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V sobotu před druhou adventní nedělí
se rozléhal slavnostní ohňostroj naším
údolím. Vězte, že jeho důvodem

Odpady a správné třídění (str. 4)

2017/04
Bájný příběh - O starém Lucku (str. 8)

pop cornu. Děkuji z celého srdce všem
lidem, kteří si oblíbili akce, které
pořádáme v naší obci a osadách. Velké

V tomto adventním čase jsme pro Vás
připravili již tradiční Vánoční koncert v
Kostele sv. Michaela Archanděla v

díky patří hlavně těm, které akce
pořádají a pomáhají s jejich organizací.
Dovolte mi jmenovitě zmínit alespoň
některé: rodina Kulichovi, rodina
Synkovi a Skrblíci, ZŠ a MŠ Bitozeves,
Hanka a Tereza Horákovi, Petr Janeček,
Anička Brabencová s týmem ve Vidovli,
paní Slavíková při akcích v DPS a v
neposlední řadě velké díky všem
z a m ě s t n a n c ů m O b e c n í h o ú řa d u
Bitozeves, zastupitelům a vždy do akce
připravené omladině!

Bitozevsi. Začátek je v 17:00, ve čtvrtek
21. prosince. Jste srdečně zváni!
Jaký bude ten nadcházející rok 2018?
Někteří ho nazývají “super volebním”,
jiní ho vidí zase jako “rok oslav 700 let
Bitozevse”. Každopádně ten rok bude
takový, jaký si ho zasloužíme. Závěrem
přeji všem klidný adventní čas, krásné
prožití Vánočních svátků a štěstný vstup
do nového roku 2018!
MTyr

Místo setkávání v Nehasicích
nebylo nic menšího než otevření
nového Místa setkávání v Nehasicích.
Nehasice se konečně dočkaly!
9. prosinec 2017 se tak může zapsat do
dějin naší největší osady. Místní občané
připravili opravdu skvělé otevření.
Pohoštění s výborným svařákem od
paní Kulichové, rozsvícení Vánočního
stromečku a vyřezávaného betléma a
vrcholem bylo bouchnutí šampaňského
a již zmiňovaný ohňostroj.
Na tuto událost přišli nejen občané z
osady Nehasice, ale i z okolních osad a
Bitozevse. Vánoční atmosféru dokreslily
koledy, příjemná atmosféra a nadšení
lidí, kteří již plánují, co všechno budou
moci v novém centru osady pořádat.
F o t o g r a fi e z p r ů b ě h u s t a v b y ,
slavnostního otevření a rozhovor se
starostou panem Horákem si můžete
přečíst na straně č. 3.
Do vánočního se převlékla i náves v
Bitozevsi. Hned první adventní neděli u
stromečku zapěl školní sbor Berušky a
sbor Scholy sv. Marka ze Sušan. Na
rozsvícení se přišlo odhadem podívat
kolem sta lidí a to včetně malých dětí,
které si nazdobily perníčky a
pochutnaly si na výborném vánočním
www.bitozeves.cz

Veselé Vánoce a
šťastný nový rok
2018!

Náves v Bitozevsi
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Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bitozevse
ze dne 13.11.2017

jednat s firmou Luboš Malina-Electrom o
rozšíření osvětlení před pozemky školy
s tím, že při vzniku víceprací zastupitelstvo
obce částku schválí.

Schvaluje
• Zastupitelstvo obce schvaluje výše odměn
neuvolněných členů zastupitelstva od
1.1.2018:
Neuvolněný starosta
24 593,Neuvolněný místostarosta
22 134,Předseda kontrolního výboru
2 459,Předseda finančního výboru
2 459,Předseda osadního výboru
2 459,Člen kontrolního výboru
2 049,Člen finančního výboru
2 049,Neuvolněný člen zastupitelstva 1 230,-

• Firmu BKplast, Citice 31, 356 01 Citice,
IČO: 05139104 v částce 378 306,- Kč
s DPH na rekonstrukci čov na ppč. st.6, k.ú.
Nehasice, na rekonstrukci čov na ppč. st.
37, k.ú. Nehasice, odkanalizování objektu
RD Vidovle č.p. 9, odkanalizování objektu
RD Vidovle č.p. 34.
• Uzavření smlouvy o dílo s panem
J. Jarolímkem na dovoz lomového kamene
v částce 56 204,50 Kč s DPH.

• Vyvěšení záměru na odkoupení pozemku
p.č. st. 72 v k.ú. Bitozeves o výměře 105
m².

• Pan Ing. Ivan Kolár žádá, aby na stavbu
Místo setkávání v obci Nehasice byl
proveden audit pracovníky Krajského
úřadu.

• Vyvěšení záměru na odkoupení pozemků
p.č. 1055/5 v k.ú. Bitozeves o výměře 98
m², druh pozemku ostatní
plocha a
pozemek p.č. 1055/6 v k.ú. Bitozeves o
výměře 40 m², druh pozemku ostatní
plocha.

• Pan Ing. Ivan Kolár žádá o provedení
auditu pracovníky Krajského úřadu na
zeleň a nákup ostatních služeb.
• Povolení výjimky z počtu dětí na počet 28
dětí s tím, že zvýšení počtu dětí není na
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a
jsou splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví.
• Přijetí dotace v částce 119 000,-Kč –
Oprava hřbitovní zdi v obci Tatinná.
• Vícepráce na místu setkávání v obci
Nehasice v částce 258 384,61 s DPH
Neschvaluje
• Finanční dar na Babybox.
Odkládá

• Uzavření smlouvy o umístění koncového
prvku varování č. 2017250 s Hasičským
záchranným sborem Ústeckého kraje.
• Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Bitozeves o
částku 35.000,- Kč k úhradě faktur za
zpracování mezd a účetnictví školy.

• Vyvěšení záměru na pronájem části
pozemku (400m²) p.č. 1318 v k.ú.
Bitozeves, druh pozemku ostatní plocha.

• Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Bitozeves o
částku 100.000,- Kč na nábytek (jídelní
stoly, židle, matrace) do konce roku 2017.

• Prodej parcely č. st. 47 v k.ú. Nehasice,
záměr obce byl vyvěšen na úřední desce
ve dnech 25.09. – 11.10. 2017.

• Žádost o pronájem pozemku v k.ú.
Bitozeves p.č. 1424,vodní plocha záměr
obce byl vyvěšen na úřední desce ve
dnech 25.09. – 11.10.2017.
Ukládá starostovi obce:
• Jednat s firmou Luboš Malina-Electrom o
rozšíření osvětlení před pozemky školy
s tím, že při vzniku víceprací zastupitelstvo
obce částku schválí.

• Rozpočtové změny č. 6/2017 s navýšením
100 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Bitozeves na
nábytek (jídelní stoly, židle, matrace) do
konce roku 2017.

• Nabídku na osvětlení přístupové cesty ZŠ
Bitozeves č. 17NA00096 v částce 62 316,Kč. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi

MRóz

Procentaza výsledky voleb
Hlasy do
Ohlédnutí

Poslanecké sněmovny ČR 2017 v obci Bitozeves:
ANO
KSČM

Prezidentské volby 2018

SPD

První kolo prezidentských voleb se
uskuteční 12. a 13. ledna 2018. Pokud
ani jeden z kandidátů nezíská nadpoloviční počet hlasů, uskuteční se za
další dva týdny 26. a 27. ledna druhé
kolo volby.

Piráti
ODS
ČSSD
KDU-ČSL
STAN
Zelení

I v těchto volbách lze volit mimo své trvalé bydliště na voličský průkaz. Žádost
o něj je nutné podat poštou do 5. ledna
a osobně do 10. ledna 2018.

TOP 09
DV 2016
DSSS
SPO

MTyr
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Zdroj: http://www.info.cz/volby-2017/vysledky-voleb/obec-bitozeves/?
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Rozhovor se starostou Janem Horákem - Místo setkávání v Nehasicích - Probíhající projekty

Místo před zahájením stavby

Stavba započala………..

A teď už můžeme bouchnout
Konečně střecha

šampaňské!

Kde se vzala myšlenka, aby v Nehasicích
vzniklo Místo setkávání? Tuto myšlenku
přednesl osadní výbor jako požadavek
místních obyvatel.
Co předcházelo schválení stavby?
Nejprve vybrat správné místo. Snažil jsem se
umístit stavbu do centra obce na obecní
pozemek. To ušetřilo hodně nákladů. Poté
jsem kontaktoval dvě mladé architektky z
ČVUT, které spracovaly návrh. Poté jsme
narazili u Povodí Ohře, které si dalo
podmínku, aby došlo ke změně orientace
objektu z důvodu záplavové zóny. Pak nastal
ale problém se zastupiteli, kterým se zdála
stavba drahá. Nakonec po přepracování
projektu, kdy se upustilo od některých
detailů a celková cena se ponížila na
1.750.000,- Kč se tento projekt na
zastupitelstvu odsouhlasil.
Kdy začala stavba? Stavbě předcházelo
výběrové řízení a stavba započala 1. června
2017.
Kdo stavbu dozoroval? Pan Hrehorovský,
předseda místního osadního výboru
prováděl technický dozor stavitele a
významně tak přispěl k úspěšnému
dokončení díla.
Co si slibujete Vy od Místa setkávání?
Počítáme, že jedenkrát měsíčně bude
probíhat dětský klub. Je to zázemí pro
osadní výbor, který schůzuje většinou
jedenkrát měsíčně. Bude to centrum pro
konání kulturních a společenských akcí v
Nehasicích - jako jsou například Rodáci,
dětský den, strašení a jiné. V případě zájmu
o toto místo a pořádání akcí je dobré se
nejdříve domluvit s místním osadním
výborem.
Kdy proběhne kolaudace a jaké další
p rá c e n a t o m t o m í s t ě p l á n u j e t e ?
Kolaudace proběhne v měsíci lednu 2018.
Na celé okolí Místa setkávání bude
www.bitozeves.cz

z p r a c o v á n a
architektonická
studie, která vytvoří
novou náves osady
Nehasice. Celá
studie se bude
p r ů b ě ž n ě
konzultovat s
místními obyvateli.
Proběhly
už
kontroly
na
financování tohoto projektu? Proběhla již
kontrola z Krajského úřadu s výsledkem bez
shledání chyb. Finanční výbor obce
Bitozeves provedl také kontrolu, ale ta není
ještě uzavřena.
Jaký je stav dalších projektů? Byla
dokončena výměna střechy na obecním
úřadu z důvodu zatékání dovnitř objektu.
Dále byla zjištěna závada na vodovodním
potrubí na obecním domě čp. 121, která se
již odstranila. Díky tomu mohly být zahájeny
práce na úpravách chodeb v čp. 121.
Provedla se výměna krytiny na čp. 41, kde se
nachází obecní byt. V tomto týdnu byly
zahájeny práce na čistírnách odpadních vod
pro rodinné domy ve Vidovli a Nehasicích.
Jsou zahájeny práce na veřejném osvětlení
přístupové cesty do školy.
Osvětlení
autobusové zastávky u školy se bude
realizovat po novém roce novou lampou.

Do zastupitelstva míří spracování projektů
na komunikaci v Bitozevsi u školy směrem ke
hřbitovu. Dále oprava komunikace ve
Vidovli. V březnu by měly být zahájeny práce
na komunikaci v Tatinné (směr ke hřbitovu).
Jak hodnotíte letošní rok? Vcelku
úspěšně, u výslechu na PČR jsem nebyl ani
jednou.
Co si přejete od roku 2018? Dokončení
investičních akcí. Přípravu dalších projektů
pro následující období. A hlavně vydařenou
oslavu 700 let obce, na kterou srdečně zvu
všechny rodáky, občany a přátele obce.
Oslava se koná 23. června 2018.
Krásné prožití Vánočních svátků všem našim
občanům, Váš starosta Jan Horák.
Děkuji za rozhovor.

MTyr
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Odpady a správné třídění
Ekologie, udržitelný rozvoj, zachování
životního prostředí našim budoucím
generacím, to jsou populární témata nejen
v politice a podnikových projektech, ale týkají
se také našich domácností a každého z nás.
Jednou z věcí, která k trvale udržitelnému
rozvoji přispívá, je příprava odpadů
k recyklaci a opětovnému použití. Třídění
odpadu není beze smyslu, pomáhá chránit
přírodu. Recyklát nahrazuje přírodní zdroje,
které by se jinak musely vytěžit. Potom
přirozeně následuje snížení zátěže životního
prostředí….a v neposlední řadě i úsporu
nákladů.

Není možné hodnotit obsah celého
kontejneru, byla roztříděna pouze 1/3, ale
přebrat spodní část jsem již neměl odvahu.
Z této sondy vyplívá fakt, že pokud budeme o
trochu důsledněji třídit, bude naše okolí
vypadat přijatelněji.
Obec Bitozeves
p o s ky t u j e o d p a d o v é s l u ž b y z d a r m a ,
zamysleme se, zda jako občané nemůžeme
přispět nejen ke zlepšení životního prostředí,
ale také k lepšímu vzhledu naší obce.
Pokud bude zájem, tuto akci lze zopakovat i
za účasti širší veřejnosti.
Třiďte správně !
Váš starosta
Ze zpravodaje
Rozbory odpadů
Zhruba 300 kg – tolik komunálního odpadu
vyprodukuje každý obyvatel ČR za rok. Jeho
složení se ale liší podle typů zástavby a závisí
například i na životním stylu a věkovém
složení obyvatel nebo způsobu vytápění. A
také na tom, jestli mají lidé nějakou zahradu
nebo ne.

Kontejner v Bitozevsi po jednom týdnu.

Po roztřídění 1/3 kontejneru

Třídíme správně v našich obcích? Dne
3.12.2017 jsem částečně přetřídil ještě
s jedním naším spoluobčanem velký
kontejner na směsný odpad. Bylo vybráno
zhruba 30 pytlů vhozených do černého
kontejneru, tj. cca 1/3 kontejneru o celkovém
objemu 1200 l.
Z pytlů bylo vytříděno:
3 žluté pytle plastů
1 červený pytel obalů tetra-pack
Bio odpad (pečivo, zelenina)
Sklo, oděvy, papír a spousta prošlých léků
(lze vrátit zdarma do lékáren)

Vytříděný odpad z 1/3 velkého černého kontejneru

Závěr:
Ze třiceti pytlů vyhozených
z domácností nebyl žádný správně roztříděn.
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Podle každoročních rozborů domovního
komunálního odpadu je jeho hmotnostní
složení zhruba následující:
z celkové hmotnosti odpadu tvoří zhruba 8 %
papír, 11 % plasty, 3,5 % sklo, necelá 3 %
kovy,
18 % bioodpad, 0,5 % nebezpečný odpad,
necelé procento tvoří elektroodpad, skoro
třetinu spalitelný odpad a to ostatní je
zbytkový odpad.
Za zmínku jistě stojí fakt, že část původně
materiálově využitelného odpadu, lidé
znehodnotí ještě v domácnosti svými návyky.
Například tak, že balí slupky od brambor,
jablek nebo mrkve do novin, vyhazují zbytky
jídla v igelitovém sáčku a nedopalky cigaret
ve sklenici od marmelád.
V popelnicích často také zbytečně končí
sklenice od majonéz, kečupů, hořčic nebo
dětských přesnídávek.
Lidé se totiž domnívají, že je kvůli znečištění
zbytky jídla nesmí vytřídit do kontejneru na
sklo. Kvůli tomuto
omylu končí ročně v popelnici na směsný
odpad nezanedbatelné množství skla. A to je
škoda, protože
třídit lze i drobně znečištěné sklo a překážkou
nejsou ani kovová víčka.
Z analýzy skladby domácího odpadu
vycházejí i města a obce při rozhodování o
způsobu třídění odpadu. Podle toho určí
celkový počet barevných kontejnerů, jejich
rozmístění, případné pořízení kompostérů do
domácností, četnost svozu tříděného odpadu
i četnost svozu odpadu zbytkového. A jistě
bychom měli připomenout, že třídit odpad
lze nejen prostřednictvím barevných
kontejnerů a nádob, v některých obcích
funguje například pytlový sběr, některé
využitelné složky odpadu, jako jsou například
kovy, pak můžeme poslat do recyklace
prostřednictvím
sběrných dvorů nebo výkupen druhotných
surovin.
Zdroj: zpravodaj Ekokom 18/2017

Čína a omezení dovozu plastů
Podle nedávných informací WTO oznámila
Čína omezení dovozu některých druhů
odpadů. Aktuálně již citelně omezila dovoz
vytříděných plastů
a do konce roku chce uzavřít své hranice až
pro 24 druhů odpadů.
Na „černé listině“ jsou vybrané druhy plastů,
nevytříděný papír i odpad z výroby oceli
nebo textilní odpad. Čínská vláda k tomuto
rozhodnutí přistoupila v rámci kampaně proti
zahraničnímu odpadu a znečišťování
prostředí.
Toto rozhodnutí zapříčinilo převis nabídky
vytříděných plastů nad poptávkou a na to
logicky reagují ceny druhotných surovin,
především plastů, poklesem ceny na
světových trzích. Pro dotřiďovací zařízení to
znamená pokles výnosu z prodeje surovin,
což je nutí snížit výkupní cenu vstupní
suroviny, tedy vytříděného odpadu. Některé
svozové společnosti tak začínají po městech
požadovat zvýšené platby za svoz tříděných
složek komunálního odpadu.
Zmíněné omezení v odbytu druhotných
surovin je celoevropským problémem. Čína
ale není jediným odbytištěm evropských
druhotných surovin, celoevropský export
plastů do této destinace tvoří zhruba jen 20–
25 % z celkového objemu. Systémově se tedy
jedná o výkyv na trhu druhotných surovin,
pokles poptávky a tedy i cen, který v tomto
oboru není výjimečný. Problémem tak není
samotný pokles čínské poptávky, jako spíše
náhlost jejího poklesu v důsledku centrálního
administrativního rozhodnutí.
Lze očekávat, a do jisté míry se tak již děje, že
čínské odbytiště bude nahrazeno jinými
asijskými zeměmi. V současné době není
možné odhadnout, jak dlouho bude trvat,
než se trh opět stabilizuje, ani zda je pokles
cen jen krátkodobý nebo jde spíše o
dlouhodobý trend.
Uzavření čínského trhu není problém týkající
se výhradně obalových odpadů, ale všech
druhů odpadů a materiálových skupin. Tuto
nastalou situaci nemůže vyřešit jen samotný
EKO-KOM. Problém odbytu určitých druhů
odpadů je komplexní problém nejen
českého, ale i celoevropského odpadového
hospodářství, v němž má každý jednotlivý
článek své povinnosti, které musí plnit.
Této situaci se tedy musí přizpůsobit a
reagovat na ni všechny subjekty odpadového
hospodářství zejména tím, že úroveň
zpracování odpadu posunou
z jednoduchého dotřídění na vyšší stupně
úpravy odpadu.
EKO-KOM přispívá k řešení situace platbami
třídičkám tak, aby nedošlo ke stavu, kdy by
bylo nákladově výhodnější odpad
skládkovat, než jej předat na třídičky.
Předpokládáme, že při aktuálních cenách
v odpadovém hospodářství by náklady na
dotřídění neměly převyšovat náklady na
skládkování a není tedy důvod k případnému
omezování třídění odpadů v obcích.
Zdroj: zpravodaj Ekokom 18/2017
JHor
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Naše škola a školka
Podzim v základní škole

Zúčastnili jsme se také několika akcí,
jako např. Den plný prevence ve
spolupráci s Divadlem VeTři, v rámci
projektu „Povolání“ to byla návštěva u
hasičů v Žatci.

Podzim je roční období, které dává
prostor k tvoření z přírodních
materiálů. V rámci pracovních činností
tvořili starší žáci paletky podzimních
barev.

V listopadu jsme zajeli opět do Prahy.
Mladší žáci se podívali do Nové
budovy Národního divadla, kde
probíhá výstava Archa Noemova, starší
shlédli muzikál Alenka v říši zázraků. Při
Pohádkové misi jsme se společně s
rodiči rozloučili s podzimem a přivítali
zimu.

byla stanoviště s různými úkoly. Po
splnění jednotlivých úkolů děti získaly
nápovědy k otevření truhly s
pokladem. Na konci akce se dětem
podařilo složit srdce paní Zimy, která
ukončila podzimní období a převzala
vládu nad zimou.

Většina žáků školy s rodiči se také
aktivně zapojila do celoškolní akce
„Říjen – měsíc podzimních skřítků“.
Originální skřítci z nejrůznějších
přírodnin ozdobili prostory před
školou.

A nyní se již všichni těšíme na Vánoce!
Mgr. Irena Trefilová
Podzim v naší školce
Barvy podzimu nás pomalu opouštějí,
ale děti z mateřské školy si podzim
náramně užily. Vyráběly s rodiči
podzimníčky, kteří zdobili prostory naší
školy. Pozorovaly krásy naší podzimní
vesnice.
Paní učitelky uspořádaly pro děti
„Halloweenskou párty”, při které si děti
užily spoustu zábavy, soutěží, kostýmů
a dobrůtek. Další akcí byla také
„Pohádková mise”, kde rodiče s dětmi
chodili po určených trasách, na kterých
www.bitozeves.cz

A již se nám blíží vánoční čas a s ním
spojená vánoční besídka, zdobení
vánočního stromečku a také spousta
pohody.
Přejme si krásné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok!
Pavlína Pončíková
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Kde jsme se mohli setkat?
Strašidelný podzim
Bitozeveské strašení

Nehasické peklo
Vidovelská párty - Adams family

Hudební odpoledne nejen pro seniory - vystoupení školního sboru Berušky pod vedením paní učitelky Studené a radostné seniorky.
Rozsvícení Vánočního stromečku - opět vystoupení školního sboru Berušky a perníková dílnička v obležení dětí. Celkem se nazdobilo
100 perníčků.
Mikulášská nadílka do domu - Obecní auto s Mikulášem, čerty a andělem objelo Tatinnou, Nehasice a Bitozeves. Ve Vidovli
naděloval místní mikulášský oddíl. Příští rok se bude nadělovat na Mikulášské v Kulturním domě v Bitozevsi.

MTyr

Vidovelský mikulášský tým

Bitozeveský mikulášský tým
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přiděleno a od 12. února
nebylo proto do 22.
března vyučováno.
První
transport
volyňských Čechů přijel
do Nehasic dne 11. února 1947. Byli to
příslušníci rodin českých zahraničních
vojáků, kteří tu byli usídleni od r. 1945.
Dne 19. května 1947 vykonal na zdejší škole
inspekci p. František Kostka, okresní školní
inspektor.
Den před 1. květnem vzpomenuto významu
Svátku práce.
5 . k v ě t n a b y l o v z p o m e n u t o v ý ro č í
pražského povstání proti německým
okupantům.
9. května byly uspořádány školní oslavy Dne
vítězství.
28. května bylo vzpomenuto 63. narozenin
presidenta Budovatele Dr. E. Beneše.
Školní rok byl ukončen 28. června 1947.
Během tohoto roku vystoupilo 7 žáků (6
chlapců, 1 dívka), přistoupilo 15 žáků (10
chlapců, 5 děvčat). Z přistouplých bylo 11
žáků, dětí reemigrantů z Volyně.

Školní kronika Obecné školy v Nehasicích
Školní rok 1946-47
Vyučování na škole bylo zahájeno dne 10.
září 1946. Od toho dne nastoupil učitel
Jaroslav Hnízdil, který do té doby vyučoval
na obecné škole v Andělské Hoře, okr.
Karlovy Vary. Do školy bylo zapsáno a
začalo chodit 15 žáků (9 chlapců, 6 dívek).

Jaroslav Hnízdil,
nar. 31. 5. 1916 v Břežanech,
pol. okr. Kralovice u Plzně.
Š ko l n í b u d o v a n e b y l a p o z a h á j e n í
vyučování ještě v dokonalém pořádku. Ve
druhé třídě bylo ještě tolik papíru a jiných
zbytků po německé armádě, že zaplňovaly
celou místnost. Třída byla vyklizena a
vyčištěna a používá se jí pro tělesnou
výchovu.
V přízemních místnostech byla úřadovna
místního národního výboru, která byla ještě
počátkem září přemístěna do čp. 45, takže
budova školy slouží od té doby účelům jen
školním.
Místní školní rada je ve stejném složení jako
loňského roku, jen zástupce učitelstva byl
změněn.
Předseda: Josef Kolář, Nehasice, čp.1
místopředseda: Jaroslav Vávra, Tatinnná, čp.
31,
jednatel: Emil Hobl, Nehasice, čp. 48,
pokladník: Jaroslav Hnízdil, Nehasice, čp.
47.
Učitelem náboženství byl jmenován Rudolf
Škuthan, farář v Bítozevsi, (římskokat.).
Českoslov. náboženství vyučoval Jan Mráz,
farář ze Žatce.
Dívčím ruč. pracím vyučovala Helena
Perlíková, uč. dom. nauk z Velemyšlevse.
Římskokatol. náboženství bylo vyučováno
do 3. prosince 1946 tj. do doby nežli byl
farář R. Škuthan odsunut jako Němec.
Školní oslava 28. října byla prostá. Řídící
učitel vysvětlil žactvu význam tohoto svátku.
Po přednesu básní a zapění státní hymny
byla ukončena.
7. listopadu bylo vzpomenuto výročí
revoluce a počátek vzniku Sovětského
svazu.
Od 8. ledna do 27. ledna byla škola
uzavřena pro nedostatek uhlí. Po přídělu 10
m3 uhlí bylo do 12. února opět vyučováno.
Obecné škole nebylo již žádné uhlí
www.bitozeves.cz

Školní rok 1947-48
Vyučování na škole bylo zahájeno 1. září
1947. Počet žactva při zahájení 31 dětí (19
chlapců, 12 děvčat). Do 1. posl. ročníku bylo
zapsáno 12 dětí (9 hochů, 3 dívky).
Protimandelinkové hledací služby ve dnech
15. 9. 1947 – 20. 9. 1947 se zúčastnilo
žactvo za vedení říd. učitele. Výsledek byl
negativní.
Státní svátek 28. října oslaven byl již den
před tím, aby se mohlo žactvo zúčastnit
oslav v Žatci. Byl vyslechnut pořad
školského rozhlasu.
Řídící uč. vysvětlil žactvu význam velké
říjnové revoluce v SSSR při slavnosti dne
7. listopadu 1947.
Vánoční prázdniny trvaly od 22. 12. 1947 do
3. 1. 1948. Před těmito prázdninami byla
uspořádána spolu s rodičovským sdružením
nadílka pro děti.
V důsledku demise některých členů vlády
dne 20. 2. 1948 byla jmenována nová vláda
za předsednictví Klementa Gotwalda. Tato
vláda je složena z členů pokrokových stran a
odborů. Ministrem školství stal se opět
Zdeněk Nejedlý.
98. narozenin presidenta Osvoboditele bylo
vzpomenuto dne 6. března. Žactvu vysvětlil
říd. učitel vznik samostatné republiky
Československé a zásluhy zemřelého
presidenta T.G.Masaryka o osvobození
Čechů a Slováků z nadvlády Habsburků.
Téhož dne bylo vzpomenuto bojů u
Bachmače za první světové války a bojů u
Sokolova za druhé svět. války, jejichž výročí
připadá na 8. března.
Současně bylo vzpomenuto třicetiletého
výročí založení Rudé armády, po jejímž
boku bojovala naše armáda na východních
bojištích a bez níž by nebylo naší
samostatnosti.
Dne 10. března zemřel tragicky Dr. h.c. Jan
Masaryk, zahraniční ministr. Žactvo
vyslechlo zvláštní rozhlasový pořad 13. 3.
věnovaný památce zesnulého.
600. výročí založení Karlovy university
v Praze bylo vzpomenuto 7. dubna
v poslední dopolední vyučovací hodině.
Zároveň vzpomenuto i jejího zakladatele
Karla IV., Otce vlasti a jeho snahy o
povznesení českého státu.

Ústavodárné národní shromáždění
projednalo a schválilo dne 21. dubna zákon
o základní úpravě jednotného školství.
Druhý den bylo žactvo poučeno o významu
a demokratickém charakteru tohoto
školského zákona.
Ve dnech 7. a 8. května vzpomenuto
v dopoledních hodinách třetího výročí
pražského povstání a osvobození Rudou
armádou.
V den výročí osvobození 9. května
odhlasovalo a schválilo Ústavodárné
národní shromáždění při slavnostním
zasedání ve Vladislavském sále novou
ústavu lidově demokratické republiky
Československé.
10. května odpoledne zúčastnilo se źactvo
za vedení říd. uč. sběru nosatců, kteří se
letošního roku vyskytli ve velkém množství a
ohrozili úrodu cukrovky a chmele. Bylo
sebráno mnoho těchto škodlivých brouků.
18. května proveden za pomoci žactva sběr
mandelinky bramborové, která se na
žatecku vyskytla. Prohledány všechny
bramborové kultury nehasického katastru.
Výsledek sběru negativní.
Volby do Národního shromáždění konané
dne 30. května se v obci projevily takto. Ze
100 voličů hlasovalo pro jednotnou
kandidátku NF 96, bílé lístky odevzdány 4.
Dne 7. června vzdal se Dr. Edvard Beneš
pro vážnou chorobu presidentského úřadu.
Národní shromáždění zvolilo dne 14. 6.
jednomyslně Klementa Gotwalda novým
presidentem.
Školní rok 1947-48 ukončen 28. června.
Zapsal Jar. Hnízdil
přepsala MTyr

Nosatec se
dříve hojně
vyskytoval v
naší lokalitě.

Nosatcovi t í ( C u r-

culionidae)
jsou největší čeledí brouků. Řadí se k nim
více než 60 000 druhů brouků ve více než
400 rodech. Vzhledem k velkému množství
druhů existuje i řada neshod o jejich klasifikaci.
Nosatci jsou snadno rozeznatelní dlouhým
nosem a tykadly s malými „kyji“ na konci.
Kromě těchto podobných rysů se ovšem
vyznačují velkou rozmanitostí tvarů, barev
a velikostí od 1 mm do 40 mm.
Jsou takřka výlučně býložraví a většina z
nich žije jen z omezeného množství hostitelských rostlin, často pouze na jediném
druhu. Někteří nosatci jsou také známi jako
výluční opylovači cykasů. Řada nosatců je
považována za škodlivý hmyz na polích a
ve skladech potravin, nicméně v některých
případech jsou využíváni i k přirozenému
snižování stavů invazních druhů rostlin.
Zdroj: Wikipedie
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Bájný příběh, ve kterém se dočtete i o Bitozevsi
O starém Lucku

K nepaměti sahá paměť kraje…
Od našich dnů přes staletí rozkvětu i
zmaru, přes staletí klidné práce i vojenských bubnů, přes staletí bohatství i bídy,
aby se stala svědkem žití tolika lidských
pokolení.
Až do doby, o které zůstala už jen, či spíše
už alespoň bájí do doby těch, kdož přišli
první, dali kraji jméno, nazvali první místa.
Tak mohly vzniknout i první příběhy, tak
se z nepaměti paměť počala….
Stejně jako dnes, ne-li ještě více, spočinul
zde zrak s potěšením. Od strany půlnoční,
kde se zdvíhaly prosluněné svahy kopců
všelikých tvarů - zde mírné pahorky, homole, kupy, jinde zase srázné, nepřístupné vršky, deroucí se zničehonic k obloze až k jižní hranici, kterou docela přirozeně
tvořil protáhlý lesnatý hřeben s nebývalým množstvím lovné zvěře. Uprostřed
pak, po obou stranách řeky, která krajem
protéká tu zvolna a tiše v zátočinách, ouplavech či tůních, tu rychleji a spádně v
proudu i šplounavé peřeji, řeky tak rybnaté, že se sem ryby nemohly vejít,
pohled nejutěšenější: Rovina mírná jako
pohlazení a voňavá sterem lučních trav,
hebce rozvlněných od obzoru k obzoru a
jen namísto zpěněných vlnek s vyčnívajícím sítím klásků.
Právě tyto louky učarovaly pastevcům,
kteří sem přišli se svými stádečky, takže se
tu usadili. A třebaže byli nej-spíše z
kneme Čechova, anebo se s Čechy dobře
svým jazykem dokázali dorozumět, od té
doby je známe jako Lučany a jejich krajem je Lucko. Tenkrát, snad v roce sedmistém sedmnáctém, už vymezili jedno
místo u zátočiny té rybnaté řeky Ohře - a
začali mu říkat Záteč, to jest později Žatec.
Lučané tedy měli svůj kraj a měli i své
první a hlavní misto. Brzy také prý začali o
hranice Lucka bojovat. Ať už s Čechy, jimž
za knížete Nezamysla nechtěli dovolit,
aby si ohradili slavný pramen, anebo se
Sasy a Míšňany z půlnoci.
Čechové se sice pramene zmocnili silou,
nějaký čas tu vařili sůl a dali tak vznik měsStránka 8 z 10

tu Slaný, ale potom stejně Lucku bez
velkých potíží připadlo….Se Sasy a
Míšňany, kteří jako by přeskočili lesy a
hory a náhle ve velikém počtu stanuli
před Žatcem, se už pastevci tak lehce
vypořádat nedokázali. Teprve s pomocí
Čechů, kteří na příkaz knížete Vojena sem
přišli znamenitě vyzbrojeni, oblehatele
rozprášili a zahnali. Tak poprvé se i
dozvídáme o obléhání Žatce, které se
mělo v následujících dobách ještě tolikrát
opakovat. Pro svou pomoc měl český
kníže Vojen u Lučanů nepochybně větší a
rozhodnější slovo než jeho předchůdci i
následovníci. Když se například dozvěděl,
že nenechaví lučtí mládenci Vlasták a
Soběš přepadli jeho vesnici Lounu, měli si
ti dva sami přijít pro potrestání na
Vyšehrad. Inu, žádnému z nich se Vojenovi na oči příliš nechtělo, a tak si raději
sami dali rozhřešení, které splnili, třeba
mezitím kníže umřel - vystavět kamenné
město Louny, později tedy třetí ze
slavných
měst
husitských….
Dobře už potom z
posloupnosti víme, jak
málo si Lučané vážili
knížete Neklana, jenž
d o s t a l s v o j e j m é n o,
neboť ze zbabělosti se
ani klát nechtěl. Tenkrát
totiž šestnáctiletý vůdce
Lučanů Vlastislav, mládenec bojovného ducha
nad jiné, Neklanovy voje
do bitvy vyzval, anebo že
vládu za českého knížete
v zemi převezme.

žalostně bučel zatoulaný kus. A jako temný stín zůstával nad krajem dým z
vypálených obydlí…
Přece však tou dobou ještě žil Vlastislavův
synek Zbislav, vychovávaný potají v
Bitozevsi. I o tom se Neklad dozvěděl.
Chtěl nechat pachole na pokoji, jen nový
hrad Drahouš pro ně vystavěl, kterak se
pro knížecího syna sluší.
Drahouš či Drahúš stával na místě
dnešních Postoloprt, tedy v rovině, aby
snad přece jen někdy nehrozilo ze strany
Zbislava pražskému knížeti nebezpečí.
Zatímco se však chlapec staral pouze o
své dětské hry, jeho pěstoun Durynk se
chtěl Neklanovi zavděčit.
Pod záminkou, že malému ukáže pod
ledem Ohře červené rybky - snad tedy
lososy - ho vylákal z Drahůše k řece a tam
nelítostně zabil. Dětskou hlavu pak
donesl až na Vyšehrad, kde ji k hrůze
shromážděných lechů ukázal Neklanovi.
Doufal, že bude pochválen,
neboť zbavil zemi budoucího nebezpečí, ale
pražský kníže rozhodl jinak:
Za ten čin nešlechetný se
měl Durynk probodnout
mečem, anebo skočit ze
skály, či vlastní rukou se
oběsit. Vybral si to poslední, a tak místo zboží, o
kterém snil, že je dostane
odměnou, stala se jeho
posledním útočištěm olše
nad řekou. Tu ještě dlouho
po jeho smrti lidé nazývali
olší Durynkovou. Míjela
léta, desetiletí. A třeba už
nikdy víc nevzešla Lučanům
šťastná hvězda, kraj si to
nespoutané, bojovné a svobodymilované plémě pastevců dobře a
navždy zapamatoval.

Tak chtěli dosáhnout
Lučané vrcholu své
moci, tak sahal Vlastislav
i po tehdejším kraji Čechů.
Přišla však bitva na Turském poli a s ní
divné, prapodivné čáry. Neboť díky čarodějnici Čechové zvítězili a Lučané i s
Zdroj: Kouzelné dudy, V. Hulpach
mladičkým vojevůdcem zůstali na bojišti
pobiti. Kromě jediného Straby, který, jak
Přepsala: MTyr
pověst vypravuje, dal na radu
macechy vědmy a z bitvy
včas prchl, aby se zahránil.
Nastal soumrak moci
Lučanů. Pobity jejich voje,
rozkotána hradiště, rozehnán a s t á d a . Z b o ře n h ra d
Vlastislav, který dal bojovný
mládenec postavit dobrovolně se pokořil Žatec. Z
lučin zmizel veselý křik
pastevců, dusot mnoha set
kopyt, táhnoucí se předtím
často po rovině jako
vzdálené hřmění. Namísto
toho se nad podzimní krajiOzdobené Vánoční stromečky můžete najít
nou začali objevovat smutní
i v Tatinné u místa setkávání.
černí ptáci, tu a tam ještě
Bitozeveský zpravodaj 2017/04

Křížovka za odměnu
Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok … … … urodí.
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 - Velké perníčky (bez ořechů)

Suroviny: 1,2 kg hladké mouky, 400 g moučkového cukru
300 g medu, 250 g tuku
5 menších vajec, 1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr, 3 lžíce kakaa 2 až 3 lžičky směsi perníkového koření
Na cukrovou polevu: 1 bílek, 15-20 dkg moučkového cukru a 1 lžíce
citronové šťávy.
Postup: Vypracujeme těsto a necháme do druhého dne důkladně odležet v lednici.
Těsto je vhodné na velké tvary i prostorově skládané tvary, jako jsou chaloupky či svícny atd.
Ihned po upečení potřeme perníčky rozšlehaným vejcem.
Perníčky zdobíme cukrovou polevou utřenou z moučkového cukru, bílku a trochy citrónové šťávy.
www.bitozeves.cz

JHra
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Další plánované
akce:
3. března
Hudební
odpoledne k MDŽ
17. března
Josefovská zábava,
hraje Taurus

Aktuální přehled
kulturních a
sportovních akcí
hledejte na
www.bitozeves.cz
rubrika “Kultura”

Advent a Vánoce v našem okolí:

16. 12. 2017, v neděli od 17:00 - Adventní koncert manželů Radových s
výstavou betlémů v kostele v Postoloprtech
24. 12. 2017, v neděli od 24:00 - Vánoční vigílie v kostele v Postoloprtech
26. 12. 2017, v úterý od 11:15 - Vánoční mše svatá ze Svátku svatého
Štěpána v kostele v Bitozevsi
6. 1. 2018, v sobotu od 17:00 - Tříkrálový koncert v kostele v Postoloprtech
http://postoloprty.farnost.cz/clanky-a-fotogalerie/

Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adresu OÚ Bitozeves s heslem „zpravodaj“.
Další číslo připravujeme na únor 2018.
Bitozeveský zpravodaj 2017/02, den vydání 15. 12. 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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