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Naší nejmladší hasiči se připravují na letošní sportovní sezonu

Bítov vítá Máňu!
V sobotu 20. dubna 2013 v brzkých
ranních hodinách vyrazila osmičlenná
delegace hasičským Transporterem
k bratrům hasičům do Načeradce
pro nové zásahové vozidlo. Stávající
Tatra 138 už je v nepoužitelném
stavu, a proto se zastupitelstvo
rozhodlo vybavit zásahovou jednotku
novějším vozidlem. Z Načeradce se tedy přivezla sice ojetá, ale zato zachovalá
Tatra 148. Po příjezdu do Bítova ji ihned čekal křest (zatím ne ohněm).
Ať tedy naše nová Máňa slouží nejen hasičům, ale celé obci!

Děti tvoří kalendář květen
Termín našeho výtvarného setkání dětí
a rodičů je
10. května (od 16:30).
Připomínáme… budete potřebovat pastelky,
výkres, vodové nebo temperové barvy,
štětec.
Pro maminky a babičky je připravena malá
tvůrčí dílna, tentokrát ukázka pletení košíků
z papíru.
Těšíme se na vás a vaše děti!
Šárka Kozelská a Katka Chrapková

Děti tvoří kalendář červen – Dětský den
V pátek 30. května v 16:30 zveme všechny děti a rodiče na hřiště, kde se bude
konat dětský den. Budeme kreslit, ale také soutěžit. Děti si vyzkouší práci
s prstovými barvami na velký formát, křídami společně nakreslíme
„bítovského panáka“, kterého si potom zaskáčeme. Na děti čekají sportovní
soutěže, trampolína a pro všechny
zúčastněné sladké ceny. Všechny děti jsou
pozvány
ke
společnému
focení
do obecního archivu. Po dvou letech
se zopakuje focení silného ročníku 2010.
V případě nepříznivého počasí bude akce
přeložena. Na hřišti bude zajištěno drobné
občerstvení.
Těšíme se na Vás a Vaše děti!
Šárka Kozelská a Katka Chrapková
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Krmášová zábava
V sobotu 27.dubna večer se konala
v bítovském Obecním domě Krmášová
zábava. Přestože k tanci a poslechu hrál
Vojta Kiss a hasiči připravili bohaté
občerstvení, účast byla malá. Ti, kdo
dorazili, se jistě bavili skvěle.
Asi se pánové šetřili na fotbal.

Fotbal svobodní - ženatí
V neděli 28.dubna dopoledne proběhlo tradiční fotbalové utkání mezi
svobodnými mládenci a ženatými muži. Tentokrát množství ženatých
převýšilo počet svobodných a bylo to znát i ve hře. Ženatí letos s přehledem
převálcovali svobodné 7:3.

Pálení čarodějnic
Čarodějnice všech věkových kategorií se poslední dubnový večer slétly
k bítovskému Obecnímu domu, kde měly svůj rej. Mladší čarodějnice
převládaly v množství a starší a vyzrálejší v kvalitě. Jednu z kvalitních
čarodějnic inkvizice usvědčila ze zlých kouzel a po zásluze upálila.
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Sběr velkoobjemového odpadu a elektro odpadu
Ve dnech 3. května (15:00 – 18:00 hod.) a 4. května (10:00
– 18:00 hod.) se bude za budovou obecního úřadu přijímat
velkoobjemový odpad a elektro odpad. V rámci
velkoobjemového odpadu je 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 pracovník obecního úřadu. Mimo uvedené hodiny bude prostor
přistavených kontejnerů uzamčen.

Sběr šrotu - hasiči
Ve dnech 3.května – pátek odpoledne a 4.května – sobota dopodne proběhne
sběr šrotu. Máte přebytečný kovový odpad, a potřebujete se ho zbavit?
Připravte jej k vrátkům a o zbytek se postarají hasiči.

Posezení s rybáři
Místní rybáři Bítov pořádají dne 1.6.2013 od 15 hod u chaty ve Vesníku
„Posezení s rybáři“. Budeme grilovat ryby, chybět nebude čepované pivo aj.
Přijďte se podívat.
Srdečně zvou pořadatelé

Sdělení redakce
Jakékoli příspěvky, dotazy, nebo připomínky můžete posílat na email:
bitovaci@centrum.cz. Předem děkujeme všem, kteří zašlou příspěvky ke zveřejnění.
Budete-li mít životní jubileum a nechcete jej zveřejnit v blahopřání, dejte nám vědět.
Uzávěrka příštího čísla je 30.5.2013.
Petr Murárik

Blahopřání k životnímu jubileu
Bilej Petr
Fryčková Renata
Špirková Věra
Richter Josef

55 let
55 let
60 let
65 let
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