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I myšička a zajíček netrpělivě čekají na jarní oteplení.

Dětský maškarní ples
Maškarní ples, který pořádala
MŠ Lubojaty v Obecním domě
v Bítově, byl zahájen tradiční
promenádou
masek.
Děti
vytvořily dlouhého hada, který se
proplétal mezi diváky, a my jsme
si mohli prohlédnout berušky,
princezny, Asterixe, loupežníky
a další
pohádkové
bytosti.
A na co se děti těšily nejvíce?
Bylo to vystoupení dvojice pohádkových kamarádů, kteří pro ně připravili
program plný tance, zábavy, her
a soutěží.
Jaký by to byl ples bez tomboly?
Ta samozřejmě nemohla chybět.
Poděkování patří všem, kteří
nám organizačně a finančně
pomohli s organizací plesu.
A pokud se Vám ples líbil, je to
pro pořadatele největší odměna.

Eva Ostrožlíková
učitelka MŠ Lubojaty

Výroční členská schůze rybářů
Členové rybářského spolku se sešli
v sobotu 16.3.2013 na rybářské
chatě na každoroční členské
schůzi.

Zhodnotili loňské
chovatelské a lovecké
úspěchy, naplánovali rok
letošní.
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Děti tvoří kalendář
Již podruhé se sešli rodiče a prarodiče
se svými dětmi v bítovském kulturním
domě, aby spolu poseděli a děti se něco
dozvěděly a namalovaly. Zabývali jsme se
měsícem „únor“ a děti si kromě pastelek
vyzkoušely lepení rámečku (mozaiky)
kolem své kresby.

Pro maminky a babičky byla
připravena malá tvůrčí dílna, vyráběly
jsme květy z organzy.
Termín dalšího výtvarného setkání dětí
a rodičů je 5. dubna (od 16.30).

Připomínáme, budete potřebovat
pastelky,
výkres,
vodové
nebo temperové
barvy,
štětec
a bramboru (vyrobíme si razítko).
A jelikož téma organzy ještě nebylo
minule
vyčerpáno,
budeme
pokračovat. Novým tématem budou
dekorační prvky z plsti (filcu).
Budete potřebovat jehlu, nit, nůžky, pár korálků nebo knoflíčků, organzu či plsť (k
dostání v Optysu v Bílovci), větší velikonoční formičky jako předlohu. Nějaký
materiál bude opět připraven na místě.
Těšíme se na Vás a Vaše děti!
Šárka Kozelská a Katka Chrapková

Krmášová zábava
Na sobotní večer 27.4.2013 připravili od 20hodin v Obecním domě hasiči Krmášovou
zábavu. K tanci i poslechu hraje Vojta Kiss, bohaté občerstvení je zajištěno.

Fotbal svobodní - ženatí
V neděli dopoledne 28.dubna proběhne tradiční fotbalové utkání mezi svobodnými
mládenci a ženatými muži. Utkání bude zahájeno v 10 hodin.
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Pálení čarodějnic
Sraz všech bítovských čarodějnic a diváků je v úterý 30.4. v 16.00 hodin na zahradě u
obecního domu. Jednu čarodějnici upálíme a na plameni si opečeme klobásy.

Sběr velkoobjemového odpadu a elektro odpadu
Ve dnech 5. dubna (15.00 - 18.00 hod.) a 6. dubna (10.00 – 18.00
hod.) se bude za budovou obecního úřadu přijímat velkoobjemový
odpad a elektro odpad. V rámci velkoobjemového odpadu 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
Ve dnech 5. dubna – pátek odpoledne a 6. dubna – sobota dopodne proběhne sběr
šrotu. Máte přebytečný kovový odpad, a potřebujete se ho zbavit? Připravte jej
k vrátkům a o zbytek se postarají hasiči.

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

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 30.4.2013.
Petr Murárik

Blahopřání k životnímu jubileu
Holková Milada
Slaný Zdeněk
Radvanská Vlasta
Seidlerová Anna

55 let
55 let
60 let
65 let
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