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Když potká sob soba, mají radost oba. Když se potkají tři sobi, tak se radost 

násobí. Hodně radosti, štěstí a hlavně zdraví v roce 2014. 
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Mikulášský koncert - Mikuláš 
Plný kulturní dům dětí, čertů 

jeden anděl a jeden Mikuláš, tak 

to vypadalo v pátek 

6.prosince 2013 v Bítovském 

kulturáku. Konal se zde 

čertovský koncert, který 

připravila ZUŠ v Bílovci, 

a Mikulášská nadílka, kterou 

zvládl Mikuláš s andělem. Děti 

zde po promluvě s Mikulášem 

byly obdarované balíčkem, každý dle zásluh.    

Adventní koncert 
V neděli 15. prosince se konal v Obecním domě adventní koncert. 

Obecenstvo se sešlo v hojném počtu a to jak starší generace, tak 

i rodiny s dětmi. V sále vládla sváteční atmosféra, kterou svými výkony 

podtrhli hlavně účinkující. Zpívali a hráli profesionálně a s velkým 

zaujetím, a proto sklidili za své výkony veliký, zasloužený potlesk. 

Za příjemný předvánoční zážitek děkuji bítovské kulturní komisi 

a doufám, že se všichni můžeme těšit na příští adventní koncert. 
Alena Pavlásková 

Vánoční koncert kapely UFO 
V sobotu 21. prosince opět praskal kulturní dům ve švech. Kapela UFO 

totiž pořádala odložený koncert kapely UFO. Plný Obecní dům 

spokojených a dobře naladěných diváku svědčí o UFOunském 

hudebním i hereckém umění. 
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Milé děti, vážení rodiče, 
s koncem roku také končí naše společné tvoření. Malí umělci si tak mohou 

dokončit své dílko - kalendář. Některé obrázky se objevily v bítovském 

kalendáři, ostatní jsou vystaveny v místním kulturním zařízení. I v novém roce 

bychom v našem tvoření chtěly pokračovat. 

Opět to bude kreslení a malování, tentokrát na téma dětských knih. Po přečtení 

a převyprávění pohádky nebo příběhu si děti podle své fantazie vytvoří 

obrázek. Věříme, že nám všem tato činnost přinese nové a veselé zážitky. 

Malovat pohádky začneme v Obecním domě 17.1.2014. 
S přáním pěkných Vánoc  Kateřina Chrapková a Šárka Kozelská 

Divadelní představení 
MADAMA BUTTERFLY - opera od Giacoma Pucciniho, zpívaná 

v italštině, nalákala celý autobus zájemců z Bítova na poslední letošní 

sobotu do opavského divadla. Byl to pěkný zážitek a jistě by bylo dobré 

se do opavského divadla opět podívat.   

Vánoční turnaj v ping-pongu 
Tradiční vánoční turnaj v ping-pongu se konal v pátek 27.12.2013 

ve velkém sále Obecního domu. Nejlépe hráli Vítek Komár, Tomáš 

Lyko a na třetím místě se umístil Pavel Bobek. Mezi chlapci byl 

nejlepší Radek Šprla a mezi děvčaty Bára Velikovská.   

Bruslení ve Studénce 
Obec Bítov pronajala ledovou plochu na zimním stadiónu ve Studénce 

v neděli 12. ledna 2014 od 16.
15

 - 17.
45

. Vstup je zdarma. Dopravu si 

zajišťuje každý sám. Neseďte doma vezměte kamarády a přijďte si 

zabruslit. 

Turnaj v mariáši 
Příznivci karetních her zvou hráče, radily 

i všechny ostatní na turnaj v mariáši, který se koná 

v Bítově v sobotu 25.1.2014 v Obecním domě. 

Prezentace: 8.30 hod. Začátek: 9.00 hod. Přihlášky 

u p. Žůrka, tel. 739 759 450. Startovné 200,- Kč 

(v ceně je oběd). Přichystané je občerstvení 

a příjemná obsluha. Žádáme Vás o dochvilnost, srdečně zvou pořadatelé 

a těšíme se na Vaši účast. 
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Hasičský ples 
Spoustu českých i světových hitů  připravil  DrJiM   na tradiční 

hasičský ples, který bude v sobotu 18.1.2014 od 20 hodin.  Hasiči 

zase připravili bohaté občerstvení a velký příděl dobré, nejen 

taneční, nálady. Nebude chybět bohatá tombola. Tak neváhejte, 

a přijďte! 

Tříkrálová koleda 2014 
I v roce 2014 (v období od 6.1. do 11.1) Vás navštíví Tříkráloví 

koledníci, kteří Vám budou štěstí, zdraví vinšovati a Vaše příbytky dle 

Vašeho přání označovati  K + M + B 2014 – „Bůh žehnej tomuto 

domu.“ Kdo z vás by chtěl podpořit zrestaurování náhrobního kamene 

nalezeného v lubojatském kostele, přispějte koledníkům do jejich 

kasiček. Za Vaše příspěvky upřímné „Pán Bůh zaplať“. 

Jedná se o náhrobní kámen Bítovských, který se nacházel 

v presbytáři kostela svatého Jiří a pochází z roku 1489. Je to ojediněle 

zachovalá památka ze šestnáctého století v oblasti českého Slezska. 

Náhrobní kámen je sice vcelku zachovalý, ale zrestaurovat zcela jistě 

potřebuje. V nápisové části je totiž ochozený a v levém spodním rohu 

zlomený. Po jeho zrestaurování bude umístěn v kostele a při příležitosti 

„Noci kostelů“ je úmyslem farníků seznámit vás s historií tohoto místa.   

PS: Chcete-li přispět do celonárodní sbírky, využijte k tomu konta 

Sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny VS 777, KS 379 

(složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod). 
                                                                                                        Marie Švidrnochová 

Sdělení redakce 
Prosíme všechny jubilanty, kteří si nepřejí být zveřejněni v Bítovjaku, aby to 

předem sdělili.  

Jakékoli příspěvky, dotazy, nebo připomínky můžete posílat na email: 

bitovaci@centrum.cz. Předem děkujeme všem, kteří zašlou příspěvky ke 

zveřejnění. Uzávěrka příštího čísla je 30.1.2014.                  Petr Murárik 

Blahopřání k životnímu jubileu 
Friedel Dobromil   85 let 

Řeháček Bohumil   85 let 

Sochorek Augustin   85 let 

Jedličková Věra   85 let 
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