
 Leden 2013             Vydává obecní úřad v Bítově      www.obecbitov.cz 

      Bítovjak 

 

 

 

Tanec, to je naše, lednem začíná plesová sezóna, a tak musíme 
trénovat a trénovat. 
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Vážení spoluobčané, 
vstupujeme do roku 2013, do roku další stagnace ekonomiky a mnohého 

neznámého. Pro naši obec to bude naopak další rok plánované obnovy.  

Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet na rok 2013 

v příjmové stránce ve výši 3 700 000,- Kč a výdajové 4 200 000,- Kč. Rozdíl je 

kryt z volných finančních prostředků z roku 2012 ve výši 800 000,- Kč, z nichž 

se ještě zaplatí úvěr na opravu střechy obecního domu ve výši 300 000,- Kč v roce 

2013. To vše nám dává možnost realizovat plánované akce na rok 2013. Nechci 

Vás zde zatěžovat vypisováním celého rozpočtu, neboť je k dispozici 

na webových stránkách obce a vše bude ještě vysvětleno na plánované veřejné 

schůzi v měsíci únoru. Pro názornost jen to podstatné: 

 

1. Opravy a investice 
Začneme již v dubnu rekonstrukcemi komunikací a výměnou prosklení a opravou 

fasády kaple sv. Jana Nepomuckého ve středu obce. Letní brigády studentů budou 

zaměřeny především na rekonstrukční práce na místním hřbitově (výměna celého 

oplocení, oprava márnice, kříže, revitalizace zeleně, instalace laviček a další). 

V podzimní fázi to bude dále výměna vrat na hasičské zbrojnici a dokončení 

druhé části kanalizačního řádu v oblasti již probíhající výstavby rodinných 

domků.  

 

2. Zaměstnanost 
V oblasti zaměstnanosti jsme získali již na podzim roku 2012 dotační příspěvek 

na dvě pracovní místa po dobu jednoho roku. Po skončení dotačního příspěvku 

na koordinátora veřejné služby (duben roku 2013), budeme jednat o možnosti 

další dotace pro tuto pracovní pozici, a mít tak k dispozici dále tři pracovní místa.   

 

3. Služby obyvatelům 
Na žádost občanů a nutnosti dalšího rozvoje obce chceme vejít do fáze změny 

územního plánu a vytvořit tím další podmínky pro výstavbu nových rodinných 

domků. V oblasti služeb občanům zůstává vše beze změn i s tím, že se nebudou 

navyšovat žádné poplatky. V oblasti kultury budeme nadále podporovat 

dobrovolná sdružení i činnost různých zájmových skupin obyvatel. 

Formou anket a následně Vašimi podněty a připomínkami Vás chceme vnést 

do spolubudování naší obce.   

Na závěr Vám chci popřát do nového roku mnoho úspěchů v práci, spokojenost 

v osobním životě a hlavně zdraví. 
                                                                              Tomáš Richter 
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Zdobení adventních věnců 
V předvečer začátku adventu se v obecním domě 

sešly bítovské ženy, dívky, ale i děti, aby 

si společně vytvořily adventní věnce. Příjemně 

jsme si popovídaly, navzájem se inspirovaly 

a navodily si předvánoční atmosféru. Každá 

účastnice si vyrobila věnec podle svého vkusu 

a všechny věnce se nám moc povedly!  
                                                                                    Kateřina Chrapková 

  

Čertovský koncert s Mikulášskou nadílkou 
Ve středu 5.12.2012 se v Bítovském 

obecním domě pohybovalo velké množství 

nadpřirozených bytostí. Pořadatelé tvrdili 

na pozvánce, že „co čert, to muzikant“, 

a také tomu tak skutečně bylo. Své 

muzikantské umění předvedla skupina 

čertů, anděl a nakonec zahrál i sám 

Mikuláš. Účinkující sklidili veliký 

a zasloužený potlesk.  
V sále zněly i hlasy, které říkaly: 

bylo to moc pěkné, krátké ale 

klasika je klasika a čertů není 

nikdy dost. 

Tuto akci pořádala komise 

pro kulturu, sport a mládež 

v Bítově společně se Základní 

uměleckou školou v Bílovci. 

Necháme se překvapit, 

co pořadatelé připraví příště. 

 

II.Veřejná soutěž na návrh vítací tabule obce Bítov 
Obec Bítov vyhlašuje veřejnou jednokolovou soutěž na vytvoření návrhu vítací 
tabule. Předmětem soutěže je návrh vítací tabule, jejíž součástí je znak obce 

s textem k oslovení návštěvníků obce, bližší informace naleznete na vývěsní tabuli 

u obchodu, Úřední desce u úřadu a na obecních stránkách www.obecbitov.cz. 

http://www.obec/
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Vánoční turnaj v ping-pongu 
Vánoční turnaj v ping-pongu má již 

v Bítově tradici, a tak se v pátek 

28.12.2012 ve velkém sále dopoledne 

utkala mládež školou povinná. Nejlépe 

hráli Oliver Bobek, Radek Šprla a Tobiáš 

Bobek.   

Mezi dospělými byli nejlepší Vít 

Komár, Petr Bilej a Pavel Bobek. 

Vrcholem turnaje byla cena starosty 

ve čtyřhře, hraná speciálními 

dřevěnými prkýnky, nejlépe se 

umístila dvojice Andrea a Martin 

Žurkovi,  druzí se umístili Ladislav 

Sochorek + David Hoš, a na třetím 

místě se umístili Zuzana a Petr 

Bilejovi.   

Hasičský ples 
Co jste hasiči, co jste dělali… a i jiné světové šlágry  má  DrJiM  

připravené na tradiční hasičský ples, který bude v sobotu večer dne 

19.1.2013 od 20 hodin.  Hasiči mají připravené bohaté občerstvení 

a velký příděl čerstvé dobré nálady. Nebude chybět bohatá tombola. 

Sdělení redakce 
Jakékoli příspěvky, dotazy, nebo připomínky můžete posílat na email: 

bitovaci@centrum.cz. Předem děkujeme všem, kteří zašlou příspěvky 

ke zveřejnění. 

Budete-li mít životní jubileum a nechcete jej zveřejnit v blahopřání, dejte nám 

vědět. Uzávěrka příštího čísla je 30.1.2013. 
Petr Murárik 

Blahopřání k životnímu jubileu 
Palička Zdeněk 55 let 
Tyllichová Jarmila 65 let 
Posker Jaromír 85 let 
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