Bitozeveský zpravodaj
Bitozeves - Nehasice - Tatinná - Vidovle
Výsledky obecních voleb (str. 2)
První vánoční dárek si rozbalili ve
Vidovli. Konečně i obyvatelé Vidovle se
dočkali svého “Místa setkávání”.
V
sobotu 1. prosince se osada sešla u
příležitosti rozsvícení vánočního
stromečku a poprvé zasedli do prostor
dřevěného domečku v centru obce.
Vánoční stromeček se rozsvítil i v
Bitozevsi a to za zpěvu školního sboru
Berušek a Sušanské Scholy. I přes
nepřízeň počasí dorazilo dost lidí, aby
se na této akci setkali a zahájili tak
společně dobu Adventu. Vánoční
stromeček k nám tentokráte dorazil až z
Nehasic.
Celý rok 2018 byl opravdu nabitý
událostmi. Nejprve dlouho
připravovaná akce oslav 700 let
Bitozevse a pak obecní volby. V
zastupitelstvu zasedly hned tři nové
zastupitelky. Výsledek voleb byl v
Bitozevsi potvrzen s menším
zpožděním. O důvodu tohoto zpoždění
se také můžete dočíst v tomto vydání
zpravodaje.
Zpoždění neměly jen výsledky voleb
nýbrž i Mikuláš. Do Bitozevse dorazil až
6. prosince a do Vidovle dokonce o
další dva dny později. Kudy to
bral ,netuším. Do Bitozevse nejprve
dorazili čerti. Pěkná cháska, bylo jich
celkem osm. Přitáhli s sebou velký
hrnec, to prý na klasický pekelný
gulášek. Další čerti na starém hadru z
pekla přitáhli i padlého anděla.
Baculatý anděl místo opatrování duší
se raději věnoval kartám a nakonec byl
za krádež jablka poznání poslán do
pekla. Dostal však druhou šanci. Pokud
prý na Mikuláše udělá dobrý skutek
bude se moci vrátit do Nebe. Dobrý
skutek byl na snadě. Anděl našel
Mikuláše a nadílka konečně mohla
začít. Anděl Páně na peci byl příběh,
který sehráli ochotníci z naší obce a
pravděpodobně tak založili první
ochotnické divadelní uskupení v
Bitozevsi.
Všem ochotníkům z Mikulášské, ale i
ze všech akcích, které s velkým
nadšením připravujete v Bitozevsi a v
osadách moc a moc děkujeme!
www.bitozeves.cz
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Usnesení krajského soudu (str. 3-5)

Naše škola (str. 8)

Rozsvícení vánočního stromečku a otevření “Místa setkávání” ve Vidovli

Sliby se mají plnit o Vánocích, zpívá
Janek Ledecký. Plňte je vždy a hlavně
svým dětem. Dětem nemusíte slibovat
hory a doly, stačí jim třeba slíbit, že
spolu půjdete na maškarní masopust,
který budeme pořádat 2. února v
sobotu. Přijede k nám dobře známé
Divadlo V Pytli z Hrobu. Vedoucího
divadla Petra Stolaře dobře znáte z
oslav 700 let, hrál rytíře Hrušku.

Program bude na celý den. Nejdříve je
nutné vše připravit, masky, vozy,
hudebníky a pak se vydáme průvodem
obcí. Vše dovršíme masopustním
guláškem a pohádkou Karkulka v
podání Divadla V Pytli. Pohádka, která
nenechá jediné oko suché, tentokráte
však smíchy……
Veselé a šťastné Vánoce a nový rok
2019!
MTyr

Mikulášská nadílka v Bitozevsi
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Výsledky komunálních voleb 2018 v Bitozevsi

Zdroj: https://volby.idnes.cz/komunalni-volby-2018.aspx

Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bitozevse
Usnesení č. 5 - 3. 10. 2018
Schvaluje
• Prodej části pozemku č. 171/9 v k.ú.
Bitozeves o výměře 78 m², druh pozemku
ostatní plocha panu Tomáši Černému (č.j.
OuB-252/2018).
Zastupitelstvo obce
cenu pozemku schválí na příští schůzi
zastupitelstva obce. Záměr obce na
prodej pozemku byl vyvěšen na úřední
desce ve dnech 18.07.2018 – 03.08.2018.
• Záměr na odkoupení pozemků p.č. st. 19
v k.ú. Tatinná a p.č. st 20 v k.ú. Tatinná
d l e z n a l e c ké h o p o s u d ku z a c e n u
249 530,- Kč.
• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
ZŠ a MŠ Bitozeves. Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu bude
zveřejněn na webových stránkách ZŠ a MŠ
Bitozeves.
• Rozpočtové změny č. 5/2018.
• ZŠ a MŠ Bitozeves povolení výjimky
z počtu 26 dětí na počet 28 dětí v MŠ.
• ZŠ a MŠ Bitozeves převedení přeplatku ve
výši 892,- Kč od společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
na rezervní fond školy.
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• Nabídku na opravu kaple v obci Vidovle
v částce 73 546,-Kč.
• Opravu koupelny dle cenové nabídky
v bytovém domě č.p. 121 byt č.1 v částce
39 845,-Kč bez DPH + 15 % DPH
(45 821,75 ,-Kč) a zároveň tuto částku
doplňuje do rozpočtových změn č.
5/2018.
Ruší
• ZŠ a MŠ Bitozeves převedení přeplatku ve
výši 6 893,- Kč od společnosti ČEZ na
rezervní fond školy. Tento bod se ruší
(přeplatek se rozpustí do dalších plateb)
Ukládá
• Zastupitelstvo obce ukládá osadnímu
výboru vyjádřit se k žádosti manželům
Vovesných o povolení obce vybudovat
nové ohniště na pozemku č. 165/1 v k.ú.
Vidovle.
• Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
vypovědět smlouvu č. 1/2014 na pozemku
č. 165/1 o výměře cca 174 m² v k.ú.
Vidovle k 31.12.2018.
• Zastupitelstvo obce ukládá osadnímu
výboru vyjádřit se k žádosti manželům
Vovesných o odstranění betonových žlabů
na pozemku č. 165/1 v k.ú. Vidovle.

• Zastupitelstvo obce ukládá osadnímu
výboru vyjádřit se k žádosti manželům
Vovesných o pronájem části pozemku
165/1 v k.ú. Vidovle o velikosti 4 x 2,5 m.
• Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
jednat o ceně a o odkup bytu v bytovém
domě č.p. 41v k.ú. Bitozeves.

Usnesení č. 6. - 9. 11. 2018
Schvaluje
• Starostu obce jako dlouhodobě
uvolněného člena zastupitelstva: Horák
Jan.
• Místostarostu obce jako neuvolněného
člena zastupitelstva: Heřt Milan.
• Finanční výbor ve složení předseda: pí.
Ing. Melagová Jiřina, členy dosadí
předseda.
• Kontrolní výbor ve složení předseda: pí.
Ing. et. Ing. Kapletová Ludmila, členy
dosadí předseda.
Neschvaluje
• Starostku obce Bitozeves paní Ing. Jiřinu
Melagovou.
MRóz
Bitozeveský zpravodaj 2018/04

Usnesení Krajského soudu v řízení o návrhu na neplatnost hlasování ve volbách
USNESENÍ
Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl
v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Markéty Lehké, Ph.D., a soudců
Mgr. Václava Trajera a Ing. Mgr. Martina
Jakuba Bruse ve věci
navrhovatele: Tomáš K o l á r,
narozený dne X. XX. XXXX
bytem Bitozeves 12, 440 01 Louny,
a
dalších účastníků:
1) Městský úřad Žatec, se sídlem
náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec,
2) Za rovnoprávné postavení obcí,
jednající volební zmocněnkyní Ing.
Annou Brabencovou, bytem Bitozeves
12, 440 01 Louny,
3) SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ OBCÍ,
jednající volební zmocněnkyní Dagmar
Kulichovou, bytem Nehasice 3, 438 01
Žatec,
4) Občané pro Bitozeves, jednající
volební zmocněnkyní Irenou Šístkovou,
bytem Bitozeves 16, 440 01 Louny,
v řízení o návrhu na neplatnost
hlasování ve volbách do
Za s t u p i t e l s t v a o b c e B i t o z e v e s
konaných ve dnech 5. a 6. října
2018,
takto:
I.
Návrh se zamítá.
II.
Žádný z účastníků nemá právo
na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
1. Návrhem doručeným Krajskému
soudu v Ústí nad Labem dne 16. 10.
2014, a tedy v zákonem stanovené
desetidenní lhůtě k podání
předmětného návrhu, se navrhovatel
domáhal vyslovení neplatnosti
hlasování ve volbách do Zastupitelstva
obce Bitozeves konaných ve dnech
5. a 6. října 2018.
Návrh
2. Navrhovatel v návrhu uvedl, že
předmětných voleb se zúčastnil nejen
jako volič, nýbrž i jako člen okrskové
volební komise. Dne 6. 10. 2018 přitom
spolu s Jaroslavou Chrpovou, další
členkou okrskové volební komise, a
Michaelou Rózsovou, zapisovatelkou
okrskové volební komise, navštívili
s přenosnou volební schránkou voličku
Jolanu Šestákovou v místě jejího
bydliště, aby této voličce byl umožněn
výkon jejího volebního práva mimo
volební místnost. Po příchodu členů
okrskové volební komise spolu s jejich
www.bitozeves.cz

zapisovatelkou do bydliště voličky,
poté, co proběhla identifikace dané
voličky a byla jí odevzdána prázdná
úřední obálka, tak tato volička dle
navrhovatele nečekaně vytáhla předem
vyplněný volební lístek, na kterém bylo
viditelné provedené hlasování, a to
křížkem označená volební strana č. 5 –
„Občané pro Bitozeves“ a odškrtnutím
„fajfkou“ označený první kandidát této
volební strany. Nato byla volička
zapisovatelkou okrskové volební
komise upozorněna, že musí být
zachována tajnost hlasování, a proto se
členové volební komise při vlastním
vkládání hlasovacího lístku do úřední
obálky a poté do volební schránky
k voličce otočili zády. Volička přitom
v danou chvíli dle navrhovatele
pronesla slova: „To víte, mně přijde
důchod až ve středu, tak já jsem to
p o t ře b o v a l a “. N a z á k l a d ě t o h o
navrhovatel pojal podezření, že došlo
ke korupci této voličky za odevzdání
hlasu konkrétnímu kandidátovi a její
volba tak neodpovídá svobodné vůli.
Následně na doporučení předsedy
okrskové volební komise osoba
navrhovateli blízká celou záležitost
nahlásila Policii ČR, aby věc prošetřila.
Dle navrhovatele ke korupci voličů
mělo dojít i v minimálně třech dalších
případech, a to u manželů Ilony a Pavla
Richterových a Zdeňka Mülhdorfa,
vnuka voličky Jolany Šestákové. V této
souvislosti navrhovatel navrhl, aby
soud přezkoumal volební dokumentaci
se zvláštním zaměřením na hlasovací
lístky vyplněné shodně, jak učinila
volička Jolana Šestáková. Vedle toho
navrhovatel navrhl, aby soud provedl
výslechy všech čtyř zmíněných voličů a
také si vyžádal poznatky zjištěné Policií
ČR.
3. Dále navrhovatel uvedl, že při sčítání
hlasovacích lístků si povšiml cca 15 až
20 hlasovacích lístků, které byly
vyplněny identicky a přitom poměrně
specificky, když na nich byl shodně dán
hlas pro volební stranu č. 5 – „Občané
pro Bitozeves“ a dále vždy po dvou
preferenčních hlasech prvním dvěma
kandidátům z volební strany č. 1 – „Za
rovné postavení obcí“ a z volební
strany č. 2 – „SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ
OBCÍ“. Dle navrhovatele je možnost
náhodné shody ve vyplnění
preferenčních hlasů na hlasovacích
lístcích v takovém rozsahu velice
nepravděpodobná, což vede

navrhovatele k podezření, že
docházelo k nepřípustné manipulaci
s volebními lístky a tzv. „zatemnění“
volebního výsledku. Dle navrhovatele
se jedná o skutkově obdobný případ,
který řešil Krajský soud v Ústí nad
Labem pod sp. zn. 40 a 22/2014 a sp.
zn. 40 A 26/2014, přičemž žalobce
navrhuje, aby soud přezkoumal volební
dokumentaci i ve shora uvedeném
smyslu.
Vyjádření dalšího účastníka řízení 1)
4. Městský úřad Žatec, jakožto další
účastník řízení 1), k předmětnému
návrhu ve vyjádření uvedl, že jako
pověřený obecní úřad plnil veškeré
úkony dle zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „volební
zákon“), přičemž v průběhu voleb mu
nebyla oznámena žádná pochybení,
ani nikým nebyl informován o
jakýchkoliv aktivitách či činnostech,
které by průběh hlasování mohly
ovlivnit. Závěrem podotkl, že informace
o vyšetřování Policií ČR, jak tvrdí
navrhovatel, mu nejsou známy.
Vyjádření dalších účastníků řízení 2),
3) a 4)
5. Volební strana č. 1 – „Za rovné
postavení obcí“, jakožto další účastník
řízení 2), dále volební strana č. 2 –
„SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ OBCÍ“,
jakožto další účastník řízení 3), a
volební strana č. 5 – „Občané pro
Bitozeves“, jakožto další účastník řízení
4), k předmětnému návrhu poskytli
společné vyjádření, v němž vyhodnotili
podaný návrh jako nedůvodný. K věci
uvedli, že není neobvyklé, že volička
Šestáková měla při příchodu okrskové
volební komise do jejího bydliště
předem vyplněný volební lístek, když
většina voličů si volební lístky vyplňuje
v klidu doma po promyšlení, což
odpovídá skutečnosti, že volební lístky
jsou voličům předem doručovány do
jejich bydlišť. K tomu, co při hlasování
volička Šestáková všechno sdělovala a
říkala, se nemohou účastníci vyjádřit.
Dále účastníci řízení uvedli, že
navrhovatel v návrhu nekonkretizoval,
jaké jemu dostupné informace mu byly
poskytnuty o dalších třech údajně
zkorumpovaných voličích.
Závěrem účastníci řízení uvedli, že soud
by při projednávání předmětného
návrhu měl brát v potaz osobu
navrhovatele, když navrhovatel byl
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Usnesení Krajského soudu - pokračování
řadovým členem pětičlenné okrskové
volební komise v předmětných volbách
a zároveň je synem Ing. Ivana Kolára,
který kandidoval za volební stranu č. 3 –
„ANO 2011“, která však ve volbách
nezískala většinu pro sestavení koalice,
což se naproti tomu podařilo právě
všem dalším účastníkům řízení 2), 3) a
4).
Z toho účastníci řízení dovozují, že
navrhovatel podal předmětný návrh
jako pokus o možné zvrácení výsledku
voleb s cílem umožnit nové hlasování,
v němž by uspěla volební strana otce
navrhovatele. Otec navrhovatele byl
přitom oznamovatelem údajných
nepravostí na Policii ČR, což dle
účastníků znamená, že navrhovatel
musel svému otci sdělit veškerá svá
zjištění z průběhu voleb, čímž
navrhovatel porušil volební slib a svoji
povinnost postupovat jako člen
okrskové volební komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování.
Replika navrhovatele k vyjádřením
dalších účastníků řízení
6. V následně učiněné replice k
vyjádřením dalších účastníků řízení
navrhovatel setrval na tvrzeních
obsažených v návrhu, které ještě více z
hlediska skutkového stavu
konkretizoval. Nově soudu navrhl, aby
ve věci byla vyslechnuta i Irena
Šístková. Závěrem navrhovatel podotkl,
že v návrhu zmiňované větší množství
identicky vyplněných volebních lístků je
ukazatelem na zneužití přístupu k
seznamu voličů, přičemž před volbami
měli přístup k seznamu voličů další
účastníci řízení 2), 3) a 4), jmenovitě
Ing. Anna Brabencová.
Posouzení věci soudem
7. Podle ust. § 90 odst. 1 zák. č.
150/2002 Sb., soudního řádu
s p rá v n í h o, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h
předpisů (dále jen „s. ř. s.“), se může za
podmínek stanovených zvláštními
zákony občan, politická strana nebo
nezávislý kandidát anebo sdružení
nezávislých kandidátů a sdružení
politických stran nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů návrhem
domáhat rozhodnutí soudu o
neplatnosti voleb nebo neplatnosti
hlasování anebo neplatnosti volby
kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je
již výše citovaný volební zákon, podle
jehož ust. § 60 odst. 1 podáním návrhu
na neplatnost hlasování, na neplatnost
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voleb nebo na neplatnost volby
kandidáta se může domáhat ochrany u
soudu každá osoba zapsaná do
seznamu ve volebním okrsku, kde byl
člen zastupitelstva obce volen, jakož i
každá volební strana, jejíž kandidátní
listina byla zaregistrována pro volby do
tohoto zastupitelstva. Návrh je třeba
podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení
výsledků voleb do zastupitelstev obcí
Státní volební komisí.
8. Před přistoupením k vlastnímu
meritornímu projednání podaného
návrhu na neplatnost hlasování se soud
nejprve zabýval tím, zda nejsou dány
nějaké překážky bránící o předmětném
návrhu věcně rozhodnout. Dospěl
přitom k závěru, že žádné takové
překážky nejsou dány, neboť návrh byl
podán v zákonné 10 denní lhůtě a
navrhovatel byl k podání předmětného
návrhu ve věci voleb aktivně
legitimován, neboť byl v den voleb
k trvalému pobytu přihlášen v obci
Bitozeves a byl zapsán v příslušném
volebním seznamu.
9. Již v úvodu odůvodnění usnesení
bylo zmíněno, že navrhovatel se
p ře d m ě t n ý m n á v r h e m d o m á h a l
vyslovení neplatnosti hlasování do
Zastupitelstva obce Bitozeves.
10. Podle ust. § 60 odst. 2 volebního
zákona návrh na neplatnost hlasování
může podat navrhovatel, má-li zato, že
byla porušena ustanovení tohoto
zákona způsobem, který hrubě ovlivnil
výsledky hlasování.
11. Z této právě předestřené zákonné
úpravy obsažené ve volebním zákoně
vyplývá, že návrh na neplatnost
hlasování ve volbách je důvodný při
splnění třech předpokladů, kterými
j s o u p ro t i z á ko n n o s t s p o č í v a j í c í
v porušení některého ustanovení
volebního zákona, souvislost mezi
touto protizákonností a celkovým
počtem hlasů odevzdaných pro určitou
volební stranu nebo její jednotlivé
ka n d i d át y, j a ko ž i t o, ž e t at o
protizákonnost ovlivnila výsledek
hlasování, a to hrubým způsobem,
v důsledku čehož došlo k výrazně
odlišným výsledkům voleb, tedy k
jinému složení zastupitelského sboru,
nežli pokud by k takovému jednání
nedošlo (tzv. „zatemnění“ volebního
výsledku).
12. V souladu s ust. § 90 odst. 2 s. ř. s.
jsou v řízení o návrhu na neplatnost
hlasování účastníky navrhovatel,
příslušný volební orgán a politická

strana, sdružení nezávislých kandidátů
nebo sdružení politických stran nebo
p o l i t i c ký c h h n u t í a n e z á v i s l ý c h
kandidátů, na jejichž kandidátní listině
byl uveden kandidát, jehož volba byla
n a p a d e n a . Vo l e b n í m o r g á n e m
v daném případě je v souladu
s úpravou obsaženou v hlavě II
volebního zákona Městský úřad Žatec.
Z obsahu návrhu pak dle soudu
jednoznačně vyplývá, že navrhovatel
mj. napadá dosažený volební výsledek
kandidátů za volební stranu č. 5 –
„Občané pro Bitozeves“, dále za
volební stranu č. 1 – „Za rovné
postavení obcí“ a za volební stranu č. 2
– „SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ OBCÍ“.
V souladu s výše citovaným ust. § 90
odst. 2 s. ř. s. jsou pak dalšími účastníky
řízení i tyto tři volební strany.
13. V daném případě navrhovatel
vznesl konkrétní námitky ve vztahu
k voličce Jolaně Šestákové a dále již
obecně a vágně k voličům Iloně a Pavlu
Richterovým a voliči Zdeňku
Mülhdorfovi s tím, že se mělo jednat o
zkorumpované voliče, neboť volili zcela
shodně a přitom specificky - křížkem
označili volební stranu č. 5 – „Občané
pro Bitozeves“ a odškrtnutím „fajfkou“
označili prvního kandidáta této volební
strany. Vzhledem k této skutečnosti
soud přikročil k ověření tvrzení
navrhovatele skrze volební
dokumentaci, kterou soudu předložil
další účastník řízení ad 1). Z volební
dokumentace, a to konkrétně z platně i
neplatně odevzdaných hlasovacích
lístků, přitom soud nezjistil, že by
volební dokumentace potvrzovala
pravdivost tvrzení navrhovatele.
V platně i neplatně odevzdaných
hlasovacích lístcích se nenacházel ani
JEDINÝ hlasovací lístek, který by byl
vyplněn tak, jak konkrétně výše
specifikoval navrhovatel.
V odevzdaných hlasovacích lístcích
(platných) se nacházel toliko jeden
hlasovací lístek obsahující odškrtnutí
„fajfkou“ jakožto preferenční hlas
u prvního kandidáta volební strany,
k níž volič připojil i křížek pro volební
stranu daného kandidáta, ovšem volič
současně na hlasovací lístek umístil i
další tři křížky představující preferenční
hlasy z dalších dvou volebních stran, čili
hlasovací lístek byl vyplněn zcela jinak,
než tvrdil navrhovatel. Námitky
navrhovatele a jeho domněnky vůči
voličům Jolaně Šestákové, Iloně a
Pavlovi Richterovým a Zdeňku
Bitozeveský zpravodaj 2018/04

Usnesení Krajského soudu - dokončení
Mülhdorfovi soud tak vyhodnotil jako
zcela
neopodstatněné.
Neopodstatněnost navrhovatelových
námitek v tomto směru pak umocňuje
skutečnost, že pokud volič vyplní
hlasovací lístek jinak než křížkem, tj.
např. odškrtnutím „fajfkou“, kroužkem,
puntíkem, tak se k tomuto označení
nepřihlíží. V daném případě tak nebyl
odevzdán platný preferenční hlas pro
prvního kandidáta z volební strany, u níž
volič současně připojil i křížek pro
volební stranu daného kandidáta.
Navíc, i kdyby preferenční hlas byl u
daného kandidáta vyznačen křížkem,
tak by se k němu stejně nepřihlíželo
vzhledem k současně umístěnému
křížku pro volební stranu daného
kandidáta.
14. Pokud navrhovatel dovozoval
neplatnost hlasování z toho důvodu, že
při sčítání hlasovacích lístků si povšiml
cca 15 až 20 hlasovacích lístků, které
byly vyplněny identicky a přitom
poměrně specificky, když na nich byl
shodně dán hlas pro volební stranu č. 5
– „Občané pro Bitozeves“ a dále vždy
po dvou preferenčních hlasech prvním
dvěma kandidátům z volební strany č. 1
– „Za rovné postavení obcí“ a z volební
strany č. 2 – „SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ
OBCÍ“, tak k tomu soud uvádí, že
námitky v tomto směru soud vyhodnotil
rovněž jako zcela neopodstatněné.
Z volební dokumentace, a to konkrétně
z platně i neplatně odevzdaných
hlasovacích lístků, totiž soud zjistil, že
takto vyplněných hlasovacích lístků
(všechny platné) bylo vyplněno jen 7, a
tedy nijak neobvyklé množství pro
danou obec, neboť shodně vyplněných
hlasovacích lístků v rozličných
kombinacích hlasů pro volební stranu
s preferenčními hlasy pro jednotlivé
kandidáty v řádech jednotek kusů soud
shledal hned několik skupin. Takto
shodně vyplněné volební lístky, včetně
těch vyplněných, jak tvrdil navrhovatel,
přitom byly v menšinovém počtu ve
srovnání s jinými shodně vyplněnými
hlasovacími lístky, kdy specifičnost
vyplnění byla mnohem výraznější – hlas
pro volební stranu č. 3 – „ANO 2011“ a
dále vždy jeden preferenční hlas
třetímu kandidátovi z volební strany č. 4
– „Komunistická strana Čech a Moravy“,
přičemž takto vyplněných hlasovacích
lístků soud zjistil hned 11. Shodně
vyplněné hlasovací lístky v řádech
jednotek kusů nemohou vést bez
www.bitozeves.cz

dalšího k závěru o zmanipulování voleb
v důsledku korupce voličů. Soud navíc
nepřehlédl velké množství hlasovacích
lístků, v nich občané obce Bitozeves
volili v rozličných kombinacích právě a
jen volební stranu č. 5 – „Občané pro
Bitozeves“, dále za volební stranu č. 1 –
„Za rovné postavení obcí“ a volební
stranu č. 2 – „SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ
OBCÍ“.
15. Soudem provedená kontrola
v o l e b n í d o ku m e n t a c e b e z p e č n ě
vyvrátila tvrzení navrhovatele
o nepřípustném zmanipulování vůle
voličů při volbách do Zastupitelstva
obce Bitozeves konaných ve dnech
5. a 6. října 2018. Navrhovatel
nepříhodně poukazoval na případy,
které řešil Krajský soud v Ústí nad
Labem pod sp. zn. 40 A 22/2014 a sp.
zn. 40 A 26/2014, když v předmětné
věci se nejednalo o obdobné případy.
16. Závěrem soud považuje za vhodné
směrem k navrhovateli připomenout
v návaznosti na svá předchozí
rozhodnutí (srov. např. rozsudek
Krajského soudu v Ústí nad Labem ze
dne 21. 11. 2011, č. j. 15 A 72/2011 –
87, který je dostupný na
www.nssoud.cz), že soudní řízení
vedené dle s. ř. s. ve věcech volebních
není založeno na principu inkvizičním,
ve kterém by si soud sám vyhledával
veškeré relevantní důkazy k tvrzení
účastníků, ale je založeno na zásadě, že
každý musí svá tvrzení doložit
dostatečnými důkazy. V tomto směru
tedy navrhovatele tížilo důkazní
břemeno, jehož neunesení má obecně
za následek neúspěch v soudním řízení.
S tím koresponduje i závěr, ke kterému
dospěl Ústavní soud v nálezu ze dne
26. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04, který je
dostupný na www.usoud.cz.: „lid je
zdrojem veškeré státní moci a mimo jiné
se v této roli podílí na jejím ustavování
cestou svobodných a demokratických
voleb. Tomu odpovídá i zákonná úprava
volebního soudnictví a ověřování voleb.
Pr o p r o c e s n í ú p r a v u v o l e b n í h o
soudnictví a postup v takovém řízení
z toho plyne vyvratitelná domněnka, že
volební výsledek odpovídá vůli voličů.
Předložit důkazy k jejímu vyvrácení je
povinností toho, kdo volební pochybení
namítá.“
17. S ohledem na výše uvedené soud
dospěl k závěru, že nebyly splněny
předpoklady pro vyslovení neplatnosti
hlasování do Zastupitelstva obce

Bitozeves, a proto návrh ve výroku I.
usnesení zamítl.
18. Ve výroku II. usnesení pak současně
soud nepřiznal žádnému z účastníků
právo na náhradu nákladů řízení, neboť
podle ust. § 93 odst. 4 s. ř. s.
v soudnictví ve věcech volebních
takové právo účastníkům nepřísluší.
19. O návrhu soud v souladu s ust. § 90
odst. 3 s. ř. s. rozhodl usnesením ve
dvacetidenní lhůtě od jeho doručení
bez nařízení jednání, neboť všechny
potřebné skutečnosti bylo možné zjistit
z předložené volební dokumentace,
takže již nebylo zapotřebí provádět
další dokazování výslechy účastníků či
svědků apod.
Poučení:
Proti tomuto usnesení nejsou podle
ust. § 104 odst. 1 s. ř. s. věta před
s t ře d n í ke m o p r a v n é p ro s t ře d k y
přípustné.
Usnesení nabývá právní moci podle
ust. § 93 odst. 5 s. ř. s. dnem vyvěšení
na úřední desce soudu.
Ústí nad Labem 29. října 2018
JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v. r.
předsedkyně senátu
Zdroj: Veřejná deska Krajského soudu
v Ústí nad Labem.

Máte zájem o angličtinu
pro dospělé nebo o
cvičení pro
ženy v KD
Bitozeves?
Pokud ano,
nahlašte se na
Obecním úřadě Bitozeves - osobně, telefonicky nebo mailem. Podle zájmu od ledna - dubna 2019
zajistíme tyto kurzy.
Informace o kurzech obdržíte
nebo naleznete na plakátcích
během ledna 2019.
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Průmyslová zóna Triangl - představení místní firmy
metalurgických testů pro potvrzení
konečné kvality.
Výroba ITW® popouštěných
ocelových drátů indukčním ohřevem,
z nichž se dále vyrábějí pružiny
používané v automobilovém
průmyslu.
NA PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ TRIANGLE U
ŽATCE KALÍME OCELOVÉ DRÁTY.
POJĎTE KALIT S NÁMI!
Společnost Neturen Czech s.r.o. se
zabývá zušlechťováním ocelových drátů
indukčním ohřevem. Tento drát
následně získává vysokou pevnost a je
vhodný k výrobě pružin
v automobilovém průmyslu.
V současné době dodává na evropský
trh, kde postupně rok od roku roste
poptávka po za studena formovaných
pružinách do tlumičů pro osobní
automobily různých značek.

Celosvětově má japonská společnost
Neturen 18 dceřiných společností.
Vyrábí a prodává ocelové tyče pro
stavební průmysl a tvrzené dráty pro
pružiny automobilů a motocyklů.
Ovšem závody, které se zabývají
naprosto stejným zpracováním jako
závod v Triangle, jsou od roku 1977
v Japonsku, od 2003 v Číně a od roku
2006 v americkém Ohiu.
Zpracování drátu je rozděleno do dvou
základních procesů. V první fázi je
upravován povrch a průměr drátu a ve
fázi druhé se kalí. Tím ocel získá nové
vlastnosti – drát je pevnější a zároveň
pružný. Ve všech fázích výroby je
proces automaticky kontrolován a
výsledný produkt testován. Při výstupní
kontrole se provádí několik
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Společnost Neturen Czech s.r.o.
vstoupila na průmyslovou zónu
Triangle jako nový investor roce 2013.
Již v květnu 2014 zde zahájila
s celkovým počtem 14 lidí zkušební
provoz, který se o 2 měsíce později
přelil do klasického třísměnného
režimu, ve kterém funguje dodnes.
Nyní počet zaměstnanců přesáhl již
počet 40 lidí. Společnost i nadále
zůstane spíše malou, kdy maximální
počet zaměstnanců nepřesáhne 50 lidí.
I v budoucnosti hodlá zachovávat
rodinnou a přátelskou atmosféru a
individuální přístup ke každému ze
zaměstnanců. Vzhledem k náročnosti
práce má ryze mužský výrobní kolektiv,
což vyrovnává osazenstvem kanceláře,
kde převažují ženy.
V roce 2017 do firmy Neturen jako
Operátor výroby nastoupil i Slávek

Ryba z Bitozevse. Nyní je z něj již
Operátor – senior. Tato pozice patří ve
výrobě mezi klíčové.
Ovšem název pozice nám dnes již
moc neřekne, proto se Slávka ptáme,
v čem přesně spočívá jeho náplň
práce a v čem je jiná, než jeho
předchozí pracovní zkušenosti.
S.: „Naše práce spočívá v tom, že
obsluhujeme více automatických a
poloautomatických linek najednou,
které si sami přestavujeme a
programujeme. Na lince, kde zužujeme
drát pomocí tahu přes průvlaky na
požadovaný průměr, máme stroje,
které během tažení snímají vady na
drátě. Pokud stroj detekuje vadu,
následně tento defekt vybrousíme
bruskou. Výroba na lince tažení, což je
právě to popsané zužování ocelového

drátu, je předvýrobou pro linku kalení.
Na lince kalení jde o nastavení a
udržování správné teploty kalení
ocelového drátu a splnění požadavku
s p rá v n é p e v n o s t i v t a h u p o d l e
požadavků zákazníka. Práce na lince
kalení vyžaduje vysokou
zodpovědnost, jelikož z této fáze již
vychází finální produkt. Na práci se mi
líbí, že se nejedná o pouze jednoduché
činnosti, ale já sám mohu obsluhovat,
programovat a přestavovat velké linky
a neustále se učit něčemu novému.
Není to u nás až tak velký stereotyp
jako v jiných firmách, navíc se jako
operátor běžně projedete ještěrkou a
naučíte se obsluhovat jeřáb“.
Když jsi nastoupil, říkal sis prý, že tu
zůstaneš tak maximálně půl roku a
pak půjdeš sbírat zkušenosti dál.
Nyní je to již přes rok a půl, co zde
pracuješ. Co tvůj názor změnilo?
S.: „Není to pásovka! To je jedna z věcí,
která se mi zde líbí. Nemusím stát 8

hodin na jednom místě, ale putuji
skoro po celém závodě a dělám to, co
je potřeba.
Malý tým! Toto je další z věcí, která mne
tu drží. Tím, že jsme na směně
maximálně v 8 lidech a jsme
odpovědni za kvalitní finální produkt,
tak spolu musíme dobře
spolupracovat, což v malém týmu jde
lépe. Dobře se mezi sebou známe, při
spolupráci víme, co od koho můžeme
čekat a že se na sebe navzájem
můžeme spolehnout. Jsme dobrý
kolektiv, ve kterém je většinou sranda
Šéf je pes, ale spravedlivej! Jak je to na
ostatních směnách nemám tušení, ale u
nás je mistr príma chlap. Dobrou práci
řádně ocení a za průšvih pokárá, což je
v jeho postavení žádoucí. Stejně tak i
manažer výroby, který s námi tráví
Bitozeveský zpravodaj 2018/04

Průmyslová zóna Triangl
docela dost času na výrobě, přestože
má své práce jistě dost.
Profesní růst! Jak se to vezme.
Operátorem budete pořád tak jako tak.
Jde spíše o zaškolení na linkách, na
kterých se později stáváte specialistou.
Čím více znalostí, tím více peněz, ale i
práce a odpovědnosti. Když ukážete, že
umíte makat a poradit si, tak se můžete
vyšplhat až na senior operátora, který je
lépe placený a má na starosti určenou
linku, kde úkoluje a radí klukům, když si
například neví rady.
Odměna! V neposlední řadě, jak jsem
již zmínil, je odměna. Za pochvalu
nájem nezaplatím. Když si člověk
projde všemi zaškoleními a testy na
specialistu, tak si vydělá slušné peníze,
které se u pozice operátora ve fabrice
jen tak nevidí.
Pracuješ v malém týmu kolegů.
Dokážeš popsat výhody a
nevýhody?
S.: „Malý tým má výhody v tom, že je
dobře sehraný. Tedy aspoň na naší
směně, jelikož chceme být nejlepší a
závodíme s ostatními směnami Člověk
se v malém týmu i rychleji zaučí, jelikož
se směny skládají většinou ze stálých a
zkušených zaměstnanců. Nebojíme se
vzít mezi sebe někoho nového, aby se
rychleji zaučil a mohl závodit s námi.
Celkově se mi lépe pracuje v menším
týmu s pár dobrými lidmi okolo sebe.
Směny se spíše skládají z mladší a
střední generace chlapů. Ale rozhodně
to není kritérium pro nástup.
Jednoduše mezi sebe chceme hlavně
lidi, kteří se nebojí vzít za práci!
Nevýhody? O žádných nevím, co se
týče malého týmu. Snad jen, že když si
uprdneš, víme to všichni Ne vážně.
Nevýhodou může být to, že když něco
podělám, ví to hned celá fabrika. Pro
někoho může být vopruz nošení helmy,

Kde jsme se mohli vidět…….
což mě osobně absolutně nevadí.
Někdy je tu hlučněji, v létě teplo, ale
kde není. To je asi vše.“
Fyzicky náročná práce nepatří
k nejoblíbenějším. Máš stejný názor?
S.: „Fyzicky náročná práce? Ano, to u
nás je, ale není to nonstop 8 hodin.
Spíše je to vždy jen chvilková záležitost
a pak je zase nějakou dobu klid. Je
pravda, že to asi není jen tak pro
každého. Člověk se hodně nachodí a
zpotí a, jak jsem řekl, musí občas
jednorázově použít hodně fyzické síly.
Jinak můj celkový názor je ten, že kdo
chce mít hezké peníze, neměl by se bát
se pro ně občas zapotit!“
Hodně jsi mluvil o týmu, kolektivu.
Lze do vašeho týmu přibrat svého
kamaráda nebo známého? Přece jen
ho znáte více než personální a víte,
co od něj můžete očekávat a jak do
týmu zapadne.
S.: „Přivést k nám do firmy známého
nebo kamaráda není problém. Naopak
firma to podporuje nově zavedeným
náborovým příspěvkem pro současné
zaměstnance. Nový operátor by měl
být spolehlivý člověk, „žádný lempl”,
který se nebojí fyzicky těžší práce.
Každý nový operátor ovlivní tým už
jenom tím, že musíme vynaložit dost sil
a času nového člověka zaučit. Pokud to
bude týmový hráč, tak není problém,
aby mezi nás rychle zapadl.“

Drakiáda

Hudební odpoledne nejen pro seniory - školní sbor Berušky, dobová
módní přehlídka

Co ti práce dala?
S.: „Zde jsem konečně zažil, co
znamená kariérní růst. Práce tady mě
naučila větší spolupráci a sehranosti
v týmu pár lidí. Dala mi nové přátele,
nové zkušenosti a stabilní pracovní
režim.„
Děkujeme
V současné době společnost Neturen
Czech s.r.o. hledá nové kolegy nejen
do výrobního týmu, ale též
elektromechanika a specialistu elektro
údržby s angličtinou.
Stále nabíráme nové šikovné
kolegy nejen do výrobního týmu.
Všichni máme stejný cíl. Přidejte
se k nám a kalte s námi!
Kontakt:
nabor@neturen-czech.com
Tel. 415 240 301
Najdete nás na Průmyslové zóně
Triangle u Žatce, Jižní 1079, 438
01 Bitozeves

Vánoční
tvoření v
KD
Bitozeves

Jana Zvonková
Neturen

www.bitozeves.cz

Stránka 7 z 12

Naše škola a školka
PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
První měsíce v mateřské škole
byly plné nových zážitků a zábavy.
V duchu podzimu se nesla nejen
výzdoba školky, ale také akce pro
děti. Například „Jablíčkový den“,
během kterého mohly děti využít
jablíčka nejen k jídlu, ale také
výtvarným pracím a soutěžím. Na
závěr dne si odnesly domů
jablíčkové medaile. Další z akcí byla

„Halloweenská párty“. Děti mohly
přijít v kostýmech a užít si spoustu
strašidelné zábavy, soutěží a
diskotéky. Červení dráčci vyrazili na

A CO NOVÉHO V ZŠ?
Žáci naší školy pilně plní své
povinnosti, již máme za sebou
první čtvrtletí školního roku. Paní
učitelka chválí prvňáčky. Jsou velmi
šikovní nejen v matematice, ale i
ostatních předmětech. V posledním
listopadovém týdnu proběhla
„Slavnost slabikáře“, kdy žáčci
prokázali svou dovednost skládání
a čtení nejen slabik a slov, ale už i
krátkých vět. V celé škole jsou
k vidění výtvarné práce. Máme za
sebou další dvě lekce z projektu
„Setkání s knihou“ a paní
knihovnicí. Jedna z nich proběhla
při návštěvě knihovny
v Chomutově. Mladší žáci si užili
představení Honzy Krejčíka, žáci 4.
a 5. ročníku se zúčastnili výuky na
dopravním hřišti v Žatci a anglickočeského představení „A Silly Bear“
v ž at e c ké m d i v a d l e . V š i c h n i
společně jsme si připomněli 100 let
od založení Československa.

Začíná adventní čas, takže školáci
se již pustili do výroby adventních
věnců. Všichni se těšíme na
sváteční chvíle.
Za ZŠ a MŠ Bitozeves paní učitelky
Pavlína Pončíková a Irena Trefilová
Fo t o g r a f i e : P. Po n č í ko v á , A .
Shejbalová

výlet do Zoo parku v Chomutově.
V neposlední řadě naší školu
navštívilo sférické kino, které nám
umožnilo cítit se jako
v podmořských hlubinách.
Nesmíme zapomenout na
pravidelné besedy s paní Pokornou
na téma „Strach“ a „Jak se peče
kniha“. Tím pomalu, ale jistě, končí
podzimní čas v mateřské škole a už
se společně těšíme na Vánoce a
s nimi spojené krásné chvíle plné
pohody.
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Zajímavosti z Nehasic
Dokončení školního roku 1950/51 z
Kroniky obecní školy v Nehasicích
14. února 1951 se konala Mírová beseda
NF, jejíž součástí byly též Hovory o škole.
Na besedě bylo přítomno 32 občanů.
Rodiče dětí z Tatinny se nedostavili,
poněvadž v tamní obci byla téhož dne
Mírová beseda. ŽO obstarala kulturní
program. Ředitel školy podal přítomným
celoroční školní bilanci r. 1950. Seznámil
rodiče s novým školním řádem a o
opatření proti rušivým zásahům do
vyučování na školách. Vyzval rodiče
k častější návštěvě školy, aby poznali nový
duch a práci ve škole. V diskusi byla
uznána
Golfovádohoda
průprava práce školy ve styku
s veřejností a s JZD.
MNV v Nehasicích se zavázal, je v r. 1951
oplotí zahrádku místní školy. Členové
odbočky ČSM se zavázali, že odpracují po
8 hodinách na oplocování.
ŽO a ředitele se zavázali:
1.Provedou exkursi do místního kravína a
na brambořiště při sázení brambor, aby
žáci poznali přímo na pracovišti výhody
společného hospodaření.
2.Na jaře provedou výsadbu semen list.
stromů na školní zahradě.
3.Budou prováděti strážní službu proti
mandelince bramborové.
22. února 1951 bylo vzpomenuto
únorového vítězství pracujícího lidu r.
1948. Pracující lid zúčtoval s reakcí, která
bránila našemu rozvoji a naší cestě k
socialismu. Žactvo seznámeno s úspěchy
našeho budování v průmyslu a
zemědělství.
8. března 1951 je vyhlášen Mezinárodní
den žen. Žactvu vysvětlen vznik a význam
tohoto dne, jakož I poslání Mezinárodní
federace demokratických žen v boji za
udržení míru a za šťastnou budoucnost
dětí celého světa.
8. dubna 1951 se konal na Žatec. okresu
Pochod míru. Účast občanstva na tomto
pochodu měla ukázati podněcovatelům
nové světové války, že I my na žatecku
Prahapřipraveni mír hájit a uhájit. Heslo
jsme
pochodu znělo: “Na mír se nečeká, mír se
musí vybojovat.” Zdejší škola se zúčastnila
pochodu v počtu 13 žáků a 1 učitele. Žáci
nesli standarty a mírové holubice. Směr
pochodu byl Nehasice-Velemyšleves po
stát. silnici. Ve Velemyšlevsi se konala
mírová manifestace. Bylo potěšující
skutečností, že obec Nehasice a Blažim
byly nejpočetnějšími složkami tohoto
pochodu.
Ve dnech 14. a 15. dubna 1951 provedlo
ŽO sběr odpadového železa, kterého
sebrala 4 nákladní auta.
www.bitozeves.cz

V době 16. – 28. dubna 1951 vysadilo ŽO
na školní zahradě tato semena: 650
semen jasanu, 400 semen javoru, 170
žaludů, 220 kaštanů.
Poslední týden v dubnu byl věnován
přípravě 1. máje. Škola byla vyzdobena
nástěnkami a žactvo bylo nápomocno v
přípravě alegorických vozů. Účast žactva I
občanstva na oslavě 1. máje v
Postoloprtech byla vice než 50%.
Dne 9. dubna 1951 bylo z 28 žáků
přítomno vyučování pouze 12 žáků. Žáci
onemocněli spalničkami. Na návrh škol.
lékaře Nikolajenky z Postoloprt byla škola
uzavřena od 10. – 20. května 1951.
22. května 1951 byl promítán v místní obci
film “Muži v sedle”, jako součást akce min.
zemědělství – Filmové léto na vesnici.
Ředitel školy v úvodu přečetl proslov na
théma “Do boje za bohatou úrodu”.
Na základě dobrých zkušeností ze škol. r.
1948-50 bylo zavedeno I v letošním škol. r.
spoření žactva. Z 28 žáků bylo zapojeno
do spoření 24. K stálé kontrole přispíval
diagram úspor jednotlivých žáků, vedený
celý škol. rok. Nedostatečná však byla
spolupráce spořitelny v Postoloprtech.
Během roku byly vyzvednuty a zapsány
úspory pouze 3x. Do 28. května žáci
uspořili 3.799,50 Kčs. Průměr na žáka činil
158,20 Kčs.
V době 26.V. – 16. VI. 1951 probíhalo v
naší republice lidové hlasování na
ochranu míru. Pracující dávali svým
podpisem odpověď podněcovatelům
nové světové války, že oni jsou na stráži
míru a nedovolí, aby lidstvo bylo
používáno pro imperialistické choutky
kapitalistů. 9,020.522 občanů naší
republiky potvrdilo hlasovacím lístkem
odhodlanost mír uhájit. Na zdejší škole
podepsali hlasovací lístek 1 učitel a 1
žákyně starší 15ti let.
1. června 1951 bylo v hodině vlastivědy
žactvo poučeno o významu
Mezinárodního dne dětí. žactvu byl podán
obrázek života dětí v imperialistických
státech v přirovnání s
radostným životem
dětí ve státech
lidových demokraciích.
14. června 1951
vzpomenuto třetího
výročí zvolení Kl.
G o t t w a l d a
prezidentem republiky.
Žáci byli seznámeni s
celoživotním dílem
K.G., pod jehož
vedením dosáhla naše
dělnická třída

konečného vítězství.
V měsíci červnu se věnovalo žactvo
pomoci JZD v boji proti mandelince
bramborové a hubení plevele. Žáci pod
vedením učitele vykonávali hledací službu
na družstevním lánu brambor o výměře 27
ha. Při cestách a v osení vytrhávali
vesnovku a ohnici. Odpracováno – 427
hod. při hledacích službách man.
bramborové, 312 hod. při hubení
vesnovky a ohnice.
Ředitel školy zastával funkci účetního JZD
do 1. IV. 1951. Členem výboru JZD byl do
I. valné hromady 13. IV. 1951. Nadále
vykonával funkci jednatele a zapisovatele
Ke konci škol. roku bylo připraveno pro
sběrné suroviny k odvozu 150 kg starého
papíru, 30 kg kostí a 40 kg hadrů.
Ve škol. r. 1950-51 přibylo – 4 žáci (2
chlapci, 2 dívky), ubylo 5 žáků (2 chlapci, 3
dívky). Průměrná docházka za škol. r.
1950-51: 96,49 %.
Prospěch žactva:
způsobilých - 26 žáků, nezpůsobilých - 2
žáci, do střední školy odcházejí 4 žáci,
ukončenou škol. docházku 1 žák.
Školní rok byl ukončen 30. června 1951 s
28 žáky (15 chlapců a 13 dívek).
Zapsal Břetislav Davídek
Přepsala MTyr
V Nehasicích kromě strašidelné stezky a
mikulášské nadílky promítali filmy pro děti
i dospělé u sochaře Jirky Němce a také
zasadili strom svobody.

Strašidelná stezka - Halloween
27. 10.

Mikulášská nadílka 6. 12.
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Novinky z Vidovle
Kaple v obci Vidovle
V roce 2018 došlo k opravě kapličky
v obci Vidovle. Nainstalovala se kovová
mříž do kapličky, opravili se okénka a
dveře kaple, zprovoznil se zvon a
vyměnila se střešní krytina a latě.
V příštím roce bychom chtěli ještě kapli
dát novou fasádu, upravit okolí kaple a
opravit vnitřek kaple - oltář a dokoupit
doplňky do kaple.

Místo setkávání v obci Vidovle
Obec objednala od firmy CEHA
TRADING s.r.o. dřevěný domek ATYP
BRAVA jako zázemí k dětskému hřišti.
ABra

Živá farnost Bitozeves
Na konci září se tradičně uskutečnila
slavnostní poutní mše ke svátku sv.
Michaela. Z důvodu probíhajícího

Ten samý čtvrtek 20. prosince, od 17:00
se bude konat Vánoční koncert
Veroniky Studené “Pojď zpívat o
Vánocích”. Přijďte a nalaďte se do
Vánoční pohody. Kostel se pokusíme
temperovat. Vystupovat bude i školní
sbor Berušky, který tak ukončí letošní
koncertní šňůru.
V lednu se zapojíme opět do
celorepublikové Tříkrálové sbírky a
naši koledníci zavítají do všech osad a
Bitozevsi. Jsme rádi, že se na ně těšíte a
uvítáte je s úsměvem na tváři.
MTyr

otloukání vnitřního zdiva kostela a také
neočekávaně krásného počasí se
tentokráte konala mše netradičně pod
širým nebem. Hrála a zpívala Schola sv.
Marka ze Sušan, která k nám přijela
zahrát a zazpívat i na začátku Adventu
na rozsvícení vánočního stromečku.
Však Sušany nejsou tak daleko a tak se i
my chystáme návštěvu oplatit a to hned
16. prosince od 15:00, kdy v Sušanech
pořádají Jarmark a zpívání v kostele.
20. prosince, ve čtvrtek Vás všechny
srdečně zveme do vánočně
nazdobeného kostela. Dopoledne od
9:30 se nejprve přijdou podívat
předškoláci a školáci z místní mateřské
a základní školy. Popovídáme si na
téma Vánoce s panem ThLic. Jaroslav
Havrlant, Th.D. z Muzea Louny.

Římskokatolická farnost
Děkanství Postoloprty
vás srdečně zve:

Vánoční “půlnoční” v Postoloprtech
24. 12. v 16:00 a také v Rané v kapli
na faře ve 21:00 a v Lenešicích ve
24:00 hod.
Hlavní Slavnost Narození Páně
25. 12. bude v Postoloprtech v 8:30,
dále ve Břvanech v 11:15 a v
Blažimi v 15:00.
Na druhý svátek vánoční, 26. 12. v
den svátku sv. Štěpána bude mše
svatá v 8:00 v Postoloprtech, v
11:15 v Bitozevsi, 15:00 v
Levonicích.

Filmaři natáčeli u Vidovle - česká filmařská společnost pro
BBC natáčí drama World On Fire (Svět v ohni). Záběry z
druhé světové války se natáčeli i v centru Žatce a nyní
natáčejí v Lenešicích. V Bitozevsi si filmaři pronajali i kulturní dům - kostymérna a maskérna.
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Sudoku

Sázení stromu svobody

Sudoku je hra zaměřená na logické myšlení. Tvoří ji čtverec sestavený z 81 políček, má
totiž 9 sloupečků a 9 řádek. Čtverec je uvnitř rozdělen na 9 menších čtverečků, z nichž je
každý tvořen 9 políčky (3 sloupečky a 3 řádky). Úkolem luštitele je na základě logické
úvahy a daných pravidel doplnit číslice do ostatních políček.
Používají se jen číslice od 1 do 9 a současně celá řada číslic musí být použita v každém
sloupečku, v každé řádce a v každém čtverečku, číslice se v rámci těchto celků nesmí
opakovat. Vyluštěné sudoku tedy obsahuje číslice od 1 do 9 v každém sloupečku, řádce
a čtverečku.

Bitozeves

Nehasice

Tatinná
Tatinná
Řešení Sudoku naleznete v elektonické porobě na internetové stránce obce Bitozeves.
JTyr

Hraběnčino tajemství - Sýrovo česnekové rohlíčky

Vidovle

Těsto:
500 g polohrubé mouky, 200 g hery
100 g strouhaného sýra, 1 kostička droždí
lžička soli, 1 vejce
100 ml mléka
Náplň
1 hlavička česneku (může být i více), špetka soli
Na vále si promícháme mouku se solí a strouhaným sýrem. Uprostřed vyhloubíme důlek, do
kterého rozklepneme vejce, nalijeme mléko a rozdrobíme droždí. Kolem dokola nakrájíme tuk. Hned
vypracujeme v hladké těsto, nečekáme až vzejde droždí. Těsto necháme 30 minut odpočinout. Poté je
rozdělíme na 6 dílů, každý rozválíme na kruh a rozkrájíme na 8 nebo 16 výsečí (podle toho, jak moc
chceme rohlíčky malé). Na každý kousek dáme trochu česneku utřeného se solí a zarolujeme do
rohlíčku. Opět nenecháváme kynout, potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme mákem, sezamem,
sýrem apod. a hned pečeme.
Jsou úžasné, nejlepší čerstvé a hodí se na silvestra nebo na party k pití :)

www.bitozeves.cz

JHra
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Pojď zpívat o Vánocích
Ve čtvrtek 20. prosince od 17:00

v kostele sv. Michaela Archanděla v Bitozevsi

Veronika Studená
Denisa Körberová
Kateřina Kotorová
Ivana Derflerová
Milena Syrovátková
a
školní sbor Berušky

Teplé občerstvení zajištěno, přineste ochutnat své domácí cukrovíčko :).
Teplé oblečení s sebou! Vstupné dobrovolné.

Pozvánka na další akce
v roce 2019:
Tvoření maškarních masek - OS

Občané pro Bitozeves 1. února - pátek
(pololetní prázdniny).

Masopust - maškarní průvod a
odpoledne s Divadlem V Pytli 2. února - sobota

Hudební odpoledne nejen pro
seniory - beseda s autorem knihy o
Bitozevsi, výstava historických
panenek a kočárků
2. března - sobota

Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adresu OÚ Bitozeves s heslem „zpravodaj“.
Další číslo připravujeme na březen 2019.
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