BITOZEVESKÝ OBČASNÍK 1/2012
Slovo starosty na úvod.
Vážení spoluobčané,
uvědomuji si, že problémy posledního období jsou mimo jiné způsobeny nedostatkem podaných
seriozních informací občanům ze strany zastupitelstva a do okamžiku zvolení osadních výborů absencí
jakékoliv zpětné vazby.
I když si vážím práce osadních výborů, přivítal jsem snahu redakce tohoto periodika o zlepšení
informovanosti nás všech. Za svojí osobu mohu slíbit, že tuto aktivitu v zastupitelstvu plně podpořím.
Zároveň si dovolím vyslovit skromné přání, aby toto periodikum vycházelo častěji než 1x za čtyři roky co
by v podstatě oslavné ódy na vedení obce. Věřím, že redakční rada najde dost dopisovatelů, kteří dokáží
ocenit dobré výsledky, ale i otevřeně pojmenovat negativa a nedostatky v naší práci. Těším se na úzkou
spolupráci a přeji Bitozeveskému občasníku a jeho redakční radě mnoho věrných čtenářů.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dne 14.11.2012 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva našich obcí, které odvolalo z funkce našeho
dlouholetého starostu, pana Václava Šístka.

Považuji za svou povinnost připomenout jeho nezpochybnitelné zásluhy o rozvoj obce, kterým věnoval
mnoho úsilí, i na úkor svého volného času. Ke škodě nás všech nedokázal organizačně zvládnout
všechna úskalí této funkce, což zapříčinilo nesoulad se zastupitelstvem do té míry, že tento stav začal
ohrožovat funkčnost tohoto orgánu.

Vzhledem k této situaci se chci v první řadě zaměřit na stmelení zastupitelstva a s využitím spolupráce s
osadními výbory vybudovat široký management našich obcí, do kterého musíme začlenit profesionály,
bez ohledu na to zda jsou řádnými občany obce nebo vlastníky nemovitostí na našich katastrálních
územích.
Pro zkvalitnění práce zastupitelstva doporučím vytvořit mimo zákonem stanovené výbory (finanční a
kontrolní výbor) i výbor pro vnitřní záležitosti obcí jako poradní orgán zastupitelstva s podobným
posláním jako instituce je Rada obce. Výbor předpokládám 5ti členný, s vybranými zástupci všech čtyř
obcí, Bitozeves, Tatinná, Nehasice a Vidovle. Velmi bych ocenil, kdyby členové tohoto orgánu byli
předsedové osadních výborů.

Pro řešení jednotlivých problémů, v souladu se zákonem o obcích, jmenuji na základě vašich doporučení,
následující komise.
Komise životního prostředí a dopravy, která by podle mého názoru měla řešit problémy kolem dopravy,
rozmisťování dopravního značení, stav komunikací, snižovat dopravní rizika v obcích, účastnit se jednání
se státními orgány a institucemi. Dále by měla řešit veškeré zásahy do přírody, podílet se na práci
krizového štábu při živelných pohromách, spolupracovat s lesním hospodářem a správcem vodního toku
při řešení údržby porostů.
Stavební komise, jak již z názvu vyplývá, by měla posuzovat všechny stavební akce a doporučovat
zastupitelstvu řešení.
Sociální a vzdělávací komise by v úzké spolupráci s vedením naší školy řešila problémy při zjištění
nedostatečné péče o děti, spolupracovala s přestupkovou komisí, kontrolovala účinnost práce sociální
pracovnice s našimi seniory a vyjadřovala se v odůvodněných případech k přidělování bytů.
Poslání přestupkové komise je dáno jejím názvem a osobně bych uvítal snížení počtu represivních
opatření a nárůst návrhů na opatření preventivních.
Kulturní a sportovní komise by měla vytvořit tvůrčí organizační jádro všech obecních akcí se snahou
uspokojit všechny věkové kategorie obyvatel. Posuzovat vhodnost akcí sdružení a soukromých subjektů
ve všech obecních prostorách.
Bytová komise by se měla zaměřit nejen na přidělování bytů, ale vyjadřovat se k stavu bytového fondu,
podílet se na tvorbě domovního řádu, řešit problémy s jeho dodržováním a dodržováním nájemních
smluv, doporučovat racionální řešení zjištěných nedostatků.
Komise by měly působit do konce volebního období zastupitelstva. Jejich záměry by měly být
respektovány a členové by neměli být bezdůvodně odvoláváni. Komise v souladu se zákonem mají být
složeny z odborníků a není tedy podmínkou, aby člen komise byl zastupitel. Dovoluji si touto cestou
požádat všechny občany o úzkou spolupráci při vyhledávání vhodných osobností, které mají upřímný
zájem zlepšit život v našich obcích.
Nastíněné řešení považuji za možnost širokého zainteresování občanů do řízení obce a jediný prostředek,
jak definitivně zamezit tomu, aby problematiku všech našich občanů řešil takzvaný CMV (centrální mozek
vesnice) a několik osvícených jedinců, kteří postiženi naprostým nedostatkem sebereflexe, se ukájejí
pocitem vlastní geniality.
Za sebe slibuji, že názor výborů a komisí budu při své práci plně respektovat.
Starosta obce: Ing. Jiří Žežulka
DEN S IZS BÍTOZEVES 2012

Dne 28. 7. 2012 proběhl v naší obci Den s IZS aneb Bitozeves 2012,
tato opravdu krásná akce byla věnována
dětem. Děti zde mohly vidět
jaké nebezpečí je může potkat, a to nejenom
o letních prázdninách.
U základní a mateřské školy předvedli Hasiči,
Policisté, Záchranáři a strážníci městské
policie z Mostu svou nebezpečnou práci
naším školákům.
Tímto, jistě krásným dnem, provázela dvojice
moderátorů: Vlasta Vébr a Míša Marková
z Divadla VeTři.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
ZŠ a MŠ Bitozeves
Velice dobře reprezentuje obec Bitozeves místní Základní škola a Mateřská škola. V letošním roce musím
vyzdvihnout několik akcí školy. Již zde zmiňovaný den s IZS, který proběhl právě v Bitozevsi díky
podpoře mnoha sponzorů a příznivců.
Netradiční předání vysvědčení, kterému předcházela stezka odvahy, připravená společně s místní
Jezdeckou společností, bylo pro děti velkým překvapením.
Vysvědčení předaly žákům učitelky v kostýmech, za svitu luny a loučí na školním hřišti.
Přínosem je pro děti a žáky i plavecký výcvik, na který jezdí do nedalekých Postoloprt.

Po dlouhých jednadvaceti letech pedagogické praxe v naší MŠ odešla do důchodu paní učitelka Vilma
Fiedlerová. Děti společně se svými učitelkami nacvičily pro svou „Vilmu“ písničku ušitou přímo na tělo.

Nový školní rok 2012/2013
Nový školní rok na naší škole, ZŠ a MŠ Bitozeves, začal velmi hekticky. Přišly nám nejenom nové děti do
školky, ale i prvňáčkové si museli začít zvykat na školní režim. Letošní školní rok v MŠ začal s 28 dětmi,
kde je kvalifikovaně učí paní učitelky: Radka Hrdličková DiS a Lenka Hrubá, o výuku a volný čas 40 žáků
v ZŠ se podělily: Mgr. Alena Shejbalová (4. a 5. ročník, ředitelka školy), Mgr. Veronika Nipauerová (2., 3.
ročník), Mgr. Jitka Kozelková (1. ročník), Iveta Syrovátková, Veronika Studená, DiS. a Alena Polláková.
Již v průběhu měsíců září, října a listopadu proběhlo u nás na škole velké množství akcí pro všechny
naše děti a žáky (divadelní představení, výlet, kino Svět Louny apod.). V současné době se všichni
připravujeme nejenom na tradiční vánoční besídku, ale hlavně na blížící se akci, kterou pořádáme ve
spolupráci se ZUŠ Louny. Tímto bych chtěla všechny čtenáře pozvat na „Velký, nejenom vánoční,
koncert“, který se bude konat ve Společenském domě v Bitozevsi 4. prosince od 17:00 hodin. Přijďte
podpořit naše malé umělce svým potleskem.
Mgr. Alena Shejbalová
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Důležité informace občanům.

Obecní úřad Bitozeves
Pondelí-pátek: 8.00 - 11.00

12.00 -15.00

úřední hodiny - podatelna - pokladna
Pondělí: 8.00 - 11.00

12.00 - 15.00, Středa: 8.00 - 11.00

12.00 - 15.00

V obci Bitozeves se také nachází zdravotní středisko, které je otevřeno každou středu od
13.00 - 15.00 hod.
Ordinuje v ní MUDr. M. Fišer.

Pár obrázků závěrem.

Své poznatky, náměty, připomínky, rady či kritiku pište na email: hrdlafoto@seznam.cz

Mgr.Alena Shejbalová
Michal Hrdlička

