve čtvrtek (25.srpna) se sešlo 30 důchodců z Bítova ( a jeden šikovný vnuk) u zámku
v Bílovci. Prohlídku zámku domluvil s kastelánem p.Tyllich. Byli jsme překvapeni, a to skutečněpříjemně, jak
se zámek zvelebuje. Výklad pana kastelána, člověka erudovaného, byl velmi pěkný. Prohlédli jsme si sousední
muzeum a následně jsme vyšli po skupinkách na ochoz věže bíloveckého kostela. Opět jsme byli provázení
výkladem zasvěceného průvodce p.Řeháčka. Škoda jen, že z věže kostela není vidět Bítov. Po prohlídce
kostelní věže jsme se různými způsoby ubírali k Bítovu. Někteří autem, jiní autobusem a skupinka třinácti
zdatných se vydala pěšky, lesním údolím. Před tím jsme se však občerstvili a posilnili v hospůdce
u nemocnice, protože cestou k Bítovu už žádná, otevřená hospoda, bohužel, nebyla. Výlet jsme zakončili
příjemně unaveni, na kávě, u rybářské chaty v Bítově, na kterou nás pozval Stáňa Sochorek.
Sejdeme se opět, jak už se pomalu stává zvykem. Zdá se, že v souladu s úvodním citátem, nám „scházení se
s druhými“, opravdu scházelo.
Za důchodce v Bítově

HankaVavrečková,PavelNikel

POZVÁNÍ
Nabídka zájezdů: (více ve vývěsce kulturní komise)
FLORA – OLOMOUC -22.10.2016. CENA 490,-Kč ,
DIVADELNÍ, ADVENTNÍ ZÁJEZD DO PRAHY -10. – 11. 12. 2016- MUZIKÁL – Mefisto Cena: 2.150,-Kč
Nabídka předplatného na divadelního představení v Domě kultury v Bílovci – 2. pololetí 2016
11.9.2016, 19.00 hod. Peter Nichils: Hra vášní – divadlo Praha, 5.10.2016, 19.00 hod. Miroslav Donutil –ONE
MAN SHOW, 24.10.2016, 19.00 hod. Michael McKeever: Hvězdné manýry. Předplatné v rozmezí od 550,do 750,- Kč dle místa v řadě. Předprodej v Muzeu v Bílovci, tel. 556412266. Více informací na vývěsce .

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V BÍTOVĚ POŘÁDÁ
"NOČNÍ SOUTĚŽ"
v kategorii muži a ženy, která se uskuteční v pátek 9. září 2016. Začátek ve 21.00 hodin
před hasičskou zbrojnici v Bítově. Přijďte povzbudit naše mužstvo. Občerstvení bude
připraveno.
„ DĚTSKOU SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ“ okresu Nový Jičín,
která proběhne před naší hasičárnou v neděli 11. září 2016 od 8.00 hodin. Zveme občany, aby
se přišli podívat, jak mladí hasiči ovládají hasičskou techniku.
Spolek KLIMNET a možnost připojení k internetu v obci Bítov.
Spolek KLIMNET (dříve občanské sdružení) nabízí jako další poskytovatel připojení k internetu v obci
Bítov. Spolek vznikl v roce 2004 a ve svých stanovách má od svého počátku dva zásadní pilíře:
 neziskovost
 snahu o zvyšování počítačové gramotnosti mimo jiné i zajištěním stabilního, rychlého a přístupného
přístupu k Internetu.
Síť přístupových bodů sítě KlimNet (neveřejná síť elektronických komunikací s přístupem k síti internet)
se stále vylepšuje a rozšiřuje. Síť v tuto chvíli čítá 47 přístupových bodů, osazených více než 150 kusy antén.
Celková konektivita sítě stoupla z původní rychlosti 1 Mbit na současnou rychlost 1 Gbit, počet připojených
členů je v současné době asi 1300.
V Bítově bylo první AP postaveno v roce 2006 u p. Zdeňka Kupky a
disponuje několika klientskými anténami a přívodním spojem s kapacitou 88 Mbit, pracujícím v pásmu 10
GHz. Další AP pak bylo vystavěno v červnu 2016 na domě rodiny Cabúkových. Disponuje třemi sektory
pokrývajícími
viditelné
okolí aa přívodním
pásmu
GHz s kapacitou cca 150 Mbit.
Příspěvky,
náměty
připomínkyspojem
můžeterovněž
zasílatvna
email10marie.svidrnochova@seznam.cz
Na různých místech spolek KLIMNET
rovněž
síť bezplatných připojení tzv. "hotspotů",
Uzávěrkaprovozuje
příštího čísla
30.9.2016
umožňující připojení k internetu v restauracích, hospodách, ale i ve venkovních prostorech. Členové mohou
rovněž bezplatně využívat službu SledovaniTV.cz - tedy sledování TV vysílání přes TV, smartphone, tablety a
chytré televize, kdy mají k dispozici 51 TV programů, 50 hodin zpětného sledování a 30 hodin času pro vlastní
nahrávky. Dále je možné zajistit VoIP (telefonování přes internet).
Pokud máte zájem o připojení na některý z uvedených AP, můžete na níže uvedených odkazech
Titulekdalší
popisující
obrázek nebo grafiku
požádat o členství a tím také o připojení, případně získat
informace.
https://www.klimnet.org/index.php/pripojeni/jak-se-pripojit
https://www.klimnet.org/index.php/pripojeni/cenik-a-clenstvi
https://www.klimnet.org
Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla 30.9.2016

