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dalších let společného
podnikání.
První akce v roce vždy patří
dětem. Maškarní ve velkém
stylu zavítalo do Bitozevse.
Dorazila Cukrolandia,
odměnili jsme celkem 59 dětí
(včetně 3 marodů). V druhé
polovině programu na naší
planetu přistál i Transformer.
Střílel plynovým dělem a jeho
laserové oči nenechali nikoho
na pochybách, že je to
opravdový hrdina.

Co všechno už jsme stihli v novém
roce? Vybrali jsme o více jak tisíc korun
než loni na celonárodní Tříkrálovou
sbírku. Celkem 7 074 Kč. Všem moc
děkujeme! Zvolili jsme si staronového
prezidenta. Děti si došly pro pololetní
vysvědčení a hurá na jarní prázdniny.
Do toho všeho ještě chřipková
epidemie. Zima se rozběhla na plné
obrátky. Z prezidentských voleb i z
chřipky se snad již většina lidí
vzpamatovala. Tak se těšme, co přinese
konec zimy a snad i to jaro, které již
klepe na dveře.
Sněhu bylo zatím poskrovnu, ale za to s
kulturními akcemi se v Bitozevsi roztrhl
pytel. Kromě tradičních akcí, které
naleznete na www.bitozeves.cz/kultura/
kulturni-akce-2018/ připravila
společnost Faunus a Golf resort
Bitozeves sérii kulturních akcí k
příležitosti oslav 25-ti let společného
podnikání Ivana Kolára a Jana Poura.
Tuto podnikatelskou dvojici v Bitozevsi
netřeba představovat a nezbývá jen
poblahopřát hodně sil a zdraví do
www.bitozeves.cz

Postní dobu si dovolíme
přerušit ještě na jeden den a
to na Hudební a taneční
odpoledne k MDŽ - 3. 3.
H r a j e s k u p i n a Ta u r u s a
vystoupí i žáci
naší obecné
školy. Navíc
na tomto
s e t k á n í
představíme nové
pohlednice obce
Bitozeves a osad.
Vě ř í m , ž e o c e n í t e
posun Josefovské
zábavy na
10. 3.
Obecní úřad Bitozeves
a Občerstvení Synkovi
vyšly vstříc občanům,
aby se mohli zúčastnit
nejen Josefovské
zábavy, ale také 1.
Zemědělského plesu pořádaného na
Golfu 17. 3.
Jaro, kromě teplejšího počasí s sebou
přinese Vítání občánků - 22. 4. Dětí se
rodí dost a tak se na tuto akci můžeme
opět těšit.
První venkovní akcí bude Pálení
čarodějnic - 30. 4. Pokud si vzpomínáte
na čarodějnice v roce 2016, tak si určitě
pamatujete na kejklíře Vojtu Vrtka.
Kejklíře Vojtu jsme pozvali i letos a prý

25 let společného podnikání (str. 5)
se máte těšit na kejklířskou školu. Naráz
bude žonglovat až padesát lidí.
Co se připravuje v našich osadách?
Nehasice se chystají pomalu na kulturní
akce pro děti a dospělé čekají nás
během roku 4 akce pro děti a 1 akce
pro dospělé. Sraz rodáků se bude
konat 2. 6.
Věřím, že také ve Vidovli a Tatinné se
podaří místním občanům připravit pár
příjemných setkání.
Neváhejte se zúčastnit všech
připravovaných akcí. Tím, že se lidé
setkávají, dokáží se společně bavit se
neuvěřitelně obohacuje náš
společenský život. Vztahy, které se
navážou, prohloubí tak zpříjemní naše
soužití.

Na závěr už zbývá jen připomenout
oslavu 700 let obce Bitozeves.
Nezapomeňte tedy na 23. 6.!
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo
rozpočet a pověření starosty obce Jana
Horáka přípravami oslav.
Detailní program akce zveřejníme již v
příštím květnovém vydání zpravodaje.
Pozvěte své známé a příbuzné ať už
jsou nebo nejsou rodáky Bitozevse.
MTyr
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Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bitozevse
ze dne 11.12.2017
I.
Bere na vědomí
• Informace – Česká školní inspekce.
• Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Bitozeves za rok 2017.
II.
Schvaluje
• Rozpočet pro rok 2018. dle odvětvového
členění (paragrafů) zveřejněný na úřední
desce ve dnech 24. 11. – 11. 12. 2017
(příloha č. 1).
Příjmové položky: 12 261 500,- Kč
Výdajové položky: 10 523 700,- Kč
Financování:
1 737 800,- Kč
• Prodej pozemku p.č. st. 72 v k.ú. Bitozeves
o výměře 105 m². Záměr obce byl vyvěšen
na úřední desce ve dnech 21.11. – 07.12.
2017.
• Prodej 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.
• Pronájem části pozemku (400m²) p.č. 1318
v k.ú. Bitozeves , druh pozemku ostatní
plocha.
• Podepsání dodatku č. 1 k SOD č. 17Z/
007/018/47 ze dne 25.5.2017– Místo
setkávání
v obci Nehasice
s firmou
ACTHERM v částce 258 384,64 s DPH.
• Vypracování projektové dokumentace na
komunikaci v obci Vidovle v částce
142 780,- Kč s DPH.
• Vypracování projektové dokumentace na
komunikaci v obci Bitozeves v částce
142 780,- Kč s DPH.
• Odpisový plán ZŠ a MŠ Bitozeves na rok
2018.
• Přijetí dotace v částce 248 500,-Kč –
Oprava kostelní zdi v obci Nehasice.
• Opravy společných prostorů bytového
domu č.p. 121 v částce 141 418,- Kč cena
je uvedena za dva vchody.
• Rozpočtové změny Obce Bitozeves č. 7 a
souhlasí s úpravami rozpočtu
provedenými do konce rozpočtového roku
2017.

• Firmu Rudolf Bučko IČO: 06623999 na
opravu hřbitovní zdi v obci Tatinná.
• Odměnu paní Mgr. Aleně Shejbalové
v částce 30 000,- Kč.
• Zvýšení osobního ohodnocení Mgr. Aleně
Shejbalové na 25% z platu od 1.1.2018.
III. Neschvaluje
• Pronájem pozemku v k.ú. Bitozeves p.č.
1424 o výměře 10311 m² vodní plocha.
IV. Ukládá starostovi obce:
• Prověřit prodejní cenu pozemků.
ze dne 14.02.2018
I.
Bere na vědomí
• Návrh na zkrácený postup pořízení změny
územního plánu
• Informace o prodeji pozemků na základě
odhadu
• Informace o zabezpečovacím systému
Obecního úřadu v Bitozevsi
II.
Schvaluje
Doplnění programu jednání zastupitelstva
obce:
• Informace o zabezpečovacím systému
Obecního úřadu v Bitozevesi
• Kniha o Bitozevsi 700 let muzeum Louny
• Pověření jednoho ze zastupitelů k
podepsání platového výměru paní Mgr.
Aleně Shejbalové tak jak byl schválen
zastupitelstvem.
• Vyvěšení záměru na odkoupení části
pozemku p.č. 581/1 o výměře cca 40 m²
v k.ú. Tatinná. Vyjádření osadního výboru
v obci Tatinná k odkoupení části pozemku
p.č. 581/1 ovýměře cca 40 m² v k.ú. Tatinná.
• Záměr realizace zahradního domku v obci
Vidovle
• Ukládá starostovi zařídit výběrové řízení na
zahradní domek v obci Vidovle a jednat
s úřady.
• Postupovat dál v záměru frézování vozovky
položení živice a
vybudování propustků
v komunikaci na parcele č. 1055/9.
• Záměr odvodnění části parcely č. 1054/9
v obci Bitozeves.

• Ukládá starostovi zajistit povolení a
výběrové řízení na odvodnění části parcely
č. 1054/9 v obci Bitozeves.
• Záměr rozšíření parkovacích míst na
parcele č. 1054/9 v obci Bitozeves a
zadání projektové dokumentace na
zpracování rozšíření parkovacích míst a
rozšíření komunikace na parcele č. 1054/9
v obci Bitozeves.
• Záměr zateplení domu č.p. 122
a
zpracování nabídky na pořízení tepelného
čerpadla.
• Záměr rozšířit veřejné osvětlení v obci
Tatinná o dvě lampy.
• Uzavřít pracovní poměr na dobu určitou do
31.7.2018 na pozici dělník pro úklid a
údržbu veřejného prostranství se
zastupitelkou slečnou L. Kulichovou.
• Zakoupení benzinového štěpkovače
v částce 50 000,• Po v ě ř u j e s t a r o s t u k p o d e p i s o v á n í
objednávek v celkové hodnotě 500 000,Kč pro akci 700 let obce Bitozeves.
• Vybavení místa setkávání v obci Nehasice
v částce 50 000,- Kč
• Rozpočtové změny č.1/2018
• Zpracování knihy o Bitozevsi v maximální
částce 120 000,- Kč
• Podepsání platového výměru paní Mgr.
Aleně Shejbalové tak jak byl schválen
zastupitelstvem. Zastupitelstvo pověřilo
k podepsání platového výměru pana Ing.
Ivana Kolára.
III.
Neschvaluje
• Zastupitelstvo nepověřilo k podepsání
platového výměru pana Milana Heřta
IV. Ukládá starostovi obce:
• Zařídit výběrové řízení na zahradní domek
v obci Vidovle a jednat s úřady.
• Zajistit povolení a výběrové řízení na
odvodnění části parcely č. 1054/9 v obci
Bitozeves.
MRóz

Ohlédnutí za výsledky voleb

Volební účast v Bitozevsi:
1. kolo: 44,71 %, 2. kolo: 51,80 %
Zdroj: http://www.info.cz/prezidentske-volby-2018/
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Probíhající projekty a užitečné informace pro občany
Parkovací plochy
Obec nechala upravit pozemek
parcelní číslo 171/9. Touto úpravou by
měla vzniknout odstavná parkovací
plocha pro cca. 20 osobních
automobilů. Využití by mělo být
hlavně při akcích školy a obce, kdy se
do naší vsi sjíždějí lidé z okolí.
Parkovací plocha není určena pro
nákladní vozy. Jedná se totiž pouze o
plochu upravenou živičnou drtí.

trvale hlášené v Bitozevsi, Nehasicích,
Tatinné nebo Vidovli. Děti ve věku do
18-ti let. Je nutné přinést účtenku o
zaplacení kroužku nebo táboru a
vyplnit žádost, kterou obdržíte na
obecním úřadě. Žádat můžete 1x
ročně na každé ze svých dětí. V roce
2017 o tento dar požádalo a
příspěvek obdrželo celkem 23 dětí.
Domácí čistírny odpadních vod
OÚ na konci roku 2017 zrealizoval
první dvě čistírny odpadních vod
v obci Vidovle. V těchto dnech se
realizují čistírny v obci Nehasice. Tento
projekt je dlouhodobý a doufáme, že
bude pokračovat i v dalších letech.

Nyní bude dostatek prostoru i pro
vyvěšení všech plakátů na akce v
Bitozevsi, ale i v okolí
Kulturní dům
Kulturní dům se připravuje na oslavy
700 let obce. Pracovníci obce
vymalovali prostory hospody, předsálí,
šaten a sálu.
Mikroregion Žatecko
• Hry bez plotů 2018 se
budou konat 16. 6. v
Žíželicích na fotbalovém
hřišti.
•Obec Holedeč vás zve
dne 6. července 2018 na
oslavy 700 let obce.

Odpady – zkušební projekt

Likvidace černé skládky

Obecní zaměstnanci umístili do centra
obce Bitozeves tři sestavy malých
kontejnerů na tříděný odpad (plasty žluté, obaly tetrapak - červené,
plechovky - šedivé). Do kontejnerů se
umísťují pytle na tříděný odpad.
Pracovníci obce budou
tyto pytle
každý týden vyvážet (stejně jako již
dobře fungující pytlový sběr). Již po
prvním týdnu je znát, že se tyto
kontejnery využívají.

Na obecním pozemku parcelní číslo
825/1 - katastr Nehasice se nacházela
černá skládka. Pracovníci obecního
úřadu tuto skládku zlikvidovali.

OÚ počítá s umístěním většího počtu
těchto kontejnerů do všech obcích.
Cílem je zvýšit objem roztříděného
odpadu a zároveň toto třídění
občanům co nejvíce usnadnit.
Budeme rádi za případné nápady,
kam tyto sestavy umístit.

Sběrná sobota

Nová úřední deska
Původní úřední deska mezi obecním
ú řa d e m a b y t o v ý m d o m e m j i ž
kapacitně nestačila pro zveřejňování
všech požadovaných dokumentů,
Obecní úřad se proto rozhodl pro
renovaci staré úřední desky, která
dříve visela na boku obecního úřadu.

Příspěvek 1 000 Kč na kroužky a
tábory
Stejně jako v posledních letech
Obecní úřad v Bitozevsi nabízí
příspěvek 1 000 Kč na každé dítě
www.bitozeves.cz

V měsíci březnu proběhne „sběrná
sobota“. Žádáme občany, aby
tento „odpad“ vystěhovali dne
17-18. 3. 2018
před svůj dům. Obecní
zaměstnanci zahájí svoz od
pondělí 19. 3. 2018. Dále
žádáme, aby drobné věci (barvy,
hřebíky, různé drobné
neidentifikovatelné předměty z
garáží) byly umístěny v krabicích
(např. papírové).
Děkujeme.

EKO-KOM
Obec Bitozeves od firmy Eko-Kom
získala za vytříděný odpad zpět do
rozpočtu za rok 2017 celkem 65 482
Kč. Pro srovnání za rok 2016 to bylo
56 788 Kč a za rok 2015 32 055 Kč.
Děkujeme občanům, kteří aktivně
třídí odpady.
JHor
Stránka 3 z 10

Informace z průmyslové zóny Triangle
Průmyslová zóna Triangle
Solar Turbines EAME s.r.o

s v é v ý ro b k y p ro d á v á , v y r á b í a
poskytuje k nim servis z více než 30
míst po celém světě. Naši zaměstnanci
tak mají jedinečnou příležitost
spolupracovat i na mezinárodních
projektech.
Solar v České Republice

Na východním kraji průmyslové zóny a
na katastru naší obce Tatinná je
umístěna budova závodu Solar
Turbines. Požádali jsme našeho
„souseda“ o příspěvek a zodpovězení
několika otázek o tom, kdo jsou a čím
se vlastně ve firmě zabývají.

V České Republice je společnost Solar
Turbines od roku 2012 a momentálně
má přes 330 zaměstnanců ve třech
závodech. Nejnovějším je Testovací
centrum na Žebráku, které se otevřelo
roku 2017. Dál nás najdete v Praze, kde
máme především finanční kanceláře.
Největším a nejdéle fungujícím
závodem je
právě závod
na žatecké
zóně Triangl,
kde máme
momentálně
přes 220
zaměstnanců,
a rozhodně
nekončíme.
Co v Žatci
děláme ?

Kdo jsme ?
S p o l e č n o s t S o l a r Tu r b i n e s
Incorporated má sídlo v San Diegu v
Kalifornii ve Spojených státech. Je
dceřinou společností společnosti
Caterpillar Inc. a je jedním z předních
světových výrobců průmyslových
plynových turbín.
Na podzim roku
2017 jsme oslavili velmi významné
výročí 90 let založení společnosti.
Zabýváme se výrobou mechanických
soustrojí se spalovací turbínou,
plynových kompresorů k
tranzitní dopravě plynu či
kompletních jednotek k
výrobě elektrické energie
poháněné turbínami. Naše
produkty využívají zákazníci
v oblasti výroby, zpracování
a přepravy zemního plynu a
ropy, k výrobě elektřiny a
tepelné
energie,
chemických látek, léčiv
nebo potravinářských
výrobků.
Společnost Solar Turbines
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Ž a t e c k ý
závod je opravárenským centrem. Pro
lepší představu vám přiblížíme život
turbíny. Nová turbína pracuje u
zákazníka cca 30 000 hodin. Po
dosažení této hranice ji zákazník
vezme, a pošle ji právě k nám do Žatce,
my ji zde rozebereme a zjistíme,
v jakém stavu turbína je. Každá totiž
přichází z jiných podmínek – např.
z pouště nebo z ropných plošin na
m o ř i – a p ro t o j e k a ž d á j i n a k
opotřebovaná. Naši zaměstnanci pak
turbínu rozeberou a roztřídí, které díly

ještě lze opravit, a které opravitelné
nejsou. Co to pro práci u nás
znamená? Že ačkoli pracujete se
stejným typem dílu, je pokaždé jiný a
unikátní. Díky tomu u nás zaměstnanci
neupadají do stereotypu a stále se učí
novým technologiím.
Po dokončení všech oprav a doplnění
novými díly turbínu odešleme do
Testovacího centra na Žebráku, kde ji
celou postaví a vyzkouší ji za plného
provozu. Teprve po úspěšných testech
ji posíláme zpět k zákazníkovi, který tak
dostane prakticky novou turbínu.
A co Solar jako zaměstnavatel
Co nabízíme kromě práce s unikántími
technologiemi? To můžete posoudit
sami. Všechny informace o našich
benefitech a o naší činnosti najdete na
našem facebooku a nebo na našich
www stránkách. Pokud vás zajímá víc
než jen plat, stravenky a příspěvky na
služby, dopravu a připojištění, zjistíte,
že Solar se opravdu stará o své
zaměstnance. Na prvním místě je v naší
firmě jednoznačně bezpečnost. Právě
na zmiňovaném facebooku najdete i
všechny zaměstnanecké akce, jako
Family Day, turnaje ve fotbale, ping
pongu a stolním fotbálku,večírky.
Uslyšíte názory našich zaměstnanců na
práci v Solaru a také zjistíte, že jsme
firmou, která se snaží podporovat
místní komunity a životní prostředí, ať
už sponzoringem žatecké Dočesné,
kde jsme již druhý rok zaštiťovali stage
na Náměstí Prokopa Velkého nebo
spoluprácí s firmou Asekol v rámci
třídění elektroodpadu.
Jaké kolegy nejčastěji hledáme?
Hledáme Superhrdiny, lidi, kteří se
chtějí naučit něco nového a jsou
připraveni pracovat ze scela unikátním
výrobkem. Nejčastěji jsou to pak
pozice CNC operátorů, Materiálových
p l á n o v a č ů , O p e rát o r ů v ý ro b y,
Lakýrníků a Inženýrů. Najdete u nás ale
i oddělení kvality, financí, nákupu,
logistiky nebo údržby.
Budeme se těšit na brzkou shledanou!
Magdalena Nucová
Sr. Executive Admin Assistant
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Ivan Kolár a Jan Pour slaví 25. výročí společného podnikání v Bitozevsi

Naše podnikatelská historie se začala
psát v květnu 1993 kdy jsme převzali
o d S t á t n í h o s t a t k u Po s t o l o p r t y
Hospodářské středisko Bitozeves. V té
době jsme hospodařili na cca 1000 ha
orné půdy a chovali
přes 300 ks
hovězího skotu převážně na produkci
mléka. Další naší činností bylo
provozování nákladní a autobusové
mezinárodní dopravy.
V roce 1996 jsme společně s ing.
Miroslavem Popelkou založili firmu
Faunus Vidovle s.r.o a postupně do ní
převedli veškeré naše podnikatelské
aktivity. Pod hlavičkou této firmy
podnikáme ve stejném složení do
dnes.

Bitozeves. V budoucnosti bychom toto
hřiště rádi rozšířili na mistrovské
osmnácti jamkové. Slavnostní otevření
proběhlo 19.7.2011 prvním turnajem,
za účasti prezidenta České golfové
federace.
Hotel byl otevřen v červnu 2012.
Současná kapacita hotelu je 10
jednolůžkových a 8 dvoulůžkových
pokojů. Restaurace s terasou má
kapacitu 80 míst a
je otevřena pro
širokou veřejnost.
Kromě golfových
aktivit
zde
p o řá d á m e t a ké
různé společenské
akce, například
oslavy narozenin,
výročí, plesy,

V současné době hospodaříme
na 1500 ha orné půdy, na které
pěstujeme obiloviny a slunečnici
pro potravinářské účely a kukuřici
na siláž jako palivo do bioplynové
stanice. Nyní naše firma
zaměstnává 30 zaměstnanců
převážně z blízkého okolí. Po osmi
letech jsme z ekonomických
d ů v o d ů u ko n č i l i ž i v o č i š n o u
výrobu a byli nuceni uvažovat i o
jiných aktivitách.
První z nich byl záměr
výstavby
bioplynové stanice ve Výškově v areálu
bývalého kravína. Po počátečních
dlouholetých nesnázích se nám tuto
stanici podařilo postavit a spustit v roce
2012.
V bioplynové stanici vyrábíme ročně
přes 4000 MW elektrické energie,
kterou dodáváme do veřejné sítě a
zároveň vytápíme 20 bytových jednotek
ze zbytkového tepla, které tato stanice
produkuje.
Dalším velkým
projektem,
který se nám
p o d a ř i l o
zrealizovat, je
výstavba devítijamkového
golfového
hřiště
s
restaurací a hotelem Golf Resort
www.bitozeves.cz

charitativní turnaj na podporu dětského
domova ve Vysoké Peci a přispíváme
domovu částkou 70-100 000 Kč ročně.
Za tyto peníze děti jezdí do dětských
letních táborů.
V rámci oslav našeho společného
podnikání jsme pro Vás, občany
našich obcí, připravili
několik
kulturně-společenských akcí.

První z nich proběhla 16. února a
byla určena našim nejmenším.
Zúčastnilo se jí více než 100 dětí s
rodiči či prarodiči. Na akci byly
také děti z dětského domova
Klokánek v Žatci.
Věříme,
že se připravený
program dětem líbil a dobře
bavily.
svatby, podnikové večírky apod.
K těmto účelům zde slouží sál
s kapacitou až 100 osob.
Naše aktivity se však neomezují pouze
na výdělečnou činnost. Například v
rámci spolupráce s obcí Bitozeves jsme
2 roky zdarma prováděli údržbu
fotbalového
hřiště
v Bitozevsi a
zároveň jsme se bezplatně podíleli na
zimní údržbě cest v našich obcích. Obec
mnohdy využila i naší techniku na
údržbu zeleně, drobné opravy, nebo při
výstavbě školního hřiště.
V rámci několikaleté úzké spolupráce
s naší školou
zajišťujeme pro žáky
základní školy výuku základů golfu
v rámci povinné školní docházky,
spolupořádáme preventivní, naučné a
zábavné akce pro děti a žáky naší školy
a tuto školu již několik let pravidelně
sponzorujeme.
V rámci golfových aktivit pořádáme

17.3. bude následovat 1. Zemědělský
ples – slunce, seno, Bitozeves.
19.4. přijede povyprávět o svých
zážitcích nejen z natáčení filmů
Zdeněk Troška. Součástí programu
bude společné focení a
autogramiáda.
28.4. proběhne roková zábava
s kapelou Aliance Rock.
A na červen chystáme překvapení
v podobě divadelní hry.

Těšíme se na setkání s Vámi, milí
spoluobčané, i na další spolupráci při
rozvoji našich obcí a obecní školy.
Ivan Kolár a Jan Pour
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Naše škola a školka
Leden v mateřské škole se nesl ve
znamení sněhuláků. Děti se zapojily do
projektu základní školy s názvem
„Leden – měsíc sněhuláků“, kdy s rodiči
vyráběly sněhuláky z různých druhů
materiálů. Na konci měsíce při akci
„Sněm sněhuláků“ byly všem

druhy ovoce, koktejly a smoothie, hrály
spoustu zábavných her a soutěží.
Těšíme se na další měsíc plný zábavy a
překvapení.
Pavlína Pončíková
zúčastněným uděleny certifikáty od
samotného Olafa a Elzy k zakončení
projektu. Dále následoval
program,
soutěže a diskotéka s divadlem „Ve Tři“.

Zima v ZŠ Bitozeves
Prosinec v naší škole probíhal ve
znamení adventních aktivit. Školáci
vyráběli přáníčka, dárečky, zdobili školu
i třídní stromečky, které nám dělaly
radost před školou. Všichni si užili i

V lednu i únoru přijela opět paní
Pokorná z lounské knihovny. Povídání
s knihami a o knihách na téma „Vánoční
příběh“ bylo spojeno i s návštěvou
kostela v Bitozevsi. Únorové setkání
mělo téma „Láska“.
Zasněžené zimy jsme si letos moc
neužili, tak jsme byli rádi, že se spousta
dětí, žáků a rodičů zapojila do naší akce
„Leden – měsíc sněhuláků“. Všichni
sněhuláci byli velmi povedení a zdobili
prostory školy po celý měsíc.
Mgr. Irena Trefilová

Také jsme navštívili kino v Lounech, kde
děti zhlédly novou pohádku režiséra
Zdeňka Trošky „Čertoviny“.

V rámci kroužku „Šikulkové“ jsme
vytvořili koláž do výtvarné a rukodělné
soutěže na téma „Kde bydlí zvířátka
2018?“.

poslední den ve škole před vánočními
svátky, kdy jsme si mj. společně
zazpívali koledy.

Pro zakončení zdravého týdne v MŠ
byla uspořádaná akce „Vitamínový
den“, při které děti ochutnávaly různé

V lednu se konala tradiční Tříkrálová
sbírka. Letos se naši žáci účastnili sbírky
nejen v Blažimi, ale také ve Výškově.
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Školní kronika Obecné školy v Nehasicích
Školní rok 1948 – 49
Dne 3. září 1948 v 18,10 hod. dotlouklo zlaté
srdce druhého presidenta Československé
republiky. Dr. E. Beneše. Zemřel tiše v kruhu
své rodiny ve věku 64 let. Mysl všech
Čechoslováků zalétla v tu hodinu do
Sezimova Ústí, aby se sklonila v úctě a
hlubokém zarmoucení před památkou
vzácného muže. Muže, který délku svého
života zkrátil tím, že jej přeplnil neúnavnou
prací pro svůj národ.
Školní rok 1948-49 v důsledku naléhavých
prací (česání chmele) byl
rozhodnutím ONV v Žatci
zahájen v pondělí dne 6.
září s žáky (14 hochů, 14
dívek).
Pro pozdní začátek šk. roku
oslaven „Svátek české školy“
až 6. září 1948. Žactvu byl
vysvětlen význam školského
z á ko n a p ro v z d ě l á n í a
budoucnost národa.
Téhož dne vzpomenuto
úmrtí presidenta Dr. E.
Beneše a zhodnoceno jeho
úsilí o samostatnost národa
a státu.
Tř i c á t é h o
výročí
Československé republiky
vzpomenuto na školní
slavnosti téhož dne.
31. výročí velké říjnové
revoluce vzpomenuto dne
9. 11. 1948 na společné besedě v sále
hostince u Koubků.
52. narozeniny presidenta K. Gottwalda
oslaveny 23. 11. Vyzdvižena práce K.
Gottwalda v údobí Mnichova a při budování
socialistického státu od r. 1945.
Ředitel Jaroslav Hnízdil se přihlásil na
dlouhodobou uhelnou brigádu. Od 3. 1.
1949 pracuje na dole „Hrabák“ v Čepirozích.
Pro nedostatek učitelských sil byla škola
uzavřena až do 7. března 1949. Žáci
z Nehasic docházeli do Velemyšlevse a
Blažimi, žáci z Tatinny do Bitozevse.
Škola byla znovuotevřena dne 8. března
1949. Vyučujícím byl Rudolf Horáček, učitel z
Radičevse.
Koncem května a v červnu se žactvo
zúčastnilo za vedení učitele hledacích služeb
mandelinky bramborové a hubení plevele.
Školní rok byl ukončen 30. června 1949 s 22
žáky (9 chlapců, 13 dívek).
Dopsal Břetislav Davídek
Školní rok 1949 – 50
Školní rok 1949-50 byl zahájen 15. září 1949
s 33 žáky (15 chlapců, 18 děvčat).
Od 1. – 15. září 1949 se žactvo zúčastnilo pro
naléhavou nutnost česání chmele a proto byl
začátek školního roku přeložen až na 15. září.
Ředitel školy Jar. Hnízdil byl od 1. září 1949
přeložen na nár. školu v Radičevsi. Od téhož
dne byl ustanoven na zdejší škole Břetislav
Davídek, učitel nár. školy v Počeradech.

www.bitozeves.cz

Břetislav Davídek, nar. 6. října 1923
v Újezdě u Kasejovic, okr. Blatná. Učit. ústav
absolvoval v r. 1938 – 1942. Po zkoušce učit.
dospělosti v r. 1942 v Praze hospitoval na
obec. škole v Černčicích u Loun.
V září 1943 byl totálně nasazen na práci do
Německa, kde byl až do r. 1945. Po nár.
revoluci r. 1945 se přihlásil do počáteční učit.
služby. Dne 2. července 1945 byl ustanoven
jako výpomoc uč. na dvoutř. ob. škole ve
Výškově. V r. 1945 – 1947 konal voj. přes.
službu. Po návratu z vojny vyučoval nadále ve
Výškově, okr. Žatec. V dubnu 1948 složil
zkoušku učit. způsobilosti a byl jmenován
defin. uč. se zpětnou
platností od 1. září 1945.
Od 1. dubna do 31. srpna
1949 působil na nár. škole
v Počeradech. Poté byl
přeložen jako zatímní
ře d i t e l n a n á r. š ko l u
v Nehasicích.
Na škol. r. 1949-50 byla
schválena 1. tř. vyučující
Břet. Davídek.
N á b o ž e n s t v í
římskokatolické vyučuje
Frant. Kolář, farář
v Po s t o l o p rt e c h ,
pravoslavné Marie
Langová, laická učitelka ze
Žatce.
Dne 27. září 1949 byla
ustanovena žákovská
organisace
za
předsednictví Jiřího Žižky. Po ustanovení
přejímá ŽO úkoly týkající se vnitřního chodu
školy, i úkoly mimoškolní. V týdnu od 26. září
do 1. října 1949 provádí ŽO sběr lahví, jichž
odevzdala nár. hospodářství přes 700.
6. října 1949 bylo vzpomenuto při hodinové
oslavě výročí bitvy u Dukly, bitvy zapsané krví
českosl. a ruských vojáků pevně do dějin
našeho národa.
25. října 1949 bylo žactvo poučeno o
významu organisace spoj. národů.
19. října 1949 bylo ustanoveno při škole
SRPŠ. Za účasti 17 rodičů byli zvoleni:
předseda: Josef Žižka, místopředseda: Boh.
Horník, jednatel: Rudolf Čížek, pokladník:
Josef Svoboda, ostatní členové: B. Čížková,
A. Vokráčková, B. Davídek.
28. října 1949 se konala školní oslava k 31.
výročí vzniku ČSR.
2. listopadu 1949 podepsali žáci a ředitel
školy jako první v obci zdravici k 70. nar. gen.
J. V. Stalina.
6. listopadu 1949 pořádala škola besedu
s občanstvem k 32. výročí Velké říjnové
revoluce. Beseda se konala v sále s Vlad.
Umlaufa. O významu revoluce promluvil
ředitel školy ŽO obstarala kulturní program.
Dne 20. a 27. listopadu za spoluúčasti školy a
R a d y ž e n b y l y k o n á n y v Ta t i n n ě a
v Nehasicích besedy na théma: „Co dává
Stalinovo učení našim ženám“.
V měsíci prosinci, věnovanému čsl.sovětskému přátelství, byla v místní škole
instalována výstava k 70. nar. gen. J. V.
Stalina.

21. prosince 1949 se konala školní oslava
k 70. nar. J. V. Stalina za účasti rodičů.
22. prosince 1949 si připravila ŽO za pomoci
ředitele školy vánoční besídku, na kterou
pozvala všechny děti z Nehasic a z Tatinny.
V hřejivém prostředí se rozzářily dětské zraky
při rozžhnutém vánočním stromku a zpěvu
koled.
26. ledna 1950 se konala ve škole beseda se
čtenáři VOK k 26. výročí úmrtí V. I. Lenina. ŽO
ve svém pořadu vyzdvihla dílo dnešního
vůdce světového proletariátu.
25. února 1950 bylo ve školní oslavě
připomenuto žactvu únorové vítězství
pracujícího lidu v r. 1948.
Od 1.-8. března 1950 konal ředitel školy nár.
sčítání lidu. Na škole se vyučovalo.
9. března 1950 bylo vzpomenuto 100ho
výročí narozenin T. G. Masaryka. Současně
byl vyložen význam „Mezinárodního dne
žen“.
29. března 1950 se ŽO spoluúčastnila
besídky VOK k 50. výročí narozenin J.
Wolkra.
14. dubna 1950 byla věnována vzpomínky Vl.
Majakovskému, básníku Velké říjnové
revoluce a zakladateli revoluční poesie.
21. dubna 1950 bylo poslechem rozhlasu
vzpomenuto výročí narozenin Vl. I. Lenina.
1. května 1950 se zúčastnilo žactvo
s ředitelem školy májové oslavy
v Postoloprtech.
9. května 1950 byla konána ve škole oslava
Dne vítězství.
14. května 1950 byla v sále s Vl. Umlaufa
besídka k Svátku matek za účasti veřejnosti.
15. května 1950 žactvo a ředitel školy
podepsali stockholmskou mírovou resoluci.
22. května 1950 vykonal na zdejší škole
inspekci s. Jan Bartoš, okres. škol. inspektor.
Koncem května a v červnu konalo žactvo
zdejší školy hledací službu mandelinky
bramborové. Nalezeny byly larvy mand.
bram. na poli Boh. Vokráčky u stát. silnice
Praha-Chomutov.
V Týdnu dětské radosti se zúčastnilo žactvo
s ředitelem školy Dětského dne
v Postoloprtech.
Začátkem června provedl školní lékař dr.
Nikolajenko prohlídku dětí.
Ve školním r. 1949-50 přibylo 9 žáků
(4 chlap., 5 děvčat), ubylo 8 žáků (4 chlapci,
4 dívky).
Rozdělení žactva podle náboženství:
římskokatolické……….23 žáků,
pravoslavné…………….11 žáků.
Průměrná docházka za škol. r. 1949-50:
94,89 %.
Prospěch žactva:
způsobilých postoupiti…….32 žáků,
nezpůsobilých postoupiti……..2 žáci.
Do střední školy odcházejí……2 žáci.
Ukončenou školní docházku…..1 žákyně.
Školní rok byl ukončen 30. června 1950 s 34
žáky (15 chlapců, 19 dívek).
Zapsal Břetislav Davídek.
Přepsala: MTyr
Zdroj: Školní kronika Nehasice
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Kde jsme se mohli setkat?
Vánoční koncert - “Pojď zpívat o Vánocích” opět potěšil svou atmosférou a programem všechny návštěvníky. Děkujeme paní Veronice Studené za přípravu programu a práci se školním sborem Berušky.

Ve Vidovli založili novou tradici.
1. ledna ráno vyrazila první skupinka
cyklistů na “Novoroční cyklo-výlet”. Držme sportovcům palce ať jim to
vydrží i do dalších let!

Živá farnost Bitozeves
Opravy kostela pokračují
Letos se Postoloprtské děkanství chce zaměřit hlavně
na zlepšení interiéru kostela. V plánu je oklepat
obvodové zdivo a instalace zachovalejších lavic. Na
fotografii viz. níže vidíte vedoucího stavebního
odboru Litoměřické diecéze a zároveň stavebního
technika Lounského vikariátu, pana Tomáše Buřta

(vlevo), jak projednává s Žateckým restaurátorem
panem Michalem Šelembou, Dis. (vpravo) nutný
počet sond. Ještě než se firma pusti do odstranění
starých omítek, je nutné zjistit, zda se pod nimi
nedochovaly historické malby. Během února se
provedla první část sond (celkem jich bude 45) a
zatím se žádné historické malby neukázaly. Což
znamená, že bude možné začít co nejdříve s opravou.
Výzva k adopci kostelní lavice
Panu děkanovi Vondráčkovi se podařilo sehnat
zachovalejší lavice, které nahradí současné,
napadené červotočem a částečně již propadlé.
Důležité je, že nové lavice nebudou sahat až k
obvodové zdi. Péče o lavice tak bude mnohem snazší
a cirkulace vzduchu kolem zdiva bude také lepší.
Lavice během jara dostanou nový povrch. Farnost
nyní nabízí široké veřejnosti možnost přispět finančně
na opravu a instalaci lavic. Akci jsme nazvali “adopcí”.
Adoptujte si lavici za 1 000 Kč. Přispějete tak na její
opravu a za to Vaše jméno bude na tabulce
připevněno právě na této lavici.
V případě zájmu volejte na číslo: 773 630 941 (Milena
Ty r p á ko v á ) . Fi n a n č n í d a r y b u d o u p ře d á n y
Postoloprtskému děkanství a Vy pak obdržíte k
podpisu darovací smlouvu. Věříme, že větší část lavic
se nám podaří instalovat do Noci kostelů 25. května a
to včetně tabulek se jmény dárců.
I na tento rok připravujeme akce pro širokou
veřejnost:
25. května - Noc kostelů
23. června - 700 let obce,
slavnostní mše Litoměřického Biskupa
Září - Poutní slavnost sv. Michaela Archanděla
Prosinec - Vánoční koncert
MTyr a p. Radim Vondráček
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Křížovka za odměnu
Jeden admirál sloužil na velké vojenské lodi. Jednou v noci spatřil v dálce světlo a nechal vyslat zprávu: „Uhněte!“.
Ale odpovědí mu byla zpráva: „Uhněte vy!“ Admirál se nedal a odpověděl: „Jsem admirálem na velké vojenské lodi,
nebudu uhýbat, ale vy uhněte na východ!“. A znovu přišla stejná odpověď: „Vy uhněte na východ!“ Admirál vyslal další
zprávu: “Vedu flotilu, takže uhněte na východ vy!“ Ale odpověď byla tatáž „Vy uhněte na východ!“ Admirál se naštval a
odpověděl: „Bez ohledu na to, jestli uhnete nebo ne, já jedu přímo!“ Odpověď zněla: „Dělejte si, co chcete. TAJENKA“
Zdroj: www.vira.cz

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

JTyr

Hraběnčino tajemství - Jablečná bábovka
Suroviny:
250 ml polohrubé mouky, 250 ml hrubé mouky, 1/2 lžičky jedlé
sody, 2 lžičky prášku do pečiva, 1 lžičku mleté skořice, 125 ml
cukru, 1 sáček vanilkového cukru, 3 velká nastrouhaná jablka, 2
vejce, 150 ml oleje, 1 hrst rozinek, 1 hrst nasekaných vlašských
ořechů, tuk na vymazání a strouhanku na vysypání formy.
Postup:
Troubu předehřejte na 170 ºC. V míse smíchejte oba druhy
mouky s jedlou sodou, práškem do pečiva a skořicí, přidejte cukr a vanilkový cukr. Přidejte nastrouhaná
jablka, olej a vejce a těsto dobře rozmíchejte. Nakonec přisypte rozinky a nasekané ořechy. Těsto nalijte do
strouhankou vysypané formy na bábovku a pečte v troubě předehřáté na 170 ºC přibližně 50 minut.
JHra
www.bitozeves.cz
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Další plánované
akce:
22. 4. - Vítání
občánků
30. 4. - Pálení
čarodějnic
19. 5. - Šipkařská
zábava
25. 5. - Noc kostelů
23. 6. - Oslava 700
let obce Bitozeves

Aktuální přehled
kulturních a
sportovních akcí
hledejte na
www.bitozeves.cz

Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adresu OÚ Bitozeves s heslem „zpravodaj“.
Další číslo připravujeme na květen 2018.
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