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Další generace soutěžících na vodnické hry se aktivně připravuje.  
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Turistický výlet na hrad Helfštýn  
Je 13.července sobota 

ráno a turisté z Bítova 

vyrážejí          na výlet 

na hrad Helfštýn.  

Cesta vlakem příjemně 

ubíhala a už jsme byli 

v Lipníku nad Bečvou. 

Hned na nádraží nás 

potěšil hezký malebný 

a hlavně neponičený 

podchod. Vydali jsme 

se městem po turistické značce směrem na hrad. Cestou jsme si 

prohlídli farní kostel sv.Jakuba a přilehlou botanickou zahradu. Odtud 

jsme pokračovali dále. Na hradě nás čekala prohlídka s průvodcem. 

Dověděli jsme se něco o historii i současnosti hradu. Prohlédli si 

expozici kovářského umění a závěrem prohlídky byla na nádvoří 

ukázka šermířské dovednosti.  

Při zpáteční cestě jsme se zastavili v restauraci Pod hradem na něco 

dobrého a pak už jen pěšky na vlak domů.  

Město Lipník nad Bečvou se nachází v širokém údolí při vstupu do 

Moravské brány ohraničeném Záhořím a na druhé straně Oderskými 

vrchy. Městem protéká řeka Bečva, do které se na území města vlévají 

potoky Hlásenec a Loučský potok.  

Vzhledem k tomu, že nám počasí přálo, bylo teplo a po celý den svítilo 

sluníčko, jsme celou malebnou krajinu měli jak na dlani.  

Výlet byl velice vydařený, turisté spokojeni a tak co si jen více přát? 

Zase někdy další takovou akci.  

Vodnické hry  
Již IX. vodnické hry se 

konaly v sobotu odpoledne 

20.července na Bítovských 

rybnících. Soutěž měla 

novou velmi zajímavou 

atrakci, plovoucí molo 

spojené z pontonu šíře 50 

cm a délce 2,4m . Celkem 
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20 pontonů tak 

tvořilo na rybníku 

chodník o délce 

zhruba 50m. 

 Letos se zúčastnila 

jen 3 družstva. 

Kvantitu nahradila 

kvalita, co družstvo 

to elita. Sexi bublinky 

se svými pasáčky 

dojeli na rybník se 

svým speciálním 

vanovým vozidlem. 

Družstvo Hydrologu přišlo v důstojných oblecích se zkumavkami 

v ruce. Po důkladné kontrole kvality vody se i oni zapojili do soutěže. 

Poslední družstvo, které dorazilo do Bítova ze vzdálené Jamajky, 

doneslo svůj čtyřbob na ramenou za bojovného pokřiku „Nikdo nám 

nevěří, že Jamajka zvítězí“.  

Vítězství se jim povedlo, skutečně vyhráli.  Vyhráli vše, co se dalo, 

základní soutěž, mezi 

diváky získali nejvíce 

žetonu a dokonce 

jeden jejich zástupce 

se dělil o první místo 

v divácké soutěži se 

zástupcem Hydrologu. 

Oba přejeli na jízdním 

kole plovoucí pontony 

o celkové délce zhruba 

10 metrů. 

Obrovským zážitkem 

byl sjezd Jamajských 

závodníků na svém bobu přímo na hladinu našeho rybníku.   

Večerní karneval pod vedením Vojty Kisse  a Pavla Šindláře se protáhl 

až do nedělních ranních hodin.  

Diváci měli k dispozici bohaté občerstvení, za které patří velký dík 

včelařům, rybářům, hasičům, myslivcům a farnímu společenství. 



4 

XVIII. zasedání zastupitelstva 
V pondělí 12. srpna 2013 od 18 hodin se koná v malé zasedací místnosti 

obecního úřadu XVIII. zasedání zastupitelstva. 

Děti tvoří kalendář  
V pátek 23. srpna od 16.30 hod. se již po osmé se setkají bítovské děti 

se  Šárkou Kozelskou a Katkou Chrápkovou k tvorbě kalendáře. Každý 

měsíc nový list. Tentokrát je setkání věnované měsíci červenci. Setkání 

se bude konat v sále Obecního domu. Děti, přineste si pastelky, 

voskovky, vodové barvy a štětec.         
                             Na vaše děti se těší Šárka Kozelská a Katka Chrápková 

Rybí hody 
Již tradiční rybí hody se uskuteční v sobotu 24. srpna u rybářské chaty 

od 14 hodin. Rybáři pro vás budou mít připraveno mnoho rybích 

specialit včetně „Bítovského kapra“, pití alko i nealko. V odpoledních 

hodinách bude k poslechu hrát Slatinská country kapela Schrummel. 

Večer zpříjemní od 20 hodin noční karneval.  

Bítovská dolina 
V pátek 30. srpna v areálu Bítovských rybníků pořádají od 20 hodin 

naši hasiči noční soutěž v požárním sportu. Přijďte fandit Bítovským 

hasičům. Občerstvení je zajištěno.  

Oznámení ZOD Tísek 
Občané, kteří budou jezdit k biologické skládce mimo komunikaci, se 

vystavují možným sankcím ze strany ZOD Tísek. 

 

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 na zveřejnění. 

Uzávěrka příštího čísla je 31.8.2013.                     Petr Murárik 

 

Blahopřání k životnímu jubileu 
Seidler  Ivo  50 let 
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