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Slovo starosty obce.
Vážení spoluobčané,
blíží se konec dalšího roku a je čas se poohlédnout za uplynulým
obdobím a zároveň Vás seznámit s tím podstatným, co chystáme
v roce 2014.
Rok 2013 byl charakteristický nesčetnými investičními akcemi.
Vyměnilo se prosklení v kapli sv. Jana Nepomuckého, opravily se
další místní komunikace a prodloužil se kanalizační řád pro
potřeby další výstavby rodinných domků. Rekonstrukcí prošel i
místní hřbitov a obnovili jsme vozový park zásahové jednotky a
obecního úřadu. Obec je také zviditelněna vítacími tabulemi. Akce
takového rozsahu jsme mohli realizovat pouze hospodárným
nakládáním se svěřenými finančními prostředky s využitím všech
dostupných podpor ze státních orgánů. V neposlední řadě také za
pomocí členů dobrovolných sdružení, naší mládeže a občanů
samotných.
Do roku 2014, posledního roku tohoto volebního období,
vstupujeme s úmyslem dalšího rozvoje obce. Budeme
modernizovat budovu hasičské zbrojnice instalací nových
garážových vrat, zprovoznění se dočkají i bývalé požární studny a
zkrášlit chceme i střed obce. Ve spodní části obce vysadíme
ovocnou alej s posezením a do vlastnictví obce chceme získat
pozemky v prostoru biologických rybníků. Nezapomeneme i na
další opravy místních komunikací a obnovu dopravního značení.
V měsíci červenci nabídneme studentům možnost zapojení se do
letních brigád a zachována bude i podpora místních dobrovolných
sdružení a různých zájmových skupin obyvatel. I přesto, že nás
čeká velké množství finančně náročných investičních akcí, věřím,
že se nám vše podaří dobře zvládnout.
Do nového roku 2014 Vám všem přeji mnoho štěstí, zdraví a
rodinné pohody. Společnou prací pak ať se nám daří vytvářet
příjemné podmínky pro život v obci samotné.
Tomáš Richter
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Mikulášský koncert - Mikuláš
V pátek 6. prosince 2013, od 17hodin v sále
Bítovského Obecního domu vypukne originální
čertovský koncert, kde vystoupí čertící hudebního
oboru ZUŠ z Bílovce.
Po skončení koncertu do sálu přijde pravý a
nefalšovaný Mikuláš v doprovodu pravého a
nefalšovaného anděla a možná dorazí i praví a
nefalšovaní čerti z pekelné rychlé roty.
Všechny hodné děti budou určitě odměněné.

XXI. zasedání Zastupitelstva obce Bítov
Zasedání se uskuteční v pondělí 9. prosince 2013 v 18.00 hodin v sále
Bítovského Obecního domu.
Na programu budou tyto hlavní záležitosti:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
4. Rozpočtové opatření č. 3/2013
5. Rozpočet na rok 2014
6. Organizační.
7. Závěr

Děti tvoří kalendář
Poslední letošní setkání se uskuteční v pátek 13. prosince v 16.30 hodin
v sále Bítovského Obecního domu.. Toto setkání bude sváteční –
budeme stříhat, lepit, třpytit, ale také budou oceněni pravidelní účastníci
našich výtvarných setkání.
Máte se na co těšit, obec připravila opravdu hodnotné ceny!
Na Vaše děti se těší Šárka Kozelská a Katka Chrápková

Divadelní představení
V sobotu 28.prosince pořádá Obec Bítov
tradiční zájezd do divadla, tentokrát
do Opavy na operu MADAMA
BUTTERFLY. Vstupenky jsou prodeji na
obecním úřadě. Odjezd autobusu je v 17.45
od zastávky autobusu.
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Hledání jesliček
Farní společenství pořádá ve středu 25.prosince 2013
hledání jesliček sraz je v 16.30 hodin u hasičárny
v Lubojatech.

Vázání adventních věnců
Poslední listopadovou neděli se sešly bítovské dámy a slečny k vázání
adventních věnců. Sešlo se nás téměř dvacet, ale většina byla
přespolních ( Bílovec, Ostrava) a zbytek naplaveniny . Pod vedením
Šárky Kozelské si každá z nás odnesla pěkný výtvor podle svého vkusu.
Dokonce i dvě nejmladší účastnice (6 a 7 let) si s věnečkem krásně
poradily.
Katka Chrapková

Sdělení redakce
Prosíme všechny jubilanty, kteří si nepřejí být zveřejněni v Bítovjaku, aby to
předem sdělili.
Jakékoli příspěvky, dotazy, nebo připomínky můžete posílat na email:
bitovaci@centrum.cz. Předem děkujeme všem, kteří zašlou příspěvky ke
zveřejnění. Uzávěrka příštího čísla je 30.12.2013.
Petr Murárik

Blahopřání k životnímu jubileu
Kořenek Petr

65 let
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