Listopad 2013

Vydává obecní úřad v Bítově

www.obecbitov.cz

Bítovjak

Draci létají nízko, asi bude tuhá zima
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Děti tvoří kalendář
Termín aktuálního výtvarného setkání dětí a rodičů je v pátek
15. listopadu (od 16.30), v sále Obecního domu. Budete potřebovat
pastelky, vodové barvy a štětec. Nezapomeňte s sebou donést všechny
výkresy z předchozích měsíců, pokud jste tak již neudělali. (leden –
říjen)… tolik, kolik jste stihli.
Na Vaše děti se těší Šárka Kozelská a Katka Chrápková

Upozornění! Naše poslední setkání se uskuteční 13. prosince! Toto
setkání bude sváteční – budeme stříhat, lepit, třpytit, ale také budou
oceněni pravidelní účastníci našich výtvarných setkání.
Máte se na co těšit, obec připravila opravdu hodnotné ceny!

VÝSTAVA BÍTOVSKÝCH UMĚLCŮ
Během druhého říjnového víkendu se v Bítově konala rukodělná
výstava, která nahradila pro letošní rok tradiční zahrádkářskou výstavu.
Vystavených exponátů nebylo mnoho, ale všechny byly originální
a stály za zhlédnutí. K vidění byly vyšívané práce, šperky, košíky
z papíru i sena, háčkované hračky i doplňky, vánoční ozdoby,
fotografie, obrazy, řezbářská práce či fotodokument včelařské práce.
Všem vystavovatelům děkujeme za odvahu prezentovat se
a návštěvníkům za jejich podporu a chválu.
Budeme doufat, že v příštím roce donesete i Vy to, co schováváte
v šuplíku nebo zdobí Váš domov.
Šárka Kozelská a Katka Chrápková

VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
SOBOTA 24. LISTOPADU v 15.00
Pojďme si společně užít předvánoční atmosféru, zklidnit se a připravit
se na advent. Přineste si s sebou vše potřebné: polystyrénový
či slaměný korpus, vázací drát, svíčky a bodce, stužky, třpytivé ozdoby,
přírodniny (žaludy, šišky, oříšky, sušená jablíčka, mech), perníčky,
malé baňky a další – vše podle svého vkusu. Větvičky zajistí obec.
K dispozici bude tavná pistole i tavné tyčinky. Zájemci mohou
zhlédnout výrobu korpusu ze slámy. Pokud budete mít zájem zhotovit si
korpus, přineste si slámu.
Těšíme se na Vás.
Šárka Kozelská a Katka Chrápková
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Výlov I. rybníku
V neděli 27.10.2013 odpoledne proběhl
výlov I. rybníku spojený s pečením
a občerstvením i pro veřejnost. Zvolili
jsme tuto formu až na poslední chvíli,
proto výlov nebyl předem avizován
ve zpravodaji. Počasí bylo příjemné,
na rozdíl od mrazivého minulého roku.
S napětím očekávaný výlov potvrdil naše
obavy o ztrátách na rybí obsádce,
zejména na kaprovi. Již od jara jsme pozorovali slabou aktivitu ryb při
hladině, proto jsme v červnu přikoupili násadu kaprů. Ulovilo se tedy cca 100
kaprů, nějaké kusy amura, tolstolobci, líni, což znamená, že se nám někde přes
zimu „ztratilo“ mj. přes 150 ks kaprů okolo 30cm. Nevíme sice na 100%
důvody ztrát, ale větší úhyn ryb nebyl od posledního výlovu pozorován, ani
pytláci (?). Zato je veřejným tajemstvím, že naše rybníky navštěvují již
několik let mj. vydry. A co dokážou, o tom jsme se už bohužel stačili
přesvědčit na ostatních našich rybnících, ale hlavně na okolních potocích.
Na vysvětlenou dodávám, že ti 3 dvacetikiloví tolstolobci nebyli z vlastní
produkce, ale byl to dar od rybářů po výlovu bravantické nádrže.
Za MRB jednatel M.Kupka

Mladí hasiči
Vážení občané, po celý rok jste mohli vidět mladé hasiče, jak u hasičské
zbrojnice týdny a týdny trénují. Mnoho z Vás možná netuší, že jsou zapojeni
do celoroční soutěže Floriánek Cup 2013, která byla ukončena začátkem října.
Mladí hasiči vynechali z celoroční soutěže jen jeden závod, a to kvůli nemoci
některých z dětí. V soutěži jsou děti registrované pod svými jmény
a na závodech se prokazují příslušnosti k danému SDH členským průkazem.
S jiným členem nebo více chybějícími členy nemohou závod absolvovat.
Odměnou za pravidelnou docházku, jak na tréninky, tak i na závody, jim je
celodenní výlet, který jim po předchozí domluvě uspořádají vedoucí kolektivu.
Letos, stejně jako loni, byly děti na výletě v aquaparku v Olomouci, kde se jim
moc zalíbilo. Po koupání jsme se přemístili na minigolfové hřiště v blízkém
Hýlově, a tam jsme výlet zakončili. Děti si tento výlet nezasloužily pouze
účastí na trénincích a soutěžích, ale také sběrem papíru, kterým si na tento
výlet přispěly. Děkujeme občanům, kteří sbírají starý papír pro mladé hasiče.
Na začátku školního roku jsme navštívili také DNY NATO 2013 na
mošnovském letišti. Prohlédli jsme si tam vše, co bylo k vidění a vyfotili jsme
se, s čím jsme mohli. Soutěžní družstvo se skládá z 9 členů, což je v poslední
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době problém. Družstvo je sestaveno jen stěží a vzhledem k tomu, že jsou
zúčastněné děti ve věku 6-15let, jsou zařazeny do kategorie starších žáků, což
je vůči početnějším kolektivům znevýhodňuje. Touto cestou bych rád
poděkoval jak dětem, které svou podporou požárního sportu také udržují chod
sboru, tak rovněž VELKÉ DÍKY patří i jejich RODIČŮM, kterým děkuji za
podporu, trpělivost, přizpůsobení se a ochotu. Poděkování patří i obci a sboru
za jakýkoliv příspěvek na aktivity mládeže. Největší poděkování věnuji
vedoucímu SVATOPLUKU SEIDLEROVI, který už léta dojíždí 2 krát týdně
na tréninky a rovněž na soutěže. Na konci sezóny přispěl finanční částkou na
výlet. Do dalších let bych byl rád za větší podporu a spolupráci, jak s rodiči
tak i členy sboru. Touto cestou chci také povzbudit děti, které by rády trávily
svůj volný čas aktivně, v kolektivu svých vrstevníků z vesnice, nebojte se a
přidejte se k nám!
Za VEDOUCÍ mladých hasičů Vojtěch Kiss

Mikuláš
V pátek 6. 12. 2013, na večer svátku sv. Mikuláše, zveme děti
i s doprovodem na jedinečnou událost – od 17hod v sále
Obecního domu v Bítově vypukne originální čertovský
koncert spojený s Mikulášskou nadílkou. Zcela nové pojetí
oblíbené dětské akce však znovu nabízí rodičům dopředu
objednat balíček pro své hodné či polepšené ratolesti, pro ostatní může obecní
topič zprostředkovat individuální dodávku z uhelného skladu :-). Objednávka
balíčku (bítovským dětem hradí obec) je možná po celý měsíc listopad, do 30.
11. 2013 u personálu v obecní restauraci.

Sdělení redakce
Prosíme všechny jubilanty, kteří si nepřejí být zveřejněni v Bítovjaku, aby to
předem sdělili.
Jakékoli příspěvky, dotazy, nebo připomínky můžete posílat na email:
bitovaci@centrum.cz. Předem děkujeme všem, kteří zašlou příspěvky ke
zveřejnění. Uzávěrka příštího čísla je 30.11.2013.
Petr Murárik

Blahopřání k životnímu jubileu
Švidrnochová Marie
Fojtík Petr
Kupková Bohumila
Seidlerová Vlasta
Florčík Evžen
Sochorek Jiří

50 let
55 let
60 let
60 let
65 let
70 let

4

