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Červený nos i lica, to by měl radost i písničkář Nohavica.

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
Při Tříkrálové koledě v Bítově a Lubojatech se nasbíralo celkem
27855,- Kč z toho v Bítově 13050,- . Všem, kteří přispěli sebemenším
finančním darem popř. sladkostí pro koledníky patří velké díky.
Poděkování patří taktéž malým i větším koledníkům za jejich nadšení
pro
dobrou
věc.
Peníze z darů byly v roce 2012 použity na zakoupení nového motoru k
varhanám - 19500,- Kč a zaplacení dlažby v předsíni kostela - 35000,Kč. Upřímné „ Pán Bůh zaplať!“ patří všem – od dárců až po lidičky
zajištující a práce provádějící, mnohdy ve svém volném čase.

Hasičský ples
Hasičský ples - k tanci hrála již tradičně kapela „Dr JiM“, (Diskorej
Jiřího Mazánka). Skvělou večeři připravil náš mistr kuchař Zdeněk
Richter se svou pomocnicí. Skvělou zábavu si zajistili účastníci sami.
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OPRAVA VARHAN V KOSTELE SV.JIŘÍ V LUBOJATECH
Varhany v kostele sv. Jiří v Lubojatech, byly postaveny kolem roku 1930,
výrobcem je Josef Melzer - Kutná Hora. Jedná se o pneumatické varhany s
výpustkou, v kompletním stavu byly osazeny sedmi rejstříky. Varhany byly
posvěceny 28.9.1934.
Varhany byly v havarijním stavu – poslední čištění a ladění se dělalo v roce
1963, nehrály některé tóny i celé rejstříky. Chybělo několik píšťal, dřevěné
součásti varhan byly napadeny aktivním červotočem. Nástroj byl rozladěn a
funkční pouze částečně
Oprava varhan začala na jaře roku 2012 – provedl ji mistr varhanář pan
Petr Strakoš z Fryčovic. Na opravu varhan poskytuje sedmiletou záruku,
během které bude zdarma revidovat jejich stav a nástroj pravidelně ladit.
Novou elektroinstalaci a zapojení nového motoru zajistil pan Ing. Petr Bernát
PhD. Potřebné stolařské práce, opravu červotočem napadené skříně dokončuje
mistr stolař pan Lumír Martiník z Olbramic.
Náklady na záchranu stávajícího nástroje, doplnění chybějících rejstříků,
ochrana proti červotoči pro budoucnost a výměna červotočem zničených částí
jsou řádově 20x nižší než zakoupení nových varhan a 10x levnější než
zakoupení staršího srovnatelného nástroje. Oddalováním opravy varhan by se
jejich stav zhoršoval, výrazně by pokročilo napadení červotočem a náklady na
jejich pozdější opravu by byly ještě výrazně vyšší.
V pátek 21. prosince 2012 se podařilo opravy varhan dokončit a předat je k
užívání v našem farním kostele. Varhany jsou funkční v plném rozsahu včetně
opraveného hracího stolu. Jsou naladěny, ale ladění se musí provést
opakovaně v teplejších měsících roku 2013. Na varhany je sedmiletá záruka.
Na všechny opravy dohlížel a kolaudaci varhan stvrdil diecézní organolog pan
Jiří Krátký.
Zaplatili jsme 100 000Kč za varhanářské práce a za opravu hracího stolu –
tyto peníze jsme získali z mimořádné dotace města Bílovce. Dalších 37 500
stál motor a elektroinstalace – zaplaceno z peněz farnosti Lubojaty, z darů při
tříkrálových koledách a ze zisků při svatodušní slavnosti organizované
farníky. Zbývá ještě dokončit a zaplatit stolařské práce.
Pan varhanář Petr Strakoš je také vynikajícím koncertním varhaníkem a
slíbil na jaře, třeba u příležitosti pouti na svátek svatého Jiří, uspořádat
v našem kostele varhanní koncert.
Všem, kdo jste pomohli opravy financovat a pomáhali při jejich realizaci
moc děkujeme.
za farní společenství Jana Zuchnická
(varhanice)
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Turnaj v mariáši
Příznivci karetních her zvou hráče, radily i
všechny ostatní na který se koná v Bítově v sobotu
2.2.2013 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.

Masopust
Masopustní průvod zahájí starosta obce 16.1.2013 v 15 hodin před obecní
domem. Všechny Bítovské masky příjďte se zapojit společně s dechovou
hapelou do masopustního průvodu obcí. Sraz masek je ve 14:45. před obecní
dům. Po návratu do kulturního domu pochováme basu. K jídlu budou
připravené zabíjačkové speciality. Zveme nejen masky, ale i přihlížející.

Rybářský ples
Místní rybáři v Bítově si Vás dovolují pozvat na tradiční
Rybářský ples, který se koná v sobotu 23.února 2013 od 20
hodin v Obecním domě. K tanci a poslechu hraje skupina
„Dr.JiM“.

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 28.2.2013.

Petr Murárik

Blahopřání k životnímu jubileu
Gwuzdiochová Eliška
Kupka Antonín
Kupková Miluše
Effenbergerová Františka
Vavrečková Stánička
Tyllich Ladislav
Kučerová Františka
Ryšková Marie

60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
85 let
90 let
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Bílá stopa
Poslední roky se stále více lidí, jak z řad starších, tak i mladé generace v zimním
období, dle sněhových podmínek, věnuje ve volném čase rekreačnímu běžkování.
Nejznámější trasa a také ne příliš náročná vede údolím Jamníku od restaurace
Údolí mladých po Tísovskou přehradu a zpět.
Pro náročnější běžkaře dále pak do údolí Setiny přes penzion Setina, dále přes
Kozíček, lyžařský vlek v Pusté Polomi, údolím Setiny přes Panský mlýn a Kutnici
až do Bítova. V údolí Jamníku přes potok Jamník bylo postaveno a opraveno
několik můstku přes potok. Na těchto pracích se podíleli jak hoši z Bítova, tak
z okolních vesnic včetně Bílovce.
Smutné je, že tuto trasu včetně můstků zneužívají nezodpovědní motorkáři a
čtyřkolkáři a značně ji ničí. Trasu v letním období využívají turisté. Po této trase
vede modrá značka až k Výškovicím a dále do údolí Setiny.
V letošním roce máme k dispozici sněžný skútr, který zakoupil p. Petr Sokol
z Údolí mladých. Stopu bude dělat pro běžkaře v okolí.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem příznivcům bílé stopy, kteří peněžní částkou
přispěli na provoz sněžného skútru.
Stanislav Sochorek
Sportu zdar
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