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Slovo starosty obce
Vážení občané,
čtyři roky volebního období je za námi a čekají nás
volby do nového Zastupitelstva obce. Dovolte mi, abych Vám několika řádky znovu
přiblížil celé toto období a na Vás samotných pak je, abyste zhodnotili, zda jsme Vaše
představy v daném volebním období naplnili či ne.
Po volbách v roce 2010 vzniklo téměř celé nové Zastupitelstvo obce a mnozí zvolení
zastupitelé měli minimální představu, co práce zastupitele znamená. Občané byli
v očekávání, zda bude probíhat další rozvoj obce, nebo odchodem dlouholetých bývalých
představitelů obce se další rozvoj zastaví. Nestalo se tak a i přes zděděné finanční
závazky z minulého období (úvěr na komunikace, leasing na traktor a další závazky)
bylo nakročeno do období rozvoje. Konec roku 2010 a rok 2011 byl ve znamení
úsporných opatření. Sjednávaly se výhodnější tarify služeb, zavedla se evidence využití
obecních vozidel a šetřilo se na všech režijních nákladech. V rámci letních brigád
studentů se uzpůsobily prostory za obecním úřadem pro ukládání sypkých materiálů a
také prostory obecního domu a hřiště prošly menšími opravami. Investovali jsme také
do elektronického zabezpečeni ostrahy budov ve vlastnictví obce. V dotační politice
jsme se snažili získat prostředky pro opravu střechy obecního domu, která se čím dál
více dostávala do stavu havarijního. Bohužel prostředky jsme nezískali a v roce 2012
jsme tuto akci realizovali za pomocí výhodného úvěru ČS a.s. V témže roce jsme v rámci
letních brigád studentů provedli výstavbu dětského hřiště, uzpůsobili zahradu
za hasičskou zbrojnicí pro hasičský sport a menšími opravami zvelebili areál hřiště.
Pozitivním přínosem pro obec bylo přijetí nového rozpočtového určení daní a tím
navýšením příjmů z daní obci o cca 600 000,- Kč. Rok 2013 byl ve znamení největších
stavebních akcí. Vyměnilo se prosklení v kapli sv. Jana Nepomuckého, asfaltovým
povrchem byly opraveny komunikace č.722 a 706. Dokončil se druhý úsek kanalizace
v komunikaci 702 a v rámci letních brigád studentů proběhla rekonstrukce hřbitova, a to
výměnou oplocení, revitalizaci zeleně, výměnou věžičky márnice a instalací nových
laviček. Došlo také k obnově vozového parku, a to vozidla zásahové jednotky a obecního
úřadu. Do roku 2014 jsme vstupovali se strategií předat následujícímu zastupitelstvu
obec nezadluženou se zůstatkem na účtu nejméně ve výši závazku doplatku úvěru
na střechu obecního domu. Nebylo to jednoduché, neboť stál před námi poslední úkol
volebního programu, kterým bylo nabytí pozemků v prostoru biologických rybníků
do majetku obce. Po úvodním jednání s majiteli pozemků jsme našli společnou řeč a
kombinací odkupu a směn jsme i ne vždy v příjemném ovzduší nejrůznějších debat tento
úkol splnili. Mimo to jsme i formou daru nabyli do majetku obce spodní kapličku a
pozemky pod oběma kapličkami. V tomto roce jsme získali dotaci na opravu drobných
sakrálních staveb v obci. Tato dotace pokryla 70% nákladů na opravu obou malých
kapliček, kapli sv. Jana Nepomuckého a kříže před obecním domem. Opravou těchto
míst vzniky pěkné dominanty obce s místy pro odpočinek jak místních občanů tak
kolemjdoucích. V rámci letních brigád studentů se také opravily obecní studny a zvelebil
se střed obce. Proběhly i drobné opravy komunikací, vyměnila se garážová vrata
v budově požární zbrojnice a obnovilo se dopravní značení na místních komunikacích.
V administrativní práci obecního úřadu byly nastaveny standarty BOZP dané zákony.
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V měsíci říjnu se ještě vysadí švestková alej podél nově zaměřené cesty ve spodní části
obce.
Je nutné si přiznat, že ne všechno se nám dařilo plnit tak, jak jsme si představovali.
Na druhé straně jsme maximálně využili možnosti získání dotací na pracovní místa
v rámci veřejně prospěšných prací a tím v nelehké době ekonomické krize dali práci
místním občanům a obci ušetřili značné finanční prostředky. Zlepšili jsme také
komunikaci s občany a udrželi dobrou spolupráci se složkami dobrovolných sdružení.
Změnou územního plánu jsme rozšířili prostory pro bytovou výstavu a zhodnotili obecní
pozemky.
Je toho ještě mnoho co čeká nové zastupitelstvo po volbách a Vy občané, svým hlasem
jistě dáte najevo, jakým směrem chcete, aby se obec v dalších létech ubírala. Kandidáti a
následně zvolení zastupitelé obce by si měli uvědomit, že být poslancem na malé vesnici
není o tom zvednout či nezvednout ruku při hlasování, ale je to především věnování
mnoho svého volného času pro potřeby obce. Na závěr bych chtěl poděkovat všem
stávajícím zastupitelům za práci v daném volebním období, občanům za podporu
v nelehkých chvílích a obci samotné přeji další léta rozvoje ku prospěchu všech občanů.
Tomáš Richter

Bítovská dolina aneb Bítovská rovina
Z noční Bítovské doliny se z důvodu nepřízně počasí stala o 14 dnů
později noční Bítovská rovina a soutěž se z rybníků přesunula
do prostorů před hasičskou zbrojnicí. Počasí však nepřálo ani
v posunutém termínu 13. září. Hasiče to, ale neodradilo a soutěžili i
v nočním dešti.
Soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev, z toho dvě družstva žen.
Bítovské družstvo se umístilo na pěkném 4. místě.

Dětská hasičská soutěž
Nedělní dopoledne 14. září před hasičskou
zbrojnicí proběhla dětská hasičská soutěž.
Celkem 25 družstev se i přes nepřízeň počasí
zapojilo do soutěže, z toho 14 mladších žáků.
Z důvodu rozmoklého terénu byla zrušena
štafeta, a tak se soutěžilo jen v požárním útoku.
Naše družstvo skončilo na 9. místě v kategorii starších žáků.

Slet Veselých Bítovských Vran 2014
Průjezdem obcí motorovými vozidly různých značek a druhů a následně posezením
v obecním domě si zpříjemnili sobotní odpoledne dne 20.9.2014 všichni nadšenci
burácejících motorů. Pro děti byla připravena trampolína a možnost upečení si párků.
Shlédnutí videí s předchozích ročníků s hudební produkcí také přispělo ke skvělé
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atmosféře. Díky všem organizátorům této akce! Nadšencům motorových strojů přejeme
mnoho kilometrů bez nehod a zároveň
bychom jim vzkázali, po lesích se
nejezdí!!!

Sběr velkoobjemového a
stavebního odpadu
Ve dnech 3. října (15.00 - 18.00 hod.) a
4. října (10.00 – 18.00 hod.)
se bude za budovou
obecního úřadu přijímat velkoobjemový a 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.

Svěcení kapliček
Znovu vysvěcení opravených kaplí se uskuteční dne 4. října 2014.
Sejdeme se v 16.00 hodin u kapličky směrem na Těškovice. Po vysvěcení
se přesuneme ke kapli u rybníka, kde bude sloužena mše svatá.
Za nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena v kapličce
J. Nepomuckého v centru obce. Úmysl mše svaté: Poděkování
za provázení při zvelebování obce, s prosbou o ochranu a dary Ducha
svatého pro občany Bítova do dalšího období.
Všichni jste srdečně zváni!

Advent WROCLAV – jednodenní zájezd
Zveme vás na 1 denní zájezd do předvánočního historického města v Polsku Wroclavi.
Program: Odjezd: pravděpodobně z Tísku v 6.00 h, po příjezdu 2 h prohlídka města
s průvodcem, individuální nákupy. Příjezd zpět ve večerních hodinách.
Cena 640,- zahrnuje dopravu, prohlídku a průvodce. Zájemci se mohou přihlásit
do 12.10.2014 na tel. 721526587

Blahopřání k životnímu jubileu
Krauzovič Vít
Maxnerová Věra

50 let
85 let
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