Bitozeveský zpravodaj
Bitozeves - Nehasice - Tatinná - Vidovle
Volby (str. 4)
Léto již skončilo a nám už nezbyde jen
vzpomínat na prázdninové či
dovolenkové zážitky. Tak tedy krátce
zavzpomínejme, kde jsme se mohli
setkat. Prázdniny jsme přivítali v
Bitozevsi akcí “Vítání prázdnin po
Indiánsku”. Tentokráte dorazilo i
několik “přespolních” dětí a maminek,
například ze Seménkovic.

2017/03

Kronika školy v Nehasicích (str. 5)

Podzimní zábava - pozvánka (str. 10)

připravili “Sportovní den” - 3. ročník.
Děti skákaly v pytli, jezdily na kole přes
překážky, soutěžily v hodu do kýble a
rodiče jim pomáhali v plnění
vědomostních úkolů (poznávání ptáků
hnízdících ve Vidovli, listí ze stromů a
další). Sportovní den tradičně zakončili
zpěvem Vidovelské hymny.

poutní mše v našem Kostele sv.
M i c h a e l a A rc h a n d ě l a . D o ra z i l i
poutníci ze Seménkovic i z Bitozevse.

Během léta v Nehasicích pro děti
uspořádali dobrodružné “Rýžování
zlata”. Účastníci a hlavní aktéři: 11
dětí, 2 bandyti - Lukáš a Franta, bankéř,

Sportovní den ve Vidovli
Závěr léta patřil
“Volejbalovému
turnaji a loučení s prázdninami s
klaunem Pepe a Pipi”.
Troj-turnaj
(hrálo se v Seménkovicích, Skupicích a
v Bitozevsi) měl své vyvrcholení právě
u nás. Vítězná družstva v Bitozevsi: 1.
Animals, 2. Náhradníci, 3. Neturen.
Celkové vítězství a pohár za 1. místo v
troj-turnaji přezvalo družstvo Animals z
Bitozevse, 2. místo Náhradníci opět z
Bitozevse a 3. místo tým Helma ze
Seménkovic.
Zajatý bandita prosí děti o slitování
Rýžování zlata v Nehasicích

Krásné léto střídá podzim a kromě
úklidu na zahrádkách nás čeká i
několik podzimních akcí, na které
bychom Vás rádi pozvali. Martina
Šatopletová se svým týmem pořádá
Hubertovu jízdu (14. 10.). Večer po
Hubertově jízdě se v kulturním domě
koná již tradiční Podzimní zábava,
hraje skupina Traxas. Na zábavu jste
všichni zváni!
Občanské sdružení Občané pro
Bitozeves Vás zve na Drakiádu
(21. 10.). Uvidíme jestli tentokrát bude
foukat a nebo se třeba sklouzneme i
po čerstvém sněhu.
Na konci října a začátkem listopadu si
užijeme trochu strašení. Halloween
začne v Bitozevsi (27. 10.), poté se
přidají Nehasice (28. 10.) a Vidovel
(4. 11.).
V polovině měsíce listopadu se mohou
přijít pobavit naši senioři do kulturního
domu. Hrát bude opět duo Vivasong s
doprovodem harmonikáře (11. 11.).
Na setkání seniorů plánujeme i
vystoupení pěveckého sboru Berušky z
naší obecní školy a možná dorazí i
mažoretky.

Poslední akce, která se konala ještě
před uzávěrkou zpravodaje byla

MTyr

šerif a hokynářka.
Od
bankéře obdržely děti
mapu a peníze, u šerifa
povolenku za básničku, u
hokynáře za peníze sítka a
lopatky. Bankéř zvážil zlato
a děti za něj dostaly úpis.
Zlato bankéř uložil do
truhly ale cestou ho
přepadli bandyti. Bandyti
usnuli na louce a děti je
pak svázaly a vzaly si
poklad zpět. V Nehasicích
to žilo, jak na Klondajjku!:)
Na začátku září, ale ještě za
letního počasí, ve Vidovli
www.bitozeves.cz

Volejbalový turnaj v Bitozevsi
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Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bitozevse

ze dne 29.6.2017
Bere na vědomí
• Informace o odstoupení pana Jana
Brabence z funkce člena ZO a předsedy
KV ke dni 06.06.2017.
• Slib nového člena zastupitelstva obce
paní Jany Rackové.
• Žádost pana J. Slámy
o pronájem
pozemku
parcelní číslo 1324 v k.ú.
Bitozeves o výměře 15673 m².
• Schválení pronajmutí pozemku číslo
1324 v k.ú Bitozeves o výměře 15673
m². Záměr obce byl vyvěšen na úřední
desce Obce Bitozeves ve dnech 3. 5.
2017 – 19. 5. 2017. Zastupitelstvo obce
vybralo výběrovou komisy ve složení:
Tomáš Behina, Jan Pour, Josef Podařil,
která vybere jednu žádost. Udělat
konkurz o výši pronájmu – jediné
kritérium.
• Žádost ZŠ a MŠ Bitozeves o nutné
opravy.
Schvaluje
• Předsedu kontrolního výboru pana
Tomáše Behinu.
• Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu
poskytovatele mezi Obcí Bitozeves a
Mysliveckým sdružením Bitozeves z.s. v
částce 30 000,- Kč.
• Pronajmutí pozemku číslo 1010 v k.ú
Nehasice o výměře 5858 m² panu F.
Horákovi. Záměr obce byl vyvěšen na
úřední desce obce Bitozeves ve dnech
3. 5. 2017 – 19. 5. 2017. V případě
výsadby zeleně od ŘSD bude smlouva
o pronájmu pozemku č. 1010 v k.ú. Nehasice ukončena.
• Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení
záměru na prodej části pozemku p.č.
165/1 v k.ú. Vidovle o výměře 174 m²
dle geometrického
zaměření (č.j.
208/17/RÓZ) a žádá osadní výbor obce
Vidovle o vyjádření k pozemku p.č.
165/1 v k.ú. Vidovle.
• Žádost ZŠ a MŠ Bitozeves o čerpání
přijatých darů účelově neurčených
• Zřízení části obce „Bitozeves –
Průmyslová zóna Triangle“ a pojmenování ulic.
• Delegování pana Jana Horáka na
všechny valné hromady SVS konané
v letech 2017– 2018 (do konce volebního období).
• Závěrečný účet obce Bitozeves.
• Účetní závěrky obce Bitozeves a ZŠ a
MŠ Bitozeves.
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• Rozpočtové změny č. 3.
• Navýšení příspěvku Mikroregionu
v částce 5 000,- Kč.
• Uzavření smlouvy o stavebním dozoru
s panem Hrehorovským v částce 5000,Kč měsíčně.
Neschvaluje
• Doplnění programu jednání zastupitelstva obce:
• Obnovit pravidla pro program
udělování finančních darů pro obyvatele
bytových domů v částce 15.000,- Kč.
• Žádost Linky bezpečí o podporu ve výši
3 000,-Kč.
Odkládá
• Schválení poptávkového řízení na čp.
41.
Ukládá
starostovi obce:
• Oslovit firmu na opravu odpadního
prostoru v kuchyni ZŠ a MŠ Bitozeves.

ze dne 24.7.2017
Bere na vědomí
• Připomínky k zápisu z minulé schůze a
kontrola plnění usnesení. Chybí
doplnění vyjádření České školní
inspekce.
Schvaluje
• Poptávkové řízení na opravdu střechy na
bytovce č. p. 41, firmu ACTHERM servis,
a.s. v částce 247 702,18,-Kč s DPH.
• Podepsání smluv starostou obce s
vlastníky 1/6 na opravdu střechy na
bytovce č.p. 41.
• Jednotného dodavatele na technologie
ČOV EKO-NATUR 4-6 Žihle.
• Terénní úpravy kolem kostela v obci
Bitozeves v částce 50 000,-Kč.
• Uzavření smlouvy s paní JUDr. Marcelou
Polcarovou o poskytnutí právních služeb.
• Rozpočtové změny č. 4/2017.
Odkládá
• Žádost o odkoupení parcely č. 303/8
v k.ú. Bitozeves.
Ukládá
Starostovi obce:
• Jednat s panem Vacířem o odkoupení
parcely č. 303/8 v k.ú. Bitozeves.

• Nechat udělat servis na okna a dveře
v obecních domech firmou RI - OKNA.

ze dne 13.9.2017
Bere na vědomí
• Informace o zapsání budovy čp. 50 do
KN
Schvaluje
• Změnu čísel popisných na průmyslové
zóně Triangle od 1000 a více.
• Vyhlášení výběrového řízení v měsíci
říjnu na komunikaci v obci Tatinná.
• Vypsat výběrové řízení na domácí
čistírny odpadních vod.
• Rozpočtové změny č. 5/2017.
• Vyvěšení záměru na pronájem pozemku
v k.ú. Bitozeves p.č. 1424 o výměře
10311 m², druh pozemku -vodní plocha.
• Vyvěšení záměru na prodej pozemku
parcely č. st. 47 v k.ú. Nehasice o výměře
93 m², zastavěná plocha a nádvoří.
• Převedení přeplatku ve výši 12.733,-Kč
na rez. fond školy.
• Navýšení kapacity školní družiny Základní školy a Mateřské školy Bitozeves, z 33
na 45 žáků formou zřízení druhého oddělení školní družiny a schvaluje
navýšení nejvyššího povoleného počtu
stravovaných ve školském zařízení na
120. Za dodržení podmínek uvedených
ve stanovisku stavebního úřadu v Postoloprtech pod č.j. 330/156/2017 Hd.
• Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání
prohlášení. Obec Bitozeves prohlašuje,
že silniční vegetace v průjezdním úseku
dálnice
D7, tak jak je vyznačeno
v příloze tohoto prohlášení, není a nikdy
nebyla jejím vlastnictvím.
• Podepsání smlouvy o právu provést trvalou stavbu č. 31/2017/Pr-35100.
Neschvaluje
• Prodej části parcely č. 165/1 v k.ú. Vidovle o výměře 174 m², záměr byl
vyvěšen na úřední desce ve dnech 12.07
– 28.7. 2017.
Odkládá
• Fasáda, střecha Bitozeves 50
• Zřizovací listina
• Žádost o odkoupení parcely č. 303/8
v k.ú. Bitozeves
MRóz
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Probíhající projekty
V Nehasicích pokračuje stavba „Místa
setkávání“. Na stavbě je již provedeno
zastřešení, a objekt je postupně
obkládán opukou.

V tomto zpravodaji na straně č. 6 se
dočtete něco více o historii studen,
vodovodu a kanalizace v naší obci.

Výměna oken v budově školy
V červenci proběhla výměna zbylých
dřevěných oken na budově školy. Tato
výměna by měla přinést úsporu
energie a zlepšení
pracovního
komfortu všem uživatelům obecní
školy.
V Tatinné byla dokončena dlažba a
ohniště.

Obec Bitozeves nakoupila a předala
našim prvňáčkům kufříky se školními
potřebami a kornoutem. Přejeme
hodně školních úspěchů!

Úpravy okolo kostela v Bitozevsi
U objektu kostela byl snížen a srovnán
terén. Dále byl upraven vstup před
vchodem do kostela a opraven systém
trubek odvádějící dešťovou vodu
z pozemku. Celá akce byla
konzultována s Regionálním muzeem
K.A. Polánka v Žatci.
www.bitozeves.cz

Odstranění havárie vody
V obci Bitozeves došlo k přetékání
studen v místě zvaném „Farská“.
Po minulé zimě, kdy se vytékající voda
dostala na chodník, který byl měsíc
neschůdný, započali obecní
zaměstnanci ve spolupráci s firmou Jan
Jarolímek, práce na odstranění
přetékající vody. Nejdříve byl učiněn
pokus o pročištění stávajících rour,
který byl však neúspěšný. Proto byla
snížena hladina ve studních cca o 1m a
položeny nové trubky na odvod
přitékající vody. Akce se v těchto
dnech dokončuje.

JHor
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

Průmyslová zóna Triangle aktuálně na zóně

Investoři na zóně byly hlavními partVolby se uskuteční ve dnech:
20.10.2017
od 14:00 hod. - do 22:00 hod.
21.10.2017

3.

4.

5.

6.

firemních barev jsme se mohli
dozvědět aktuální plány a detailnější
informace o volných pracovních
místech i nabízených benefitech pro
stávající i budoucí zaměstnance.

od 8:00 hod. - do 14:00 hod.
2.

nery 60.dočesné v Žatci. Ve stáncích

Místem konání voleb ve
volebním okrsku č. 1 je
volební místnost Kulturního
domu v Bitozevsi č.p. 80
pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému
pobytu
Vo l i č i b u d e u m o ž n ě n o
hlasování poté, kdy prokáže
s v o j i t o t o ž n o s t a s t át n í
občanství České republiky
(občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny
před dnem konání voleb
hlasovací lístky. V den voleb
volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
K zajištění pořádku a
důstojného hlasování ve
volební místnosti je každý
povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové
volební komise.
Každý volič se musí před
hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu
okrsková volební komise
hlasování neumožní.

Společnost Kiswire zahájila výstavbu
druhé výrobní haly na ploše 21 tis. m2.
V polovině letošního roku zaměstnávala firma 44 lidí, expanze závodu
přinese možnost zaměstnat 250
nových zaměstnanců během 3 let.
Nábor prvních zaměstnanců začne již
na podzim tohoto roku, a to zejména
vedoucích pracovníků, operátorů
výroby i údržby
Společnost NEXEN Tire přesouvá svůj
stěžejní projektový tým z Prahy do
Žatce. NEXEN byl generálním partnerem letošní výroční dočesné. Mimo
to je partnerem Ekologického centra
Žatec, které se věnuje například revitalizaci plochy u Ohře a dalším ekologickým aktivitám. „Naše partnerství s
ekologickým centrem je logickým
krokem. Společnost NEXEN Tire přistupuje ve svých závodech maximálně
šetrně k životnímu prostředí a podobná lokální partnerství jsou pro nás prioritou,“ vysvětluje generální manažer
Petr Pospíšil.
Z d ro j : w w w. i n d u s t r i a l z o n e t r i a n g l e . c o m ,
www.nexentireczech.cz

MRóz
Po předchozí domluvě možnost svozu obecním autem k volební urně
V pátek 20. 10. mezi 16:00 a 18:00
Volejte OÚ: 728 059 811, nejpozději do 19. 10.
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Dostavba D7
V září loňského roku byla zahájena
stavba čtyřkilometrového úseku D7
Postoloprty – MÚK Bitozeves. 13. září
letošního roku proběhlo na lounské
radnici setkání realizačního týmu koordinátorů dostavby D7 a zástupců
obcí. Tým koordinátorů informoval o
stavu probíhajících i připravovaných
staveb dálnice. Úsek mezi Bitozevsí
a Postoloprty by měl být hotový
příští rok. Vzhledem k tomu, že
navržená trasa kopíruje v celém úseku
stávající silnici I/7, byla navržena tak,
aby bylo možné stavbu provádět po
částech za provozu na silnici I/7. Na
konci září byla částečně vybudována
doprovodná komunikace II/607 a
nový jízdní pás (severně od stávající
silnice I/7) , na něj bude střídavě
převedena doprava, dojde k
odstranění stávající silnice, vybudování zbývajícího jízdního pásu a
zprovoznění celého úseku v plné šíři.
Z tohoto důvodu byl 21.září 2017 přechodně upraven provoz zahrnující,
mimo jiné i přerušení komunikace III/
2505 (kolem golfu) navazující na D7.
Brzy přijdou na řadu postupně další tři
úseky D7. Ve fázi projektové přípravy
j s o u ú s e k y Pa n e n s k ý Tý n e c a
Chlumčany, kde probíhá majetkoprávní vypořádání. Některé pozemky
pod budoucí stavbou dálnice jsou již
vykoupeny, s některými dosud ŘSD
jedná nebo se byl zahájen proces
vyvlastnění.
Stavba na úseku Louny – obchvat by
měla být zahájena v první třetině roku
2019. Úsek Panenský Týnec je podle
předpokládaného časového harmonogramu plánován už koncem
roku 2018. Termíny jsou ale podle
ŘSD bez garance, jelikož mohou být
ovlivněny mnoha nepředvídatelnými
faktory.
Částečná uzavírka silnice a kyvadlový
provoz u Slaného z důvodu opravy
mostních závěrů byla ukončena. Na
trase Louny – Slaný proběhne příští
rok další oprava mostní konstrukce
a vyžádá si opět částečnou uzavírku
komunikace č. I/7, a to zhruba od
března do září.
Pokud půjde vše podle plánu, a stát
vykoupí potřebné pozemky, měla by
být dálnice kompletní v roce 2023.
Dostavba přijde na zhruba 10 miliard
korun.
Zdroj: www.dalnice-d7.cz a www.mulouny.cz
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Bitozeveský zpravodaj 2017/03

Školní kronika Obecné školy v Nehasicích
V z á c n ý
dokument o
historii
Nehasic - o
životě její
školy mezi
ro ky 1 9 4 5
až1967 byl
poskytnut
Obecnímu
ú ř a d u
Bitozeves.
Kronika byla
naskenována
a v rámci obecního zpravodaje bude i
přepisována a zároveň publikována.
První, kdo do kroniky popsal část svého
života a také života obyvatel Nehasic,
byl pan řídící učitel Oldřich Lachman.
Takto kronika začíná:

byla vytlučena okna a stržena vývěska
se státním znakem a označením školy.
Děti potom chodily do školy německé.
Již za první republiky byli někteří
němečtí učitelé protistátně činní. Uč.
P f a n n e n s t i e l – p ro j e v o v a l s v ý m
smýšlením i ústrojem nacistu. Více než
dva roky před válkou přihlašoval při
projevu u pomníku padlých sebe i
spoluobčany veřejně k programu
říšskoněmecké politiky.
Za okupace tu působil kromě
některých učitelek řídící Eggert, který
své politické uvědomění prokazoval na
příklad důrazem kladeným na tělesnou
průpravu žactva a ochotou odevzdat i
železný plůtek před školou na sběr

Pohled zpět
Nynější školní budova čp. 47 byla
vystavěna v roce 1902. Z dosavadní
doby jejího trvání se mi podařilo zjistit
jen několik kusých zpráv (archiv byl
částečně zničen), které chci tlumočit.
Objeví-li se později další, bude jistě
možno vrátit se k této době
retrospektivně ještě jednou. Zatím tedy
alespoň toto:
Vzhled školy se od doby jejího založení
vcelku nezměnil. Zmizely jen stromy,
které stávaly na ulici před zahrádkou.
Škola byla ovšem německá.
Teprve v roce 1924 se podařilo
několika iniciativním jednotlivcům
(mezi nimi se vyskytují také jména
Stehlík a Hobl) za pomoci Národní
jednoty severočeské a po velkých
potížích docílit toho, že byla ve zdejší
obci otevřena také jednotřídní česká
škola. České děti se tu tedy konečně
mohly také česky učit. Nebývalo jich
mnoho, nejvýše asi do patnácti.
Zvláštní budovy ovšem nebylo, a tak
bylo velkomyslně dovoleno vyučovat
české děti v budově německé školy.
K tomu účelu byly uvolněny oba
kabinety v prvním poschodí. V jednom
bydlil český učitel a ve druhém byla
zřízena učebna.
Byty i třídy patřily
Němcům, i když se někdy ve druhé
třídě odbývaly jen hodiny tělesné
výchovy.
V české třídě se vystřídali učitelé: Václ.
Veverka, Jiří Pfeifer, Ulrdrich, Kopecký,
Lískovec, Nedvěd, Pertl, Bořek a snad
ještě další. Doba působení byla
obyčejně jen jeden rok.
Poslední český učitel musil v době
henleinovských akcí proti republice a
Čechům před válkou utéci, když mu
www.bitozeves.cz

kovů pro válečné účely. (protože se
rozebraný plůtek na štěstí uchoval na
školním dvorku, mohl jsem ho opět
dáti znovuzřídit).
D n y k v ě t n o v é re v o l u c e 1 9 4 5 a
osvobození obce proběhly tu poměrně
klidně. Obec byla obsazena ruským,
později naším zahraničním vojskem
Svobodovy armády, jehož příslušníkům
z řad volyňských Čechů tu bylo
umožněno připravovati si – zatím bez
rodin – nové domovy.
V budově školy, kde byl od 16. dubna
1945 umístěn letecký štáb a polní
lazaret (v téže době vyučoval nouzově
u Soumerů v čp. 3 děti uprchlých
Němců ze Slezska jejich učitel Proske),
p o č a l a ú řa d o v at v m í s t n o s t e c h
bývalého německého obecního úřadu
nová česká MSK (místní správní
komise) v čele s pány Rud. Peškem a
Emilem Hoblem, zdejšími
starousedlíky.

Školní rok 1945-46
byl zahájen až druhým pololetím, t.j.
19. února 1946. Na školu byl totiž
výnosem okresního školního výboru
v Žatci ze dne 6. února 1946 konečně
přidělen řídící učitel Oldřich Lachman,
def. učitel, dosud vyučoval na
měšťanské škole v Kostelci nad Labem
blízko svého rodiště Ovčár na okrese
Brandýs nad Labem.
Oldřich Lachman, říd. učitel, nar. 11.
11. 1922 v Ovčárech, okres Brandýs n.
Labem.
Během školního roku dokončil zkoušky
způsobilosti pro měšťanské školy
z předmětů 4. odbor.
s ku p i n y a s o u s t a v n ě
dojížděl na přednášky na
filosofickou fakultu
Karlovy Univerzity, jejímž
je řádným posluchačem.
V době, kdy přebíral
školu, bylo v ní ještě
mnoho „památek“ na
předchozí německé
obyvatele. Kromě
spousty zbytků vojenské
výstroje a různého
materiálu nalezl na půdě
při předběžném třídění
na hromady vyházených
pomůcek také ruční
granát.
Nejprve byla umyta
učebna a chodby, a tím
umožněno zahájení
vyučování. Postupně bylo
čištěno, opravováno a
uzpůsobováno další. Práce
byly bohužel zpomalovány a
znemožňovány pozdním odvozem
vojenského majetku, složeného ve
školní budově, potížemi s opatřováním
pracovních sil (zejména řemeslných) a
nedostatkem peněžních prostředků.
Veškeré nezbytné výlohy byly kryty
z daru místního Sboru dobrovolných
hasičů, z peněz vybraných při školní
akademii, z příspěvků členů
Rodičovského sdružení a jen částečně
přímo a mimořádně z obecní pokladny
Nehasic.
Před školou byl znovu postaven
železný plůtek, vytlučená okna
zasklena, zvyrážené dveře většinou
opraveny, o hlavních prázdninách pak
opravena uvnitř omítka a učebna,
chodby, vchody, záchody a kuchyně
vkusně vymalovány.
Nutně je potřebí zařídit a nábytkem
vybavit ředitelnu, do níž by bylo možno
uložit archiv, učitel. knihovnu a pod. I
tak je však již škola opět důstojnou a
příjemnou „dílnou lidskosti.“
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Pohled na školu těsně po zahájení
vyučování:

Protože zdejší škola byla dvojtřídní, byl
sem přikázán Karel Petr, dosud učitel
v Bitozevsi. Avšak 7. března 1946, dříve
než mohl jmenovaný nastoupit službu,
byl již změněn dekret z minulého dne
a kolega Petr byl přikázán obecní škole
v Bezděkově. Podobně tomu bylo
koncem března s Marií Hořejšovou,
učitelkou, která sem byla přeložena
z Tr n o v a n . P r o n e m o c i h n e d
nenastoupila a zatím byla přemístěna
na II. obecnou školu v Žatci. Tak se
stalo, že až do konce školního roku
vyučoval říd. učitel sám. Náboženství
římskokatolickému sem docházel
vyučovat d. p. Rudolf Škuthan, farář
v Bitozevsi.
29. května 1946 byl za účelem
inspekčním přítomen vyučování a
prohlídku školy a třídních knih provedl
p. František Kostka, zmočněnec
ministerstva školství a osvěty.
Spočátku přišlo do školy 59 dětí, ale
záhy bylo vyučování omezeno jen na
děti československé stát. příslušnosti a
na ty, již o ni žádají, bylo jich na začátku
21 (12 chlapdů a 9 děvčat), nejvíce 22
(12 chlapců a 10 děvčat) a koncem
školního roku jen 13 (7 chlapců a 6
děvčat). Během školního roku
přistoupila jedna žákyně a 9 žáků (5
chlapců a 4 děvčata) vystoupilo pro
přesídlení. Dvě z vyučovaných dětí
neuměly vůbec česky a dalších několik
špatně. Bylo tedy nutno připojit občas
k českému výkladu výtah v německém
překladu.
Nakažlivé nemoci se mezi dětmi
nevyskytly v ojedinělých případech
musil ř. učitel zařídit odvšivení. Školní
docházka byla na začátku špatná,
hlavně proto, že byly děti přidržovány
k pomocným pracem doma. Později se
z počátečních 76,10 % zlepšila na
konečných 99, 62 %. Průměr: 89,41 %.
Píle a nadání u dětí mnoho nebylo.
Vzhledem k tomu a ke krátké době
vyučování nezvládla většina žactva
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předepsanou látku ani dostatečně a
budou- zcela v souhlasu s náhledem
rodičů – opakovat. Mnoho
času bylo nutno věnovat
zejména výchově a
nápravě mravní, jež u dětí
souběžně s dospělými
silně poklesla.
Ve školním roce byly
kromě četných vzpomínek
školních pořádány veřejné
oslavy 9. května
s přečtením poselstva
presidenta republiky a
oslava narozenin
presidenta Budovatele ve
vyzdobeném sále u
Koubků s básněmi dětí a
proslovem řídícího učitele
na téma: Beneš, jeho
demokracie a socialismus. Místní
školní rada byla ustavena 7. března
1946 v tomto složení:
předseda: Josef Kolář, Nehasice 1
místopředa.: Jarosl. Vávra, Tatinná 31
jednatel: Oldřich Lachman, ř. uč.,
Nehasice 19, pokladník: Emil Hobl,
rolník, Nehasice 48.
Rodičovské sdružení se ustavilo 22.
května 1946. Předsedou zvolen rovněž
p. Josef Kolář, rolník z Nehasic čp. 1,
jednatelem p. Václav Kafka z Tatinné
čp. 17 a pokladníkem opět p. Emil
Hobl z Nehasic čp. 48. Všichni
rodičové se stali ochotně členy
Okresní péče o mládež.
Její péčí byla na škole provedena
lékařská prohlídka dětí, a to p. drem.
G. Nikolajenkem z Postoloprt.
Dne 19. února 1946 byla také výnosem
z. š. r. „znovuzřízena“ (ve skutečnosti
zřízena) v Nehasicích mateřská škola.
Pro nedostatek dětí nebylo vyučování
na ní zahájeno. Její správou je zatím
pověřen říd. učitel obecné školy. Fond
národní obnovy byl jím a místní školní
radou i místní správní komisí požádán
o přidělení domku čp. 44 s dvorkem (v
Nehasicích) pro účel zřízení mateřské
školy.
Vyučování bylo ukončeno 21. června
1946 a má začít opět 2. září 1946.
Zapsal Oldřich Lachman v
roce 1945

MTyr

Pitná voda - studny - vodovod
- kanalizace (z kroniky obce)
Něco z historie obce, tentokrát na
téma studen a pitné vody.
Sedláci měli na svých dvorcích vlastní
studny, protože spotřebovali mnoho

v o d y, h l a v n ě p ro h o s p o d á ř s ké
zvířectvo. Chudí lidé neměli většinou
vlastní studny a byli proto odkázáni na
veřejné studny a obecní pumpy.
Dle kroniky se úkolu zlepšit a rozšířit
zásobování pitnou vodou ujal první
s o c i á l n ě - d e m o k r a t i c k ý s t a ro s t a
Bitozevse, Anton Holzan z č.p.53, a to
v letech 1919-1923. Nechal postavit
betonové budky se střechami a
instalovat litinové pumpy, aby se voda
nemusela nabírat, a sice u č.p.68, 56 a
v lokalitě „U vrbiček“, kde stojí dodnes.
U č.p.93 nad mlýnem nechal v roce
1920 ve stráni vykopat studnu, ze které
tekla voda dolů potrubím zakončeným
kohoutem. Dále nechal položit potrubí
ze studny u silnice vedoucí do Žatce za
č.p.36 dolů k č.p.43, kde byla výpusť
s kohoutkem, a sice v r.1921.
V letech 1955-60 byly obnoveny a
opraveny pumpy, byly odebrány
v z o r ky v o d y a b y l a p ro v e d e n a
desinfekce studní.
V roce 1964 byl uskutečněn malý
vodovod pro ulici za mlýnem. Voda se
čerpala ze studny ve stráni u čp.93
(nad mlýnem).
Za domkem čp.59 (dnes čp.58) pod
strání vytékala již od 19.století pitná
voda podobná kyselce (perlivá), pro
kterou si chodila celá obec. U školy
byla nejhlubší studna v obci, která
měla chuťově nejlepší vodu.
Hlavní potrubí dnešního vodovodního
řadu v obci bylo položeno v r.1981.
postupně se připojovaly jednotlivé
domy až do roku 1990, kdy byly
napojeny domky v ulici vedoucí ke
hřbitovu. Voda se odebírá z Flájské
přehrady. Potrubí vede od Vyškova.
Kanalizace se stavěla v letech 1993 až
1994.
Splašková kanalizace s čistírnou
odpadních vod umístěnou 300m pod
hřbitovem, byla realizována v roce
1994 a kolaudace proběhla 30.června
1994.
Kanalizace je spádově svedena do
centrální jímky, která je umístěna na
hřišti v centru obce. Odtud je vedena
tlakovou kanalizací, která je poháněná
čerpadly zpět do kopce pod hřbitov
do čistírny odpadních vod. ČOV je
umístěna na kopci pod hřbitovem
z důvodů možných záplav v obci.
Zdroj: Kniha „Kronika o Bitozevsi,
Historie v datech a vzpomínkách“
vydaná v roce 2013 u příležitosti
setkání Rodáků a přátel obce
Bitozeves. Autorem knihy je pan Josef
Polcar, rodák z Bitozevsi.
THor
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Naše škola a školka
4. září 2017 začal nový školní rok. Do
školních lavic usedlo 45 žáků, z nichž 12
je prvňáčků. Výuka však neprobíhá jen
v lavicích. Školáci se v září zúčastnili
golfové průpravy.

Září v mateřské
školce
Prázdniny nám skončily, nastal čas
zahájit nový školní rok a přivítat nové
předškoláčky. Děti se začaly
seznamovat s prostředím MŠ a novými
kamarády. Našim předškoláčkům od 2

Čertovky a seznámili se s historií
Karlova mostu.

Golfová průprava

Byli jsme na vlastivědné exkurzi v Praze.
Mladší žáci se prošli po Karlově mostě,
Nerudovou ulicí se spoustou
domovních znamení a Pražským
hradem.

Zahájili jsme několik celoročních
projektů. Na podporu čtenářské
gramotnosti „Den s knihou“ s paní
k n i h o v n i c í Po ko r n o u z M ě s t s ké
knihovny v Lounech a „Čteme dětem“.
Dále projekt „Povolání“. O své práci
přijela školákům vyprávět letuška slečna
Tereza.

Starší žáci navštívili Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu ČR. Všichni si
užili na lodi Blatouch s kapitánem
panem Pavlem hodinovou plavbu po
Vltavě v okolí Karlova mostu a do

do 6 let jsme vytvořily rodinnou
atmosféru se spoustou zábavných
činností a tvůrčích aktivit. Podzimní
období nám přináší spoustu nápadů a

Den s knihou

Praha

i n s p i ra c e . D ě t i rá d y c h o d i l y n a
procházky do lesa, ve kterém sbíraly
přírodniny, např. ořechy, žaludy, šišky.
Povolání letuška

.
Mgr. Irena Trefilová
Foto K. Machová, A.
Shejbalová, I. Trefilová

Společně jsme malovali jablíčka,
vyráběli dráčky, kreslili les, nebo také
vytvářeli podzimní koláž. V měsíci září
proběhla beseda s paní knihovnicí
z Loun na téma „Zvířátka“.
Dominika Pončíková
Foto: Pavlína Pončíková

www.bitozeves.cz
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Sranda bez plotů 2017

Dne 17.6.2017 se konaly Hry
bez plotu, které letos byly v duchu
chmele a jeho sklizně. Letošní 17.
ročník byl ve Staňkovicích, kde se
sešlo krásných patnáct týmů. Z toho

střelnici, kde se
střílelo na samce
(terč) z malorážky na
vzdálenost 30 m.
Každý soutěžící měl
svého samce a mohl
na něj vystřelit tři
rány. Tuto disciplínu
si
tým
mohl
vyzkoušet den před
hrami, kde se sešel
celý tým a tak si
kapitánka mohla
vybrat ty nejlepší
střelce, kterými byli Anna
Pelzmannová, Pavlína Vávrová a Marcel
Sailer.

vyslala na své první klání

jde s nadějí a optimismem. Všem
děkujeme za podporu a budeme se
na Vás těšit u dalšího klání, které se
bude konat v nováčkovské vesnici

Náš tým připravený
do boje v novém dresu se

Lenešice.

skládal z osmi hráčů, z toho

tři slečny a čtyři chlapci. Pavlína
Synková, která reprezentovala svou
obec po třetí. Dále se svou druhou
účastí Pavlína Vávrová a úplný nováček

velice slibně. První tři disciplíny jsme

tým se nevzdává a do příštího ročníku

družstvo skládajících se jen
z dam.

čtvrté. V jejím družstvu byli již tradičně

Letošní ročník pro naší obec vypadal

bohužel štěstí nám nepřálo a konečné
umístění neslo název 9.místo. Ale náš

byla obec Lenešice, která

Šatopletová, již se her účastnila po

6. „Degustace piva a dočesná“
poslední disciplína. Na startu bylo
připraveno šest sklenic 0,3 l s pivem a
šest kruhů Každý soutěžící si vzal
jedno pivo a jeden kruh. Museli vypít
svojí sklenici piva a běžet k sudu piva,
kde se pětkrát otočili a běželi dál
hodit svůj kroužek.

se drželi na prvních příčkách, ale

byl jeden úplný nováček a tím

jedna nehrající kapitánka,
kterou byla Martina

vlečku, předávají štafetu dalšímu páru
a čekají až se vrátí s naloženým žokem.
Ten pokračuje s rudlem a prázdným
žokem k fůře se sušeným chmelem
(senem), který musí napěchovat a
odvést zpět.

“JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA
3. „Sázení chmelových babek, retro
drátkování a zapichování“ jak již
napovídá název třetí disciplíny, sázeli
se babky. Ty se musely dopravit na
šlapacích traktůrkách na pole a za nimi
pak vyběhly dvě dvojice s tyčí a drátky
a zapíchly babky.

BIŤÁK”

z řad dívek Anna Pelzmannová.
Z chlapců to byli již po čtvrté Boban
Šatoplet a Josef Matoušek a dva
nováčci Marcel Sailer a Jiří Peking.
Na soutěžící čekalo šest disciplín.
1.Chmelmarš se slavnostním
zahájením. Družstva se seřadila na
slavnostní nástup, jako první šla obec
Staňkovice a pak ostatní obce podle
abecedy. A soutěžení mohlo začít.
První úkol byl pro kapitány, jestli znají
svou vesnici dobře, disciplína se
jmenovala „Kde je moje rodná
hrouda?“ Kapitáni si vytáhli z osudí 3
otázky vztahující se k domovské obci.
2. „Likvidace chmelových samců” byl
název další disciplíny. 3 členové a
kapitán odjeli na staňkovickou
Stránka 8 z 10

4. „Zavádění s likvidací chmelových
vlků“. Jednoho člena družstva navlékli
do koule (Bumperball), běželo se k
metě, kde byl nachystán balon v barvě
týmu, který vylosoval kapitán. Svůj
balon oběhli a snažili se trefit do jedné
z děr v bráně. Hráči se snažili nasbírat
co nejvíce bodů a také zabraňovali
soupeřům se trefit do brány, tím, že do
nich naráželi. A takhle se vystřídali
všichni členové týmu.
5. „Sklizeň, lisování a doprava chmele
do sušárny“ 1. pár jel na traktůrku k
chmelnici, kde na ně čekal 2. pár, který
držel chmelnici s 8 chmelovodiči,
traktorista zavázal vlečkaři šátkem oči
a naváděl ho ke chmelnici, kde mu
podal nůžky a naváděl ho tak, aby
přestřihl drátek pod hlávkou a nad
hlávkou, sklizenou révu naložili na

Fotografie z motokár byla akce, kterou
jsme od Obce Bitozeves dostali jako
odměnu za pomoc při kulturních
akcích. Bylo nás celkem 8 a moc jsme
si to užili!
Martina Šatopletová
Bitozeveský zpravodaj 2017/03

Křížovka za odměnu
O Marie narození …….. tu …. není.
Zdroj: HRUBÝ, Karel. Sbírka přísloví, pořekadel a průpovědí, kterých užívá náš lid rolnický. Praha: J. OTTO. 1880. S. 5–7. Vydáno:1880

Ten, kdo první přinese vyluštěnou křížovku na Obecní úřad v Bitozevsi, obdrží sladkou odměnu.

JTyr

Hraběnčino tajemství - Tykvičky
Těsto: 175 g chlebové mouky, 1 lžíce hladké mouky, 1 lžička instantního droždí, 1 lžíce
hnědého cukru, 0,5 lžičky soli, 1 vejce, 20 g másla, 90 ml teplé vody, oranžová potravinářská
barva.
Náplň: 200 g čisté dýňové dužiny, 2 lžíce hnědého cukru, 50 g jemně strouhaných mandlí
(mandlová moučka), 12 g másla, potravinářský provázek.
Postup: V míse propracujte nasucho oba druhy mouky se sušeným droždím hnědým cukrem
i solí, přilijte vidličkou krátce prošlehané vejce, rozehřáté zchladlé máslo a vlažnou vodou s
přídavkem oranžového barviva zadělejte vláčné těsto. Dobře propracované nechte vykynout.

Foto z Halloweenu v Bitozevsi 2016

V mezičase prřipravte náplň: Slupky zbavenou dužinu dýně pokrájejte na kostičky, na
mírném ohni ji poduste v kastrůlku doměkka a rozmačkejte ji vidličkou. Zchladlou hmotu
ochuťte hnědým cukrem, zahustěte ji mandlovou moučkou a zjemněte ji měkkým máslem. Dobře vymíchanou uložte v chladu.
Vykynuté těsto rozdělte na cca 8 stejně velkých kousků a vytvarujte z nich v dlaních kulovité bochánky, jež necháte pod utěrkou na pomoučeném válu dokynout. Každý pak roztlačte, vložte do plátku díl zchladlé náplně a pečlivě jej zabalte. Každou kuličku ovažte v rozestupech provázkem, ale jen zvolna, nesmí se do těsta příliš zařezávat. Bochánku je třeba ponechat kvůli dokynutí (dalších 20 až 30 minut v
teple). Poté každý kousek dlaní lehce přitlačte, zploštěte ho a v troubě vyhřáté na 200 ºC houstičky bez potěru upečte. Zcela zchladlé
tykvičky opatrně zbavte provázku.
JHra
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pro jezdce a
koně = pár

Tuto akci podporuje:
Obec Bitozeves

Diváci
zdarma

Podzimní zábava
Kulturní dům v

Bitozevsi

14. října 2017 od 20:00
Oblečení podle jezdecké etikety

Hraje:

Soutěž o Miss Kůň

TRAXAS
součástí zábavy je

Sraz Na louce pod hřbitovem v Bitozevsi
Průkazy koní s sebou - Občerstvení zajištěno

soud sv. Huberta

Po 20-té hodině v Kulturním domě Bitozeves se bude konat
soud sv. Huberta a zábava,pro širokou veřejnost
celý večer hraje skupina TRAXAS
Vstupenky v předprodeji u Synků 80 Kč, na místě 100 Kč

Vstup: 80 Kč předprodej U Synků,
100 Kč na místě

soutěž Štěstíčko

občerstvení Synkovi

Děti na dětském klubu zdobily dýně od
pana Jelínka. Dýně budou umístěny na
různých místech v obci.

Další plánované akce:
21. 10. - Drakiáda
27. 10. - Halloween Bitozeves
28. 10. - Halloween Nehasice
4. 11. - Halloween Vidovle
11. 11. - Hudební odpoledne pro seniory

Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adresu OÚ Bitozeves s heslem „zpravodaj“.
Další číslo připravujeme na prosinec 2017.
Bitozeveský zpravodaj 2017/02, den vydání 12. 10. 2017. Periodický tisk územního samosprávného celku, četnost vydání (4x ročně), registrováno: MK R E 22373.
Vydavatel, tisk, distribuce: OÚ Bitozeves, čp. 50, 440 01 Louny, IČO: 00556238. Náklad 200 výtisků, zdarma. Text neprochází jazykovou úpravou.
Redakční tým: M. Rózsová/MRóz, Mgr. M. Tyrpáková/MTyr, Bc. T. Horáková/THor, Ing. A. Brabencová/ABra, J. Hrabětová/JHra, P. Heřtová,
L. Kulichová/LKul, J. Horák/JHor,J. Tyrpák, PhD. /JTyr,
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