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Bítovjak

Přejeme čtenářům krásné a požehnané
prožití Velikonočních svátků.
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Čtení na pokračování – něco z historie Bítova
Ze zaniklých bítovských organizací vzpomeneme - SVAZ ŽEN.
Počátky činnosti Svazu žen v Bítově bychom museli hledat před rokem
1966, vzhledem k tomu, že dokumentace byla skartována, neznáme
přesné datum. Víme však přesně, že ke konci roku 1989 bylo
organizováno 48 žen různého věkového složení. První předsedkyní byla
paní Vlasta Sochorková. Z dalších členek výboru jmenujme alespoň:
Hrabovskou Bětku, Havrlantovou Jiřinu, Vřeskou Miladu, Tylichovou
Jarku, Seidlerovou Jiřinu, Vavrečkovou Líbu, Krischkovou Milušku,
Seidlerovou Olgu, Seidlerovou Drah., Starou Věrku, Vavrečkovou St.
Začátky nebyly lehké, nebylo kde schůzovat, natož uskutečňovat nějaké
akce. Což o to - schůze byla v „extrovně“ u Poskrů (bývalá hospoda u
kapličky), v klubovně na hřišti, někdy i po domech. Horší to bylo
například s kurzy studené kuchyně! Ty první proběhly u p. Broňky
Řeháčkové doma a
v bytě bývalého JZD pod
vedením kuchařky a
dietní sestry z Bílovce.
V nové hasičárně již
probíhaly dva kurzy pečení
cukroví s p. Tichou
z Ostravy. Asi pětkrát vedla
pečení cukroví také
p. Anna Vřeská. Všechny
tyto kurzy byly nejen poučné, dodnes mají jejich účastnice možná doma
recepty, ale hlavně zábavné.
Vzhledem k věkovému složení žen musela být činnost zaměřena tak,
aby byla zajímavá pro všechny věkové kategorie, hlavně pak pro mladé,
které neměly zkušenosti. Aby to, co se naučí, mohly v životě uplatnit.
Tak se rozběhly kurzy šití, nejdříve bylo využito zkušenosti žen, které
byly absolventkami rodinných škol (p. Bačová H.). Kurz probíhal
v klubovně na hřišti. Šicí stroj byl zajištěn z Bílovce po bývalé rodinné
škole. Později probíhaly kurzy šití až do roku 1989 pod vedením
p. Hrbáčové, od níž se ženy moc naučily.
Dovolím si na závěr 1. části vložit pozdrav od p. Hrbáčové, kterou jsem
potkala v Ostravě, dnes již je jí přes 80 let, ale je to dáma, na které je
znát její obor – móda. Velmi ráda vzpomíná na chvíle strávené v Bítově
a ty z Vás, které jste se účastnily jejich kurzů, srdečně zdraví.
Z materiálů p. Jiřiny Seidlerové – M. Švidrnochová
(pokračování příště)
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:
Pozvání na „ Zasedání zastupitelstva“
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bítov se uskuteční 20.4.2015
v 18.00 hodin v malé zasedací místnosti Obecního úřadu Bítov.
Změna! Sběr - Velkoobjemový odpad 10.-11.4.2015
Ve dnech 10. dubna (15.00 - 18.00 hod.) a 11.dubna (10.00 – 18.00
hod.) se bude za budovou obecního úřadu přijímat velkoobjemový a
elektro odpad. V rámci velkoobjemového odpadu možno přivážet
textilní odpad, staré matrace, koberce, pneumatiky a gumový odpad.
Kontejnery nejsou určené pro uložení barev, olejů a různých střešních
krytin. Součástí tohoto sběru není přijímání stavebního odpadu. Při
ukládání odpadu bude přítomen zástupce obecního úřadu. Mimo
uvedené hodiny bude prostor přistavených kontejnerů uzamčen.
CO SE V OBCI UDÁLO?
Ohlédnutí lyžařů - zájezd BESKYDY 14.2.2015 jsem se zúčastnila
lyžařského zájezdu. Ráno začalo slibně, vyšlo sluníčko a vypadalo to
na krásný den. Po příjezdu na Bílou jsme se rozdělili na lyžaře, ti
zůstali na sjezdovce přímo na Bílé, a běžkaře, ti měli na výběr ze čtyř
tras. Skupinka turistů pokračovala v cestě autobusem dále
na Bumbálku. Naše malá skupinka si vybrala běžeckou trasu po modré
značce (20 km). Pěšky jsme vyšli boční cestou nad sjezdovku, pak jsme
si nasadili běžky a jeli v dobře upravené stopě až na Mezivodí, kde jsme
si udělali pauzu na oběd. Z Mezivodí jsme pokračovali zpět na Bílou.
Hezky unavení a plní dojmů, neboť počasí nám opravdu přálo, jsme se
vraceli domů. R. Cabúková
Beseda o ptácích a výroba ptačích budek
V pátek 13. března si děti a jejich rodiče zpříjemnili
podvečer besedou s ornitologem a výrobou budek
pro ptáky, kteří jsou nedílnou součástí naší přírody.
Navštívil nás pan Jiří Duda, který je velký nadšenec a milovník přírody
a ptactva. Seznámil děti, ale i jejich početný doprovod s různými druhy
ptactva a vyprávěl jim o jejich způsobu života. Děti a rodiče společnými
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silami vyrobili šest různých budek, které jsou zavěšeny na stromech
kolem hřiště. O. Chrapek
CO NÁS ČEKÁ V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI?
„Děti tvoří jarní dekoraci“ V pátek 10. 4. v 16.30 v Obecním domě.
Děti si vytvoří jarní obrázek z lékařských špachtlí nebo jarní stromeček.
V případě výroby stromečku je nutné si donést starší květináč. Určitě
budete potřebovat nůžky, štětec a pokud máte, temperové nebo akrylové
barvy. Na účastníky se těší K. Chrapková a Š. Kozelská.
Připomínáme všem rodičům a dětem možnost zapojit se do výtvarné a
literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Vaše výtvory můžete
vhodit do schránky (Bítov 150) nebo na emailovou adresu
k.chrapkova@seznam.cz, nebo také donést na setkání v pátek 10.dubna.
Uzávěrka soutěže je 25. dubna.
KRMÁŠOVÁ ZÁBAVA se uskuteční v sobotu 25. dubna 2015
ve 20.00 hodin v Obecním domě. Hraje Vojta Kiss. Zvou místní hasiči.
Tradiční zápas ve fotbale „ SVOBODNÍ – ŽENATÍ!“
Proběhne v neděli 26. dubna 2015 – začátek v 10.00 hodin na hřišti.
Při příležitosti oslav 70. výročí ukončení II. světové války uctíme
památku obětí položením věnce k pomníku padlých v den osvobození
Bítova - 29. 4. v 18.00 hodin. Hlavní vzpomínkovou akci spojenou
s výstavkou, audio a video projekcí, besedou nad zachovanými
materiály z tohoto období, spolu s dalším doprovodným programem
připravujeme na 8. května 2015. Více v příštím zpravodaji.
Blahopřání k životnímu jubileu
Vavrečková Zdeňka
65 let
Sochorková Milada
65 let
Sýkora Bronislav
65 let
Sdělení redakce: Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat
na email: MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 26.4. 2015.
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