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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:
Pozvání na veřejnou schůzi – 30. ledna 2015 v 18.00 hodin
Všechny občany zveme na veřejnou schůzi, která se uskuteční v sále Obecního domu.

Slovo starosty
Váţení spoluobčané,
vstupujeme do roku 2015, který je prvním celoročním obdobím nově
zvoleného Zastupitelstva obce Bítov. Na lednové veřejné schůzi Vám chceme
prezentovat základní vizi plánu strategického rozvoje obce na další období. Do něj
budou následně zahrnuty i náměty a připomínky Vás, občanů, za které děkujeme.
Přijatým dokumentem se pak bude řídit zastupitelstvo obce v dalších létech.
Rozpočet schválený na rok 2015 je koncipován ve smyslu většího šetření finančními
prostředky, čímţ chceme docílit navýšení rezervy pro financování větších akcí, které
nás čekají v letech 2016 a 2017. O všem Vás podrobně budeme informovat na jiţ
zmíněné veřejné schůzi. Nyní k plánovaným pracím jen ve zkratce:
rok 2015 bude tedy rokem menších oprav obecního majetku. Jedná se především
o nutné opravy na budově obecního úřadu (výměna oken a úprava vnitřních prostor).
V obecním domě pak projdou rekonstrukcí pánské toalety, novým nábytkem se vybaví
velký sál, celé prostory se vymalují a upraví se venkovní posezení. Na místním hřišti
se opraví sociální zařízení šaten a některé části samotné budovy. V rámci letních brigád
studentů se vymění oplocení na zahradě pod obchodem, opraví se některé šachtice
kanalizačního řádu a sběrače přívalových dešťových sráţek. Drobné opravy budou
i na samotných komunikacích a v prostorách biologických rybníků se odstraní nános
bahna z tzv. nultého rybníku pro lepší pročištění odpadních vod. V oblasti ekologie
budeme pokračovat ve svozu biologického odpadu nebo navrhneme jiná řešení
nakládání s tímto druhem odpadu. Co se týče tříděného odpadu, chceme dořešit způsob
umístění kontejnerů v obci. Práci nadále nabídneme našim občanům v rámci veřejně
prospěšných prací. Zachována bude finanční podpora dobrovolných sdruţení a nově
bychom chtěli více podporovat činnost různých zájmových skupin obyvatel v obci.
V podzimních volbách jste svými hlasy dali jasně najevo, jakým směrem se má obec
ubírat. Věřím, ţe zastupitelstvo obce Vás nezklame. Důleţité je, ţe obec disponuje
dostatkem finančních prostředků, coţ je předpokladem jejího dalšího rozvoje.
Vám, občanům, přeji do nového roku 2015 hodně štěstí, mnoho úspěchů v práci,
radosti v osobním ţivotě a hlavně zdraví.
Tomáš Richter
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CO SE V OBCI UDÁLO?
V sobotu 27. prosince proběhl obecní turnaj ve stolním tenise. Během
dopoledne odehráli své zápasy děti a v odpoledních hodinách muţi. Mladších
účastníků se sešlo 6 a starších 11. Mezi mladšími zvítězil Bobek Oliver a
za starší Bobek Pavel. Všichni účastníci dostali drobné občerstvení a nejlepší
tři i věcné ceny.

V sobotu 27. prosince proběhl obecní duální turnaj. Dvě druţstva se utkala
v téměř tříhodinovém maratónu, a to v sálovém fotbale následovaném
florbalem. Celkové skóre se zastavilo na stavu 56:42 pro modré druţstvo
s brankářem Tomášem Cabukem. Foto: vítězné druţstvo stojící.(O.Chrápek)
„Děti pekly perníčky“
Děti si v adventním čase, při poslechu koled, samy vykrojily,
upekly a nazdobily perníčky v kuchyni obecního domu.
V tomto roce se naše setkání s bítovskými dětmi zaměří
na rukodělné výrobky. „Děti tvoří ....."
Lednové setkání se uskuteční 25. ledna v 16.30 v Obecním
domě. Vyrobíme si andílka nebo panenku ze šustí.
Na děti se těší Šárka Kozelská, Katka Chrapková a Petra Kolarczyková.
Putování k jesličkám (L.Biková)
Na Boţí hod – první svátek vánoční se někteří z nás, převáţně děti se svými
rodiči či příbuznými, vypravili hledat jesličky. Hledání bylo dobrodruţné, místy
velmi náročné, ostatně jak uţ ţivot sám bývá. Místy jsme museli překonat
obtíţné překáţky, doprovázela a vedla nás ale spousta „pomocníků“ (andělů),
díky nimţ jsme se k jesličkám a svaté rodině nakonec skutečně dostali a mohli
společně zazpívat koledy .
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Předsilvestrovský pochod ( M.Švidrnochová)
Dne 28. prosince přivítala skupina občanů trochu pohybu na čerstvém vzduchu. I kdyţ
foukal studený vítr, sníh metl do tváře a bylo o 20 stupňů méně neţ na 1. svátek
vánoční. Směle jsme vyrazili a dokonce byla zvolena delší trasa: Kutnica – Panský
mlýn – údolím Setiny – Výškovice a zpět. Cestou jsme měli pár přistavení s rychlým
občerstvením . Horský vůdce však nasadil vysoké tempo, takţe jsme se zahřívali
především rychlou chůzí . Cesta však plynula rychle, v přátelském a druţném hovoru
všech účastníků. Náš výšlap jsme zakončili, jak jinak neţ, v „naší“ bítovské hospůdce.
Taky jsme zavzpomínali na tradici silvestrovských pochodů. Všem účastníkům dík
za příjemné odpoledne a někdy zase „ na šlapanou!!
FOTO akcí konce roku 2014 - na www.obecbitov.cz/fotoalbum/deni-v-obci

CO NÁS ČEKÁ V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI?
Kondiční cvičení pro ženy a dívky -od 8. ledna 2015 vždy v 19.00 hodin
v Obecním domě v Bítově. S sebou: pití, karimatku, ručník. Přijďte si zlepšit fyzickou
kondici, zpevnit tělo a zlepšit náladu. Těší se na vás: V. Beranová

Tříkrálová koleda – 10.ledna2015
Hasičský ples - 17. ledna 2015
Začátek ve 20.00, !! nová hudba !!, bohatá tombola, občerstvení.
Na vaši účast se těší pořadatelé – místní hasiči. Více na pozvánce.
Turnaj v Mariáši - 24. ledna 2015
Blahopřání k umístění na Zlaté notičce města Bílovec 2014

Koncem listopadu proběhla soutěţ ve zpěvu mezi dvaceti soutěţícími ţáky bíloveckých škol.
Ţáci z Bítova se umístili na prvních místech ve své kategorii. I. kategorie (1. - 3. třída)
1.místo Vojtěch Ptáčník a Jiří Ptáčník, II. kategorie (4. - 6. třída) 1.místo Gabriela
Beranová. K úspěchu blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci obce.
Na stránkách http://www.bilovec.cz můţete shlédnout video a přesvědčit se o jejich talentu.

Blahopřání k životnímu jubileu
Frei Roman
Zhorela Dalibor
Kraft Otakar

50 let
55 let
75 let

Sdělení redakce: Příspěvky, náměty a připomínky můţete zasílat na email:
MARIE.SVIDRNOCHOVA@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla je 28. 1. 2015
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