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Budoucí zásahová jednotka.
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Slovo starosty obce
Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se
podstatného událo v naší obci a co bude následovat letním období.
V jarních měsících jsme instalovali nová vrata v Hasičské zbrojnici,
vytvořili zázemí pro zaměstnance u veřejně prospěšných prácích a
uváděli v život standarty bezpečnosti práce se vším, co k tomu náleží.
Získáním dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 312 000,- Kč
máme nyní na období šesti měsíců zaměstnány u obce čtyři naše
občany. Jejich hlavní pracovní náplni je údržba veřejných prostranství,
v případě nepříznivého počasí i další práce na údržbě obecního majetku.
V podzimních měsících předpokládáme podání další žádosti o dotaci
a tím získání finančních prostředků na vznik nových pracovních míst na
zimní období.
Další získanou dotací je dotace s Ministerstva pro místní rozvoj ČR
ve výši 112 000,- Kč na opravy našich kapliček a kříže ve středu obce.
Práce na zmíněných sakrálních stavbách budou probíhat v letních
měsících.
V rámci letních brigád studentů, jež budou opět probíhat v měsíci
červenci je připravena realizace oprav obecních studní, výstavba
odpočinkových zón, zvelebení prostranství středu obce a drobnější
opravy na místním hřišti. V tomto období se budou opravovat i částí
místních komunikací, šachtice a odvodňovací prvky kanalizací.
Proces nabývání pozemků do vlastnictví obce u kapliček a na rybnících
probíhá úspěšně po etapách. V závěrečné fázi je také proces změny
územního plánu.
Jsem přesvědčen, že vše zvládneme a na konci prázdnin bude naše obec
zas o něco krásnější a příjemnější k žití nás všech.
Tomáš Richter
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Poděkování obecního úřadu
Obecní úřad děkuje paní Ivaně Vašíčkové za darování pozemku
pod horní kaplí, včetně okolního pozemku a panu Františku Pěntákovi
za darování pozemku pod částí místní komunikace č.702/1.

Děti kreslí pohádku
V pátek 23. května odpoledne se
opět sešly bítovské děti u pohádky,
tentokrát
„O letadélku
Kaněti“
od autora Bohumila
Říhy. Vzniklo mnoho zdařilých
kreseb létajících objektů.

Dětský den s pohádkou
Další kreslení, dne 13. června v 17 hodin, bude spojeno s oslavou dne
dětí. Na programu je pohádka Uprchlík na ptačím stromě od Ondřeje
Sekory. Budeme si číst, malovat a každý si vyrobí ozdobu z plsti
(sponku, brož nebo aplikaci na tričko) a dostane malé občerstvení.
Jsou zvány i děti, které se malování běžně neúčastní.

Letní brigády studentů
Nabízíme brigádu na měsíc červenec 2014.
Budeme přijímat studenty s trvalým bydlištěm
v obci Bítov, kteří dosáhli věku 15 let a mají
dobrou pracovní morálku.
Pracovní doba je stanovena na 8.00 – 13.00 hod.
Odměna za brigádu bude 50 – 80 Kč/hod. Částka
se liší podle výkonu.
Přihlašovat se můžete v kanceláři starosty obce
do 13. června 2014.
Vyrozumění o přijetí na brigádu dostanete písemně.
25. června v 18.00 hod proběhne schůzka s přijatými brigádníky.
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Posezení u vody
Bítovští rybáři připravili na sobotní
odpoledne 14.června od 15 hodin pečené
mořské ryby a studené pivo. Přijďte
si pochutnat.

XXV. zasedání zastupitelstva obce Bítov
V pondělí 9. června 2014 od 19 hod se koná v malé zasedací místnosti
obecního úřadu XXV. zasedání Zastupitelstva obce Bítov.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA - SÓLOVÝ ZPĚV
Základní umělecké škole se podařilo navázat spolupráci s pěvkyní
Janou Doležílkovou (www.dolezilkova.com) se zkušenostmi z mnoha
evropských operních domů.
Od září 2014 ve škole vznikne nové
studijní zaměření Sólový zpěv, ve kterém
nabízíme mladým talentům práci
na rozvoji jejich hlasu, muzikality
a pěvecké techniky.
Studium se z kapacitních důvodů otevírá
pouze
pro
10
žáků,
kteří
se zúčastní přijímací
zkoušky
dne
10. června 2014 od 15.00 do 16.30.
Uchazeči od 5 do 17 let zazpívají
libovolnou píseň a formou ozvěny
zopakují vytleskáním předvedený rytmus. Další informace najdete
na internetové adrese www.zusbilovec.cz.

Blahopřání k životnímu jubileu
Niklová Radka
Mydlář Vladimír
Hekarová Ludmila

50 let
55 let
70 let
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