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Ahoj léto, ahoj prázdniny………
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Rybí hody
Předposlední srpnová sobota patří v Bítově již po mnoho let rybářům a
jejich Rybím hodům. Bylo to vidět všude, desítky automobilů, kol a
hlavně stovky návštěvníků lačných po dobré rybě.
Heslo dne – jen lehký oběd a honem k rybníkům. Rybáři opět
nezklamali. Vše bylo perfektně připraveno, dokonce nebyla fronta na
tradičního Bítovského kapra a to se prodalo vše co bylo připraveno.
V posledních letech nesmí na Rybích hodech chybět také Slatinská
country kapela Schrummel, která svým repertoárem vytvoří na
rybnících vždy tu pravou atmosféru. Noční karneval uváděl Vojta Kiss.
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Noční hasičská soutěž Bítovská
dolina
Přijďte podpořit bítovské hasiče na noční soutěž
v požárním sportu, která se koná v pátek
30. srpna v areálu Bítovských rybníků. Samotná
soutěž hasičských družstev začíná od 20 hodin.
Občerstvení je zajištěno.

Dětská hasičská soutěž
V sobotu 7. září 2013 od 8 hodin se u hasičské zbrojnice
koná dětská hasičská soutěž v požárním útoku.
Mladí bítovští hasiči si jistě zaslouží vaši podporu.

Hasičský kinematograf
V pátek 13. září 2013 se od 20 hodin na hasičské zahradě
koná letní kinematograf. Promítání vzpomínek se
uskuteční na venkovní stěnu hasičské zbrojnice. Při
nepřízní počasí se bude promítat v hasičské zbrojnici.
Bohaté občerstvení je zajištěno. Přijďte zavzpomínat.

Slet Vran
V sobotu 21. září 2013 od 14 hodin se na místním hřišti koná Slet Vran.
Z programu:
- nízký průlet Bítovem
- soutěže pro malé i velké
- trampolína
- splašené kola, šlapací mechanický býk
- skákací boty
- vyjížďka makaronem v koloně
- večerní karneval od 20:00 do ranního kuropění
- bohaté občerstvení
- vstupné dobrovolné
- atrakce zdarma
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Turistický výlet na Velký Javorník
V sobotu 28. září se uskuteční jednodenní turistický výlet na Velký
Javorník. Odjezd z Bítova je v 8.00 od Obecního domu autobusovou
linkou 671 do Svinova na vlakové nádraží. Ze Svinova odjíždí vlak
v 8.37. Ve Studénce přestoupíme na vlak do Veřovic, kde dojedeme
10.13. Z Veřovic je to na Velký Javorník asi 7 km pěšky.
Zpáteční vlak odjíždí v 16.07, ve
Studénce přestoupíme a ve Svinově
jsme 17.11. Autobus do Bítova jede
až v 18.52 a tak bude dost času uhasit
žízeň v restauraci „Na skok“.
Upřesnění bude na nástěnce.

Děti tvoří kalendář
V pátek 20. září od 16.30 se již po deváté se setkají bítovské děti
s pani Šárkou Kozelskou a Katkou Chrápkovou k tvorbě kalendáře.
Každý měsíc nový list. Tentokrát je setkání věnované měsíci září.
Setkání se bude konat v sále Obecního domu. Děti, přineste si pastelky,
voskovky, vodové barvy, štětec a podzimní listy.
POZOR! Prosíme rodiče, aby svým dětem přibalili všechny doposud
vytvořené výkresy (měsíce). Pokud se v tomto termínu nemůžete
zúčastnit, prosíme, doručte výkresy do Obecního domu.
Na vaše děti se těší Šárka Kozelská a Katka Chrápková

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 30.9.2013.
Petr Murárik

Blahopřání k životnímu jubileu
Richter Milan

65 let
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