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Drahí spoluobčania !
Dovoľte mi, aby som sa Vám na úvod nového roku prihovoril.
Nový rok sa spája s plánmi, predsavzatiami a cieľmi, ktoré by sme chceli uskutočniť v
súkromnom aj pracovnom živote. Zároveň je časom hodnotenia toho, čo sme prežívali a
urobili v uplynulom roku.
Život
každého človeka je prepletený neočakávanými situáciami a každého z nás určite zasiahli dni
dobré a veselé, ale aj tie menej radostné, dokonca smutné. Chcem nám všetkým z celého
srdca zaželať, aby sme mali v novom roku viac pochopenia pre potreby druhých, aby sme
nešetrili úsmevom a rozdávali radosť ľuďom v našom okolí.
Skúsme viac pomáhať ako
kritizovať, tešiť sa z úspechov druhých, otvoriť srdcia pre všetko dobré a spoločne zveľaďovať
našu krásnu obec. Je potrebné stavať na tom dobrom a pozitívnom, rozvíjať začaté a nebáť sa
väčších, či menších prekážok, ktoré určite prídu. Skúsme každý nasledujúci deň prežiť lepšie,
plnohodnotnejšie a spoločne si nechajme naplniť srdcia pokojom, láskou a pochopením. Veď s
pochopením sa všetky prekážky, starosti a trápenia zdolávajú oveľa
ľahšie.
Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispievali k zveľaďovaniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho a duchovného
života.
Svojou každodennou prácou dokazujete, že Vám na našej Bitarovej naozaj
záleží.
Som veľmi rád, že sa nám postupne darí napĺňať ciele a predsavzatia, ktoré sme si spoločne
s poslancami obecného zastupiteľstva predurčili. Všetky sú smerované k zvyšovaniu
bezpečnosti a zlepšovaniu životného komfortu všetkých občanov našej krásnej obce.
Mnohé je ešte potrebné
vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné vynaložiť ešte veľa úsilia, práce,
jednaní, kvalitných projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty, tolerancie a samozrejme
aj ﬁnančných prostriedkov. Pevne verím, že sa nám všetko spoločnými silami podarí
postupne zrealizovať.
Prajem Vám všetkým, aby ste boli obklopení ľuďmi, ktorí Vás majú radi a ste pre nich dôležití.
Prajem Vám, aby ste vždy pri sebe mali rodinu, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť
a spoľahnúť, susedov ktorí pomôžu a priateľov, ktorí sa s Vami podelia o každodenné starosti
a radosti.
Želám Vám všetkým, nielen v mene svojom, ale aj v mene zamestnancov obecného úradu a
poslancov obecného zastupiteľstva v roku 2020 viac krajších dní, ako tých horších, viac
lásky, ako nenávisti, viac hojnosti a radosti, ako smútku a trápenia, pevné zdravie a veľa
úspechov v pracovnom i osobnom živote.
Prajem Vám šťastný a spokojný NOVÝ ROK 2020 !

Tu je časť výsledkov našej práce ( viď. fotogaléria ):
- oprava mantinelov multifunkčného
ihriska
- oprava pieskoviska v
areáli MŠ
- rekonštrukcia
zvodu dažďovej vody na budove MŠ
rekonštrukcia časti chodníkov v areáli cintorína
- realizácia verejného osvetlenia
cintorína
- výstavba parkovacej
plochy pri cintoríne
rekonštrukcia autobusovej zastávky " Bitarová - cintorín "( cena cca 150€ !!!)
- údržba verejnej zelene na kopci " Háj "
- údržba zelene a zastavení na "Kalvárii " počas akcie " Deň
zeme"
- údržba a čistenie potokov a zvodov dažďovej
vody
- založenie včelárskeho krúžku a
vybudovanie obecnej včelnice
- rekonštrukcia
drevenných lavičiek v športovom areáli a na "Kalvárii"
rekonštrukcia detského ihriska v športovom areáli
- oprava omietok a náterov interiéru kultúrneho domu
- vybudovanie zberného miesta pre zber jedlých olejov
- kompletná a komplexná rekonštrukcia strešnej
izolácie budovy obchodnej jednotky
- inštalácia vianočného osvetlenia
obce
- generálna rekonštrukcia
vodomernej šachty športového areálu
- postupná
výmena zastaralých svietidiel verejného osvetlenia za úsporné LED svetelné zdroje
- vypracovanie "Projektovej dokumentácie na Zníženie tepelnej náročnosti budovi Obecného úradu" - vo fáze
stavebného konania - spracovanie vizualizácie potrebnej na vytvorenie Projektovej dokumentácie pre rozšírenie
kapacity MŠ
- znovuotvorenie Obecnej knižnice
- vydanie prvého CD ženskej speváckej skupiny BITAROVIENKA

Žiaľ, nie všetko sa vždy podarí :
- zamietnutý projekt " Hrajme sa bezpečne " ( rekonštrukcia dopadovej plochy detského ihriska ) - Úrad vlády SR
- zamietnutý projekt " Zvyšovanie bezpečnosti obce " ( rekonštrukcia kamerového systému ) Ministerstvo vnútra SR
- prerušené kolaudačné konanie " Vodovod pod Hájom " pre nevysporiadané
majetko-právne pomery - stavba zrealizovná na
súkromných pozemkoch bez súhlasu ich majiteľov
- prerušené stavebné konanie " Vodovod Stráne
" - od 10.05.2019 !!!! čakáme na podpis zmluvy o prevode majetku ( pozemkov pod cestou) zo strany
Slovenského pozemkového fondu na Obec Bitarová pri výstavbe verejnoprospešných stavieb

Všetko naše snaženie je smerované k prospechu všetkých občanov našej obce !!!
Ďakujem Vám za podporu !!!
S úctou Váš starosta Juraj Drdák.

