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Duben, na průlezkách ještě budem.
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Poděkování
Obec Bítov děkuje paní Gwuzdiochové Elišce za darování pozemku a kaple
v dolní části obce.

Děti kreslí pohádku
Poslední březnové páteční odpoledne patřilo opět setkání bítovských dětí
s paní Šárkou a Katkou na kreslení další pohádky. Tentokrát to byla pohádka
„POŠTA V ZOO“ od Ondřeje Sekory.
Po přečtení kapitoly z knížky a následné diskuzi děti vytvořily mnoho hezkých
malovaných obálek a dopisů pro zvířátka. Další setkání bude opět v pátek
18.dubna v Obecním domě.
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XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Bítov
V pondělí 7.dubna 2014 od 18hod. se koná v zasedací místnosti obecního
úřadu XXIII. zasedání zastupitelstva obce Bítov.

Sběr velkoobjemového odpadu a elektro odpadu
Ve dnech 11. dubna (15.00 - 18.00 hod.) a 12. dubna
(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
V pátek 11. dubna odpoledne a v sobotu 12. dubna dopodne proběhne sběr
šrotu. Máte přebytečný kovový odpad a potřebujete se ho zbavit? Připravte jej
k vrátkům a o zbytek se postarají hasiči.

Velikonoční koncert kapely UFO
Kapela UFO Vás zve na letos opravdu netradiční 13. Velikonoční koncert
který se koná na Velikonoční neděli 20.4.2014 v Obecním domě..
Program:
Od 14:00 promítání úvodních videí Velikonočních koncertů (2008 - 2013)
v sále Obecního domu,
Od 16:30 křest monumentu kapely UFO před Obecním domem,
Od 17:00 živý koncert
Po koncertu bude připraven, v případě přízně počasí, táborák s buřtem 
Přijďte se podívat na něco, co Bítov ještě nikdy nezažil. Více informací
na Facebooku kapely.
Těšíme se na Vaší účast, UFO
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Krmášová zábava
Místní hasiči připravili na sobotní večer 26.dubna
od 20 hodin v Obecním domě krmášovou zábavu. K tanci
i poslechu hraje Vojta Kiss, bohaté občerstvení je zajištěno.

Fotbal svobodní - ženatí
V neděli dopoledne 27.dubna proběhne tradiční fotbalové
utkání mezi svobodnými mládenci a ženatými muži. Utkání
bude zahájeno v 10 hodin.

HASIČI RADÍ, INFORMUJÍ
Teplé jarní počasí, které určitě někdy přijde, nás bude lákat k práci
na zahradách a v lesích. Proto bych chtěl jménem hasičů upozornit na
nebezpečí při vypalování staré trávy a pálení
klestí. Pálení starého biologického odpadu by
mělo být vždy nahlášeno hasičům na operační
středisko, aby nedocházelo k planým poplachům,
které zbytečně zatěžují jednotky požární
ochrany. Vypalování porostů je dle zákona
přísně zakázáno a fyzickým osobám hrozí
pokuta až 25 000 Kč. Pokud ale potřebujete
spálit starou trávu, větve či klestí, můžete je
shrabat na hromadu a takto je rozumně spalovat.
Samozřejmostí je mít v dosahu nějaký hasicí
prostředek (hasicí přístroj, vědro s vodou)
a spalovat za bezvětří či pouze za mírného větru,
aby se oheň nevymkl kontrole.
Ondra Nikel

Rybářské závody
ČRS MO Bílovec pořádá na VN Bílovec dne 3.5.2014 rybářské závody. Bližší
informace na www.mobilovec.cz nebo na plakátech. Rybářskou i nerybářskou
veřejnost srdečně zvou pořadatelé.

Blahopřání k životnímu jubileu
Krischková Marie
Gold Radim

50 let
85 let
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