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Vydává obecní úřad v Bítově

www.obecbitov.cz

Bítovjak
Léto bude
vládnout našim
dnům,
tak přejeme všem
našim občanům,
smích, slunce,
dovolenou u vody,
každý den plný
radostné pohody.
Ať se chystáte
objevovat světa
krásy
nebo jen na
zahradě lenošit
budete,
asi užijte si
spoustu
slunečných chvil,
ze kterých v
zimě čerpat
můžete...

Srdečně zveme na DEN OBCE - 25.7.2015
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:
Nová provozní doba místní KNIHOVNY
Středa od 17.00 – 19.00 hodin
Nedělní klid
Upozorňujeme občany na obecně závaznou vyhlášku o rušení nedělního
klidu, kdy je výslovně zakázáno provádět hlučné práce včetně sečení
trávy sekačkou. Vyhláška vyvěšena na stránkách obce a úřední desce.
Pobíhající psi
Dalším nešvarem se stávají volně pobíhající psi. Tímto jednak ohrožují
občany, hlavně malé děti, ničí majetky spoluobčanů a v neposlední řadě
obec znečišťují. Vyzýváme majitele k provedení opatření, aby jejich psi
volně po obci nepobíhali. Jsme nuceni přistoupit k pokutování, a to i
z důvodu nadměrného zatěžování pracovníků obecního úřadu
stížnostmi a neustálými domluvami a napomínáním majitelů.
Ekologie – životní prostředí
Jak již v minulém čísle starosta obce poukázal na ekologii a černé
skládky, měl by se každý z nás zamyslet taktéž nad nutností, množstvím
a druhem používání saponátů všeho druhu. Trh nabízí množství
kvalitních eko prostředků. Hrozba - ekologické rybníky, které mají
určitou kapacitu, a pokud je budeme stále více zatěžovat, můžeme na to
všichni doplatit.
Den obce
Dne 25. 7. 2015 se koná na místním hřišti Den obce s reprodukcí hudby
do nočních hodin. Prosíme tímto všechny občany z blízkého okolí o
shovívavost a porozumění. Děkují organizátoři.
Dotazník
Přílohou tohoto vydání zpravodaje je dotazník o spokojenosti
návštěvníků místní restaurace v Obecním domě. Zařízení je delší dobu
neziskové a rádi bychom znali názor občanů, zda chtějí zachovat provoz
Obecního domu i za cenu dotování provozu. Uvítáme návrhy, které
povedou k větší návštěvnosti.
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Zveme všechny občany, rodáky, lufťáky a příznivce obce na

25. července 2015 od 14.00 hodin na místním
hřišti
Odpoledním a podvečerním programem Vás bude mluveným slovem
provázet místní rodák, mimo jiné také umělec z Prahy, známý pod
krycím jménem Ota Černý.
K tanci, poslechu i zazpívání Vám bude od 14.00 do 22.00 hodin hrát a
zpívat

Cimbálová muzika FCM Radegast
Na přání uslyšíte tradiční valašské písně, lidovky, ale i rockové skladby. FCM
Radegast není tradiční cimbálovka, ale spíš FREE CIMBAL MUSIC, s níž
nebudete ani minutu litovat - bez kontaktu s živým publikem si nedovede FCM
představit hraní a my v Bítově si zas neumíme představit zábavu bez vlastního
přičinění, věříme, že vytvoříme společně příjemnou atmosféru.

Cimbálovou muziku stylově doplní folklorní soubor FOGÁŠ,
jehož členové se těší, že nám budou moci ukázat alespoň trochu z jejich
umění.
Pro naše nejmenší je připraveno hodinové vystoupení KLAUNA
Program bude prokládán, jak jinak v Bítově než, soutěžemi pro děti i
pro dospělé.
Na hřišti bude instalována „Galerie pod stromy“, kde můžete shlédnout
jak dobové fotografie Bítova ve velkém formátu, tak zavzpomínat na
kulturní, sportovní či společenské události let minulých.
Připraveno bude bohaté občerstvení v režii místních hasičů, myslivců,
včelařů, rybářů a farníků.
Po setmění se můžeme těšit na Ohňovou show ( Fireshow )
Z boudy na hřišti se stane od 22. hodiny – malá STODOLNÍ
Na společné setkání generací se těší pořadatelé – zastupitelé obce spolu
s místními dobrovolnými sdruženími.
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Nabídka obecních zájezdů

MALÁ FATRA-VRÁTNÁ DOLINA Slovensko
19. – 20. 9. 2015

Cena: 1750,-Kč

Program:
Sobota 19.9.: odjezd v 7 h. z Bítova. Příjezd do hotelu v 10 h (2,3,4
lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení).Ve 12 h. lehoučká turistika
(možnost i náročnější ) - výjezd kabinkovou lanovkou na Chleb
(1646 n.m ) Jízdné si hradí každý sám (8 euro). Večeře v 18 h, po
večeři volná zábava. Neděle: Snídaně v 8 h. V 10 h lehká turistika. V 15 h. odjezd do
Bítova. Záloha u přihlášení 1000,-Kč (záloha je nevratná)
Minimální počet účastníků 35 osob.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 1x polopenzi, ubytování,
průvodce. Cena nezahrnuje: jednotlivé vstupy do muzea, lanovku, koupání, pojištění
proti úrazu si účastníci zájezdu sjednávají sami.

FLORA - OLOMOUC
3. 10. 2015

Cena 490,-Kč

Odjezd z Bítova v 8:20 h.
Příjezd na výstaviště 9:20 h.
Odjezd do Bítova podle dohody v autobuse. Cena zahrnuje:
autobusovou dopravu, vstup na výstaviště a vedoucí výpravy.

V jednání je příspěvek obce na dopravu-ceny zatím nejsou konečné.
Přihlášky nejpozději do 26.7.2015 na Obecním úřadě popř. ma
email. adrese viz níže.Informace: Marie Švidrnochová tel:721526587
Blahopřání k životnímu jubileu
Havrlant Josef
Freiová Anna
Richter Pavel
Frebort Václav

85 let
85 let
55 let
55 let

Sdělení redakce: Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na
email: MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 29.7.2015.
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