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Každá správná Bítovjačka jezdí na motorce 

 

http://www.obecbitov.cz/


2 

 

Vodnické slavnosti 
V letošním 10. jubilejním ročníku her startovalo 8 týmů! Čtyřčlenná 

družstva zápolila ve třech kategoriích, jízda na vodním kole, jízda na 

„kočičákovi“ a plavba v neckách. Všechny družstva do toho dala 

maximum, ale nebylo soutěžícího, který by se nedobrovolně 

nevykoupal. Na prvním místě skončilo družstvo „Čolků“ a odnesli si 

právem čtyři tablety! Na druhém místě se umístili „Šmoulové“ a získali 

stany. Třetí místo obsadili „Avataři“ s potápěčskou soupravou. Ceny 

byly královské a ani poslední družstvo „Retro“ závodníků nesmutnilo, 

když si nasadilo cyklistické helmy. 

Cenu sympatií diváků soutěž vyhrálo družstvo „Mafie“ 

Soutěž byla ukončena diváckou soutěží přejezdem mola na kole na čas. 

V soutěži zvítězil David Richter.  

O občerstvení se tradičně postaraly místní spolky. K zakoupení byl 

guláš, makrely, medovina, vodnicky nazdobené perníčky, koláče a 

mnoho dalšího. 

Děti se vyřádily na trampolíně, vyzkoušely aquazorbing a mohly si 

nechat namalovat zvířátko na obličej. 

Počasí přálo a povedený den obce byl zakončen noční diskotékou. 

Pořadatelům i soutěžícím patří uznání a velký dík. 

 

 

 

XVIII. zasedání zastupitelstva 
V pondělí 4. srpna 2014 od 19 hodin se koná v malé zasedací místnosti 

obecního úřadu XVIII. zasedání zastupitelstva. 

Procházka za vodníkem a jinou havětí! 
V pátek 22.srpna. v 19.00, sraz u hasičárny. 

S sebou – mlsky pro vodníka, dobrou náladu, špekáček a chleba. 

V kreslení a čtení pokračujeme v září! 
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Rybí hody 
Již tradiční rybí hody se uskuteční v sobotu 23. srpna u rybářské chaty 

od 14 hodin. Rybáři pro vás budou mít připraveno mnoho rybích 

specialit včetně „Bítovského kapra“, pití alko i nealko. V odpoledních 

hodinách bude k poslechu hrát Slatinská country kapela Schrummel. 

Večer zpříjemní od 20 hodin noční karneval.  

Bítovská dolina 
V pátek 29. srpna v areálu Bítovských rybníků pořádají od 20 hodin 

naši hasiči noční soutěž v požárním sportu. Přijďte fandit Bítovským 

hasičům. Občerstvení je zajištěno.  

 

 

Blahopřání k životnímu jubileu 

Sochorková Bohuslava  65 let 


