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Březen – na průlezky vlezem.
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Beseda s vítězem
V páteční podvečer 14.února 2014 dorazila speciálně upravená
TATRA, řízená vítězem
Africa Eco Race 2014
Tomášem
Tomečkem
k bítovskému
Obecnímu
domu,
kde
byla
již
netrpělivě
očekávána
natěšenými
posluchači.
Po prohlídce
vozidla
na parkovišti se všichni

zájemci
přesunuli
do Obecního domu, kde
pan Tomeček pouštěl
videa
z jednotlivých
etap závodu a diskutoval o průběhu a zajímavostech závodu
s návštěvníky až do nočních hodin.
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Děti kreslí pohádku
Další odpoledne věnované kreslení pohádky začalo v Obecním domě
28.února čtením jedné kapitoly z knížky „Z deníku kocoura
Modroočka“
od autora
Josefa Koláře.
Po krátké debatě začaly děti
pod vedením pí Šárky
a Katky kreslit kocoura
Modroočka z pohádky.
Vznikaly

velmi

pěkné

kresby, které děti jistě vystaví
v Obecním domě.

Další pohádku si děti nakreslí
v pátek 28.března 2014 od 16:30
hod. v Obecním domě. Vezměte si
s sebou pomůcky na kreslení.
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Dětský maškarní ples
Maškarní ples, který pořádala ZŠ 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
princezny, Hurvínka, loupežníky a další pohádkové bytosti. A na co se
děti těšily nejvíce? Bylo to vystoupení dvojice klaunů Kvída a Fída,
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.
Lenka Broskevičová

Japonsko očima českého studenta
V pátek 7.března 2014 od 18. hodin se uskuteční v Obecním domě
beseda s Radkem Ješkem, studentem VŠB TU v Ostravě., který prožil
jeden rok studentského života v Japonsku.

Blahopřání k životnímu jubileu
Hajná Hana
Nohelová Milena
Hrnčířová Ilonka
Jedličková Irenka
Seidlerová Olga

55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
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