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Haló, haló, včeličky, vstávejte, už bude jaro. 
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Taneční  v Bítově  
V únoru probíhala 

v Obecním domě 

v Bítově opět po 

několikaleté přestávce 

výuka společenských 

tanců pod vedením 

tanečních mistrů – 

manželů Pekárkových.  

Šesti tanečních lekcí se 

tentokrát účastnilo 

8 párů.  Poslední taneční večer v RETRO stylu proběhl ve čtvrtek 

21. února. Ke konci se, bohužel, někteří tanečníci a tanečnice potýkali 

s úrazy či onemocněními, parket proto výrazně prořídl. Přesto však šlo 

o pěknou a vydařenou akci, za níž je třeba pořadatelům a také tanečním 

mistrům poděkovat.                                                                Lucie Biková 

 

Turnaj v mariáši 
Byla sobota 2.2.2013 

a příznivci karetních her 

se sešli v rekordním 

počtu 21 hráčů 

na tradičním „Turnaji 

v mariáši“.  

 

 

Po celodenním zápolení 

vyhrál Jaromír Jozek 

z Velkých Albrechtic, 

jako druhý se umístil 

Vladan Vinkler z Pusté 

Polomi a třetí skončil 

zástupce Bítova Tomáš 

Lyko.    
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Děti tvoří kalendář – Leden 
Dobrý nápad – děti si namalují kalendář. Tuto myšlenku uvedly do života paní 

Šárka a Katka. Mladší děti s rodiči se sešli v pátek 8.2.2013 v Obecním domě, aby 

společně nakreslili pod vedením obou výtvarně nadaných bítovských žen měsíc 

leden.  

Masopust 
V sobotu 16.2. se v Bítově konal masopustní průvod a veselice. Do průvodu přišla 

spousta masek, od tradičního medvěda, přes rabína, miminko, Krakonoše, 

smrtku,… po neodolatelnou dámu v podání pana Čestmíra Marka. 

 Všude po obci se hrálo a tančilo. Bylo opravdu veselo. Průvod dorazil 

do Obecního domu až za tmy. Všichni ochutnali zabijačkové výrobky a spolu 

s pořadateli pochovali za velkého nářku „basu“. 

Velké poděkování patří všem organizátorům i zúčastněným za snahu zachovat 

tuto milou a stmelující tradici.                                             

 

Rybářský ples 
Sobotní noc 23. února 2013 patřil bítovský 

Obecní dům místním rybářům a jejich 

tradičnímu plesu. Tento ples byl obohacen 

velkým množstvím pravých papírových  

kapřích šupin. K tanci a klouzání na šupinách 

hrála skupina „Dr.JiM“. 
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Děti tvoří kalendář – Únor 
Pozor, změna termínu setkání! 
Termín výtvarného setkání dětí a rodičů se posouvá na 15. března (od 16.30) 

z důvodu obsazenosti námi dohodnutého termínu. Tentokrát se bude tvořit 

ve velkém sále Obecního domu. 

Připomínáme, budete potřebovat pastelky, výkres, nůžky, lepidlo, jakékoliv 

zbytky balících či barevných papírů. 

Pro bítovské dámy bude připravena malá tvůrčí dílna. Naučíme se vyrábět květy 

z organzy.  Budete potřebovat jehlu, nit, nůžky, pár korálků, organzu (k dostání 

v Optisu v Bílovci, 1m/asi 10,-Kč). Pokud neseženete, nevadí! Na místě nějaká 

organza připravená bude. 
Těšíme se na Vás a Vaše děti. 

 

Dětský maškarní ples 
Klub rodičů při MŠ Lubojaty pořádá v Obecním sále v Bítově 

9. března 2013 od 14.00 hod. dětský maškarní ples. Připraven je 

zábavný program pro děti, bohatá tombola, občerstvení. Všichni 

jste srdečně zváni! 

 

Velikonoční koncert UFO (Úplně.Fešní.Ogaři) 
Letošní Velikonoční koncert kapely UFO se z organizačních důvodů 

odkládá. Aleš má diplomku, Ondra má bakalářku, Eda má svatbu a 

Venca to skutečně, ale skutečně sám nezvládne.  

 

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 30.3.2013. 

Petr Murárik 

Blahopřání k životnímu jubileu 
Fojtíková Helena   50 let 
Rozprýmová Jana  50 let 
Marková Veronika  55 let 
Richter Rudolf   60 let 
Seidlerová Ludmila  65 let 
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