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Prosinec 2015   Vydává obecní úřad v Bítově          www.obecbitov.cz 

 Bítovjak 
 

 

 
 

Pokojný a krásně prožitý čas „Adventní”. 

 Radost ať přetrvává ve vašich srdcích a v novém 

roce 

 nechť se nám v Bítově dobře žije! 

 

.  

http://www.obecbitov.cz/
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE: 

 

Pozvání na Zasedání zastupitelstva  

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bítov se uskuteční dne 14.12.2015 

 v 18.00 hodin v Obecním domě. 

 

Slovo starosty.  

Vážení spoluobčané,  

za několik dní vstoupíme do nového roku 2016. Za sebou máme rok, ve kterém 

jsme realizovali finančně méně náročné akce, abychom našetřili finanční 

prostředky na období velkých investic plánovaných na léta 2017 a 2018. 

V návrhu rozpočtu na rok 2016 se počítá s další údržbou obecního majetku 

i drobnými investicemi pro zlepšení života v naší obci. Nebudu na těchto 

stránkách vypisovat jednotlivé akce, které byly uskutečněny letos (bylo vše již 

popsáno v minulých číslech tohoto zpravodaje) a které nás čekají 

v nadcházejícím roce. Byl bych však rád, kdybyste si vše přišli vyslechnout 

na veřejnou schůzi, jež bude v měsíci únoru 2016. 

  

Prožijte v klidu adventní dobu, do které jsme vkročili, 

vychutnejte si příjemnou atmosféru Vánoc. Přeji Vám všem 

pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v novém roce 2016!    

                                                                                                       Tomáš Richter  

HASIČI UPOZORŇUJÍ 

Na důležitost průjezdnosti na místních komunikacích v obci – pro případ 

požáru či jiné havárie. Proto důrazně žádají řidiče, aby omezili parkování 

na těchto místech a byli ohleduplní i vzhledem k zimní údržbě komunikací!   

 

CO SE UDÁLO: 

Adventní tvoření  . 

Letošní tvoření adventních věnečků, bylo doplněno o krásnou prodejní výstavku  

PATCHWORKU. Škoda,že účast byla malá. Díky za obětavost a ochotu patří 

organizátorkám za jejich celoroční činnost. Ceníme si vaší práce !                                         

Příspěvek účastnice: 

Ne jednou jsem si přečetla v Bítovjakovi, jak se místní ženy scházely a společně 

připravovaly různé akce. Je mi moc líto, že dnešní ženy se snaží v této tradici 

pokračovat, ale zájem bohužel upadá. O to víc mne mrzí, že hlavní aktéři jsou 

NÁPLAVA. 24.11. jsme se sešly u vázání věnců, bohužel pouze  pět místních 

žen a dvě z Bílovce. Loni to nebylo o moc jiné. Byla bych ráda, kdyby se 

připojily i místní a v této tradici se pokračovalo.  Tímto děkuji Katce Chrapkové 

a Šárce Kozelské, které se snaží a doufám, že je nezájem žen neodradí.                            

                                                                                        Karla Tošenovská 
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CO NÁS ČEKÁ: 

 

Mikulášská nadílka– 6.prosince 2015 od 16.00 v Obecním domě 

Nadílce bude předcházet „Tvořivá dílna“, kde si budou 

moci děti společně s rodiči vyrobit vánoční ozdobu. 

Součástí podvečerního programu bude „Mikulášská 

stezka“, kdy budou děti absolvovat vytýčenou trasu a 

splní tak úkol, aby si dárek zasloužily. Na zpáteční 

cestě již uvidí krásně rozzářený obecní „Vánoční 

strom“. Svatý Mikuláš se dostaví za „Andělských 

zpěvů“, ale jak jinak než s „čertíky“. Se všemi přihlášenými dětmi a jejich 

doprovodem se těšíme na setkání. 

Ps. Děti si sebou donesou vypracovanou Mikulášskou přílohu!!! 

 

Putování k Jesličkám – 25.prosince 2015 

Tentokráte se sejdeme v 16.15 hodin u hasičárny 

v Bítově. Putovat budeme přírodou, směrem k rybníkům a 

kapličce Svaté rodiny. (vhodné a teplé oblečení a hlavně 

obutí) Zastavení budou zaměřena na milosrdenství, 

srdečně zváni jsou všichni, kteří mají touhu ponořit se 

do vánočního poselství a narození Ježíška také v našich 

srdcích.Světýlkový průvod můžete sledovat  nad rybníky a můžete být s námi 

alespoň v duchu. Srdečně zveme rodiče s dětmi, ale i ostatní občany.                                                            

                                                                                     Farníci z Bítova a Lubojat. 

 

„Sváteční“ turnaj – 26.prosince 2015 

Zveme všechny sportovní nadšence, ale i publikum, na duální 

turnaj ve Florbalu a Fotbalu, který se uskuteční v tělocvičně 

obce Tísek. 

Začátek v 9 hodin dopoledne, ukončení do 12 hodin. Sraz v 8
30 

v tělocvičně. Složení družstev bude na začátku vylosováno a následně se 

družstva utkají v uvedených dvou sportech. Družstvo, které obdrží méně branek 

vyhrává  Pohár a cenu, poražené družstvo získává cenu útěchy. Turnaj je 

určen pro obyvatele obce Bítov a jejich nejbližší.  

                                                                                        Zve Vás Kulturní komise. 

 

Přesilvestrovský pochod -27.12.2015 sraz 13.00 hodin 

Klub „rádoby“ turistů Bítova vyhlašuje předsilvestrovský pochod po okolí 

Bítova. Trasa dle počasí, návrat za tmy, svítilny sebou! 
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Zájezd do divadla na muzikál “JAK DŮLEŽITÉ JE MÍT FILIPA” 

28.12.2015 v 18.30 hodin. Odjezd autobusu od zastávky v 17.30 hod. 

 

Novoroční Vatra - 1. ledna 2016 od 00.00 hodin 

Již tradičně vykročíme do nového roku společným setkáním a přípitkem 

„bítovskou vařonkou“ pod obchodem COOP.  

 

Tradiční ping-pongový turnaj-2.ledna 2015 

Zveme všechny rekreační hráče ping-pongu, ale i 

publikum, k příjemnému strávení soboty.  

Pingpongový turnaj se uskuteční v prostorách 

Obecního domu. Od 10 hodin hrají děti (0-15 let) a od 13 
30 

začíná turnaj 

pro dospělé. Rozpis a systém turnaje bude zvolen na základě počtu přihlášených 

účastníků.  Nahlaste se, prosím, v Obecním domě u výčepu. Turnaj je určen 

pro obyvatele obce Bítov.                                             Zve Vás Kulturní komise. 

 

Veřejné bruslení – 3. ledna 2016 

Pro občany naší obce od 10:45 do 12:15 hodin na stadionu 

ve Studénce. Pro nejmenší zábavné soutěže o ceny. Vstup - zdarma.  

Doprava - vlastní.          Zve Vás Kulturní komise. 

 

Cvičení pro ženy a dívky v Bítově –každý čtvrtek !! 

Od 26.11.2015 opět začínáme!!!  

Kdy:  v 19.30 hodin  Kde: Obecní dům v Bítově  

S sebou: pití, karimatku, ručník , dobrou náladu 

Neseďte doma a přijďte si zacvičit   

                                                               Těší se na Vás: Vendula Beranová, 

Blahopřání k životnímu jubileu 

 

Goldová Alžběta          85 let 

Kedroňová Libuše        65 let 

Gwuzdioch Josef          65 let  

 

Sdělení redakce:  
Nabídka na strávení volna a utužení sousedských vztahů v obci je velká. 

Věřím, že se navzájem nezklamete, budu očekávat vaše příspěvky . Díky!  

Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email: 

MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz.Uzávěrka příštího čísla je 26.12.2015.

  

mailto:MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz

