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OBČANŮM SLAVÍCÍM

Všude dobře, doma nejlíp!

V TOMTO MĚSÍCI
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
SRDEČNĚ

Máme před sebou čas prázdnin, dovolených, odpočinku, čas poznávání nových
krajů, nových přátel. Tento čas „ jinakosti“ je nám dán, abychom odlišili dny
všední od těch svátečních a volných, ať už si užíváme procházek krajinou,
koupání v moři či trávíme chvíle nad zajímavou knihou. Vší touto činností se
snažíme zpomalit čas, jako kontrast s rychlým tempem dnešní doby. Je to čas
načerpání sil, zamýšlení se nad mnoha obyčejnými věcmi, které nás v běžných
pracovních dnech nějak míjejí.
Vždy následuje návrat domů,a často musíme, dát za pravdu přísloví:
„Všude dobře, doma nejlíp!“. Vždyť i zde, v naší dědině,je krásně!

BLAHOPŘEJEME.

A zpříjemnit Vám začátek léta přicházejí všichni aktivisté letošního čtyřdenního
kulturně sportovního maratónu, který se bude odehrávat v areálu bítovských
rybníků. Možná je to tak trošku loučením a zároveň prezentací těch, kteří
chtěličinadále chtějí pro obec a hlavně pro naše občany vytvářet příjemné
soužití a dobrou zábavu.
Jste všichni i vaši známí a přátelé srdečně zváni „ K RYBNÍKŮM“!!

BKSF 5.7.-8.7.2018
AREÁL BÍTOVSKÝCH RYBNÍKŮ
V případě nepřízně počasí v Obecním domě

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
PO STOPÁCH BÍTOVSKÝCH Z BÍTOVA
Plánovaná druhá etapa zájezdu po stopách Bítovských z Bítova se uskuteční 8. září 2018.
Momentálně je v jednání průvodce, který se zajímá o historii našeho kraje a byl by ochoten absolvovat
s námi trasu celodenního zájezdu: Hrabyně, Wlodzienin – Polsko, zámek – muzeum Litultovice. Přesný
program spolu s termínem přihlášek bude zveřejněn v příštím zpravodaji.
Švidrnochová Marie

OHLÉDNUTÍ - POSTŘEHY
PUTOVÁNÍ PO IZRAELI.
16.května byla naše knihovnická středa obohacena o program, který připravili manželé Richterovi a
Švidrnochovi, totiž o zajímavé a příjemné vyprávění o jejich cestě po památkách i přírodních
zajímavostech Izraele. Velice vhod nám přišel úvod o historii i současné politické a geografické situaci
Izraele. Ve zprávách se sice toto slovo v poslední době skloňuje každý den, ale my jsme si díky výkladu
mohli uvědomit všechny souvislosti současnosti s historií. Zasmáli jsme se u videa natočeného při koupání
v Mrtvém moři a měli jsme posvátné mrazení v zádech při pohledu na Boží hrob či Zeď nářků v
Jeruzalémě. Celé vyprávění bylo pečlivě připraveno a proběhlo v příjemné atmosféře, nechybělo ani
výborné sladké pohoštění Děkujeme za příjemný podvečer a vzkazujeme všem, kteří se nemohli nebo
nechtěli zúčastnit, že o hodně přišli!
Hana Hajná - Knihovna Bítov

POZVÁNÍ

OBEC BÍTOV
a Bítovští rybáři, Sbor Dobrovolných Hasičů Bítov, Myslivecký spolek Bítov-Těškovice, Včelaři Bítov,
Armádní divadelní společnost „Umělci z Prahy“, kroužek malých divadelních forem „TYBYS“, Armádní
pěvecký sbor U.A.P. & T.B.A., Turistický kroužek Bítov, Nadace rozvoje porodnosti v Bítově
Vás společně a srdečně zvou na

Bítovský kulturní a sportovní festival 2018

Termín:

čtvrtek 5.7. 2018 až neděle 8.7.2018
Místo konání:
areál Bítovských rybníků
(v případě nepříznivého počasí v Obecním domě)

Podrobný program na straně 3.a4.
Vstupné dobrovolné – zakoupením historické „divadelní“ fotografie
Na Vaši účast se těší pořadatelé!!
Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz.
Foto z akcí na www.bitovaci.estranky.cz. Uzávěrka příštího čísla 29.7.2018.

