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Noční hasičská soutěž Bítovská dolina 
Noční soutěž v požárním sportu, která se konala v pátek  30. srpna 

v areálu Bítovských rybníků, skončila neúspěchem našeho družstva, 

které útok nedokončilo – příště to bude jistě lepší. 

V nevelké konkurenci zvítězili družstva Tísku v obou kategoriích, 

tj. ženy i muži.  

 

Dětská hasičská soutěž 
Sobotní dopoledne 7. září 

patřilo soutěži mladých 

hasičů. Soutěž v požárním 

útoku se konala u hasičské 

zbrojnice. Zúčastnilo se jí 12 

družstev v kategorii 

mladších žáků a 12 družstev 

v kategorii starších žáků.  

Bítovští mladí hasiči se 

zařadili do kategorie starších 

žáků a skončili na krásném 

osmém místě.  

 

Hasičský kinematograf 
V pátek 13.září uspořádali hasiči Hasičský kinematograf. Sondovali 

jsme zájem občanů o tuto akci. 

Pro přítomné bylo připraveno 

občerstvení včetně tří druhů 

jídel pod patronací kuchaře 

Zdeňka R. V úvodu byly 

promítnuty ukázky z oslav 110 

let SDH, a pak se promítal 

film. Z ohlasu přítomných 

zazněl požadavek na zařazení 

více dokumentace z vlastní 

činnosti a také něco z historie a vzpomínek na starší členy. 

        Zkusíme něco připravit na delší zimní večery. 
                                                                                                    Za SDH    A.Kupka 
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Turistický výlet na Velký Javorník  
V sobotu 28. září v 8 hodin ráno, 

vyrazila výprava 13 turistů 

linkovým autobusem do Svinova 

a dále přes Studénku a Veřovice 

na Velký Javorník. Výprava 

dosáhla vrcholu v celkovém  počtu 

šestnácti turistů. Ve Studénce se 

k nám totiž přiřadili opozdilci, kteří 

nestihli autobus z Bítova. 

Po sestupu jsme se zastavili 

ve Veřovické hospůdce načerpat nové síly na cestu zpět a zhodnotit 

výlet.  

Sběr starého papíru 
V pátek 4.října odpoledne budou mladí hasiči sbírat starý papír. Máte-li 

nějaký, připravte ho, prosím, k vrátkům. Děkujeme Vám za spolupráci. 

Sběr velkoobjemového odpadu 
Ve dnech 4. října (15.00 - 18.00 hod.) a 5. října (10.00 – 18.00 hod.) 

se bude za budovou obecního úřadu přijímat velkoobjemový odpad 

a drobný stavební odpad. V rámci velkoobjemového odpadu je 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 elektro odpadu. 

Při ukládání odpadu bude přítomen zástupce obecního úřadu. Mimo 

uvedené hodiny bude prostor přistavených kontejnerů uzamčen. 
                                                                       

20. zasedání Zastupitelstva obce Bítov. 
Zasedání se uskuteční v pondělí 7. října 2013 v 18.00 hodin  v malé 

zasedací místnosti Obecního úřadu Bítov. 

Na programu budou tyto hlavní záležitosti:  

1.  Zahájení. 

2.  Kontrola usnesení. 

3.  Zpráva o činnosti obecního úřadu.   

4.   Organizační. 

5.   Závěr.           
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VÝSTAVA BÍTOVSKÝCH UMĚLCŮ 
Tvoříte rádi? V sobotu 12.října od 14.00h do 20.00h a v neděli 13.října 

od 14h do 18h proběhne výstava výrobku Bítovských umělců. 

Děti, dospělí, doneste ukázat své malůvky, fotografie, výrobky (ruční 

práce, šperky, dekorace...)  

Sběr vaší tvorby proběhne v pátek 11.října od 16.30h do 18.00h v sále 

Obecního domu v Bítově. Hned po ukončení výstavy budeme exponáty 

vracet. Těšíme se na vaši hojnou účast a vaše výtvory! 

 

Děti tvoří kalendář  
V pátek 18. října od 16.30 se koná již desáté setkání bítovských dětí           

s paní Šárkou Kozelskou a Katkou Chrápkovou při tvorbě kalendáře. 

Každý měsíc nový list. Tentokrát je setkání věnováno měsíci říjnu.  

Na chodbě Obecního domu probíhá výstava dětských obrázků. 
                             Na vaše děti se těší Šárka Kozelská a Katka Chrápková 

 

Veřejná schůze zastupitelstva 
V pátek 25.října 2013 se koná v sále Obecního domu veřejná 

schůze zastupitelstva obce s občany. Začátek je od 17 hodin. 

Všichni občané jsou srdečně zváni. 
                                   

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 30.10.2013.          Petr Murárik 

Blahopřání k životnímu jubileu 
Šablatura Eduard  60 let 

Vaňková Stanislava  65 let 
Lyčková Meda   85 let 
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