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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:
Pozvání na „Zasedání zastupitelstva“
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bítov se uskuteční 15. prosince 2014
v 18.00 hodin v malé zasedací místnosti Obecního úřadu Bítov. Program bude
vyvěšen na úřední desce.

Vánoční přání
Jménem zastupitelstva obce Bítov přijměte srdečné přání
pokojného prožití adventního času, požehnané Vánoční svátky,
plné lásky, pohody a radostných chvil jak v kruhu svých
nejbližších, tak na společných setkáních připravovaných na toto
krásné období roku.
Švidrnochová Marie

CO SE V OBCI UDÁLO?
Říjnové setkání dětí "Čteme si pohádku"
Děti si poslechly pohádku z knihy "Na větrném
vršku" o tom, jak kdysi lidé trávili dušičkový čas, a
každé z dětí si vyřezalo dýňové strašidlo.
Šárka Kozelská a Kateřina Chrapková

Setkání jubilantů
Jubilanti ve věku 70,75 a 85 let se 23. listopadu sešli v salonku Obecního domu.
Tato setkávání se stala tradicí a věříme, že i pro zúčastněné jsou to příjemně
strávené chvíle, které se nesou v duchu vzpomínek. Jelikož se jedná většinou o
rodáky, je to taková živá kronika obce. Navíc se přesvědčujeme o tom, že se
zajímají ve velké míře o dění v obci a také zde nasloucháme
jejich potřebám a podnětům, kterými bychom se měli
zabývat ve vztahu obce ke starší generaci. V této aktivitě
budeme pokračovat i v následujícím roce.
M. Švidrnochová

Vázání věnců
V neděli 23. 11. 2014 se v Obecním domě uskutečnila další
velice pěkná akce - již tradiční výroba adventních věnců.
Výsledkem příjemně stráveného předvánočního nedělního
odpoledne, jehož si užily nejen maminky, ale také ratolesti,
dokonce i odvážní tatínkové, jsou nádherné adventní věnce,
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které budou ozdobou nejedné slavností tabule. Děkujeme všem, kteří dorazili a
těšíme se na další společné setkání, tentokrát za vůně perníkového koření a
poslechu vánočních koled.
Petra Kolarczyková

CO NÁS ČEKÁ V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI?
Mikulášská nadílka a rozsvícení stromku před OD
6. prosince 2014 v 16.30 v Obecním domě. Děti si s sebou donesou pastelky a
psací potřeby, aby si mohly pro sv. Mikuláše připravit ještě něco kromě básničky,
či písničky. V 17.00 rozsvítíme obecní „Vánoční stromek“ a potom už budeme
čekat na příchod sv. Mikuláše v doprovodu anděla i čerta!

„Děti pečou perníčky“ – prosinec
Ve čtvrtek 11. 12. od 16.30 si děti upečou a nazdobí perníčky. Vezměte si s
sebou nějaké oblíbené vykrajovátko na cukroví a zástěrku. Těšíme se, že si
užijeme společně předvánoční atmosféru.
Kateřina Chrapková, Petra Kolarczyková a Šárka Kozelská

Pozvání na „ Putování k Jesličkám“
25. prosince 2014 v 16.30 od kapličky sv. Rodiny
(nad posledním rybníkem)
Pojďte se s námi vydat za Ježíškem k Jesličkám! Již tradičně je
putování zaměřeno pro rodiny, především pak pro děti. Putovat
budeme cestou, necestou, přírodou a ve tmě – dobrá obuv, teplé oblečení, svítilny
a nadšení sebou.
Za farní společenství Helena Ptáčníková

Tradiční ping-pongový turnaj
Zveme všechny rekreační hráče ping-pongu, ale i publikum, k příjemnému
strávení soboty.
Dne 27. 12. 2014 se uskuteční pingpongový turnaj v prostorách Obecního domu.
Od 10 hodin hrají děti (0-15 let) a od 13.30 začíná turnaj
pro dospělé. Rozpis a systém turnaje bude zvolen na
základě počtu přihlášených účastníků. Nahlaste se,
prosím, v Obecním domě u výčepu. Turnaj je určen pro
obyvatele obce Bítov. Zve Vás Kulturní komise.

„Povánoční“ turnaj
28. 12. 2014
Zveme všechny sportovní nadšence, ale i publikum, na duální turnaj ve Florbalu a
Fotbalu, který se uskuteční v tělocvičně obce Tísek. Začátek v 9 hodin dopoledne,
ukončení do 12 hodin. Sraz v 8.30 v tělocvičně. Složení družstev bude na začátku
vylosováno a následně se družstva utkají v uvedených dvou sportech. Družstvo,
které obdrží méně branek, vyhrává Pohár a cenu, poražené družstvo získává cenu
útěchy. Turnaj je určen pro obyvatele obce Bítov.
Zve Vás Kulturní komise.
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Předsilvestrovský pochod
28. 12. 2014
Všechny občany zveme na společný pochod
okolo Bítova na ukončení turistické sezóny.
Vyrážíme ve 13.00 hodin od zastávky – trasa
dle počasí (upřesnění bude vyvěšeno na
vývěsce kulturní komise).

Nabídka na rok 2015
Silvestrovská „Vatra“
1. 1. 2015 po půlnoci (0.15 – 1.00 hod.) se sejdeme již tradičně „pod obchodem“,
kde si společně připijeme a vykročíme do nového roku.

Veřejné bruslení
4. 1. 2015 proběhne veřejné bruslení pro občany naší obce.
Bruslit se bude v době od 10:30 do 12:00 hodin na stadionu ve Studénce.
Vstup – zdarma. Doprava - vlastní.
Zve Vás Kulturní komise.

Cyklozájezd a muzikál – viz vývěska kulturní komise
Kondiční cvičení pro ženy a dívky
od 8. ledna 2015 v 19.00 hodin v Obecním domě v Bítově. S sebou: pití,
karimatku, ručník. Přijďte si zlepšit fyzickou kondici, zpevnit tělo a zlepšit
náladu. Těší se na vás: Vendula Beranová

Blahopřání k životnímu jubileu
Žádáme jubilanty roku 2015, kteří si nepřejí být
zveřejněni v této rubrice, aby redakci toto rozhodnutí
sdělili.

Sdělení redakce: Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na
email: MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 28. 12. 2014
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