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Kaplička ve Vidovli
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Třída paní učitelky Trefilové vyrobila čarodějnici na statku pana Žežulky.

Taneční soubor žákyň Základní školy v Bitozevsi.

Soutěžily děti nejen z Bitozevse, ale i z Vidovle, Tatinné, Nehasic a okolí.
Tradiční vystoupení mažoretek z Postoloprt

V Bitozevsi hoří! A hasiči nikde :)
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Májku zdobili všichni přítomní a místCountry kapela Průvan ze Žatce provázela celým
ní siláci se postarali o její vztyčení.
večerem a na závěr nás rozesmál kejklíř pan Vrtek.
www.bitozeves.cz

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce

VÝPIS U S N E S E N Í
č.3/2016

VE ZKRATCE
Sběrná sobota—plánujeme na konec července
2016.
Doktor Fišer—dovolená—4. 7.—15. 7.
ČEZ—oznámení o přerušení dodávky elektřiny v
Tatinné ve dnech 15., 20., 26. 7. 2016, od 8:00—
17:00.

ze dne 27. 6. 2016
Bere na vědomí
1. Zapisovatelem zápisu byla jmenována Michaela Rózsová
2. Informace o odstoupení paní Radky Hrdličkové, DiS.
z funkce člena ZO a FV ke dni 2. 5. 2016. Informace o odstoupení pana Josefa Tyrpáka, PhD z funkce člena FV ke dni 13.
6.2016.
3. Slib nového člena ZO slečny Martiny Šatopletové
4. Připomínky k zápisu z minulé schůze a kontrola plnění usnesení.
5. Zpráva finančního výboru.
6. Žádost č.j. 154/16/RÓZ o poskytnutí příspěvku na pokračování obnovy kostela.
7. Informace o právním stanovisku k požadavku společnosti
LESING plus, spol. s.r.o.
8. Informace o dodatku ke smlouvě s firmou PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s.
9. Informace o Varovném protipovodňovém systému Obce
Bitozeves.
10. Žádost paní Kateřiny Matejové Vidovle č.p. 29 o odkoupení
části parcely 141/1 v k.ú. Vidovle

Schvaluje
1. Doplnění programu jednání zastupitelstva obce
a)
Žádost paní Kateřiny Matejové Vidovle 29 o odkoupení části parcely 141/1 v k.ú. Vidovle
b) Žádost paní Ing. Markéty Kňavové o směnu pozemků
s Obcí Bitozeves
2. Program veřejné schůze zveřejněný dne 17. 6. 2016 na úřední desce a způsobem obvyklým.
3. Ověřovatelé zápisu ve složení: Mgr. Milena Tyrpáková, Lucie Kulichová.
4. Závěrečný účet obce Bitozeves bez výhrad.
5. Účetní závěrku Obce Bitozeves a ZŠ a MŠ Bitozeves.
6. Předsedu osadního výboru pana Petra Stehlíka.
7. Pronajmutí části pozemku číslo 183 v k.ú Vidovle o výměře
712 m² č.j.151/16/RÓZ paní Ing. Anně Brabencové. Záměr
obce byl vyvěšen na úřední desce Obce Bitozeves ve dnech 6.
4. 2016 – 22. 4. 2016.
8. Rozpočtové změny č. 3

UPOZORNĚNÍ
Chtěli bychom upozornit občany, že v
červenci začne chemické ošetření
chodníků. Místa, která budou ošetřena
jedem, budou řádně označena.

WWW.BITOZEVES.CZ—novinky
Rádi bychom Vás informovali o novinkách na webových stránkách obce Bitozeves. V poslední době došlo k těmto změnám.
Úvodní fotka byla doplněna o snímky všech našich obcí. Tyto
snímky budou postupně aktualizovány, a to dle nastupujících
ročních období.
V nejbližší době dojde ke spuštění modulu smlouvy (v menu
Obecní úřad), který umožní našim občanům transparentní náhled do smluvních aktivit obce.
Nově byly doplněny či případně zaktualizovány informace o
spolcích a zájmových sdružených v obci. V menu Obec se tímto
můžete dozvědět zajímavé informace o naších šipkařích, Jezdecké společnosti či Mysliveckém sdružení Bitozeves.
V rozcestníku nyní nově naleznete důležité odkazy a kontakty
na úřady v okolí, které vám mohou pomoci při řešení různých
životných situací. Do rozcestníku byl také přidán modul zobrazující aktuální informaci o jmeninách a významných dnech.
Je na čase zrekapitulovat výsledky předchozí a stále běžící ankety. Jejím úkolem bylo reflektovat váš názor na nové webové
stránky obce. Z nasbíraných hlasů lze vyvodit převažující spokojenost s novým vzhledem obecních stránek, a to v objemu
65 % ze všech odevzdaných hlasů. Děkujeme vám za vaší přízeň a pokud vás ankety neomrzeli, hlasujte, prosím, i v naší
nové anketě. (na téma: „Jak se Vám líbí knihobudka na zastávce v Bitozevsi?“, Děkujeme.
JTyr

Neschvaluje
1. Vrácení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Bitozeves na účet
obce Bitozeves v částce 50 371,33,-Kč.
2. Žádost č.j. 328/16/RÓZ paní Ing. Markétě Kňavové o směnu
pozemků s Obcí Bitozeves.
MRóz
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Probíhající projekty:
Veřejné osvětlení
V obci Vidovle byly ukončeny dvě velké investiční akce. Skupina
ČEZ dokončila nové rozvody nízkého napětí uložené v zemi a
obec Bitozeves ukončila realizaci nového veřejného osvětlení.
Obec Vidovle je nasvětlena 36–ti nejmodernějšími LED svítidly.
Kompletní realizace stála včetně projektové přípravy 1.526.985
Kč. Bohužel nám na tuto akci nebyla přiznána dotace z programu
EFEKT, kterou jsme využili minulý rok v obci Tatinná.
V obci Tatinná se v těchto dnech přidávají na žádost občanů další
dvě světla. Občané mohou své návrhy a připomínky posílat na OÚ.
Další investiční akce, zaměřena na veřejné osvětlení, bude v obci
Nehasice. V roce 2018 má proběhnout elektrifikace obce Nehasice
a OÚ by rád s touto akcí spojil realizaci nového veřejného osvětlení. Od podzimu roku 2016 by mohla začít projektová příprava této
akce.

Oprava kostela Bitozeves
V roce 2014 Římskokatolická církev ve spolupráci se zástupci
státní památkové péče se pustila do přípravy obnovy Kostela sv.
Michaela archanděla v Bitozevsi . Shodli jsme se s památkáři na
prvotní nutnosti sanace zdiva presbytáře a nutnosti provedení odvodnění
Obr. presbytáře.
2
Na počátku roku 2015 církev po vyřízení nezbytných dokumentů
podala žádost o poskytnutí příspěvku z Havarijního programu MK
ČR na provedení odvodnění presbytáře objektu (instalace okapů a
svodů, drenáž, odvětrání) a částečné přezdění zdiva. Jejich žádost
byla podpořena částkou ve výši 119.000 Kč, farnost pak investovala spoluúčast ve výši 51.646 Kč, celkem tedy bylo v roce 2015
proinvestováno 170.646 Kč.
Po dohodě se zástupci státní památkové péče se církev rozhodla na

sanaci zdiva presbytáře požádat o finanční prostředky i
v letošním roce. Z havarijního programu MK ČR jim bylo
přislíbeno 150.000 Kč,. Spoluúčastí farnosti pak má být
částka 66.000 Kč. Z tohoto důvodu se rozhodli požádat
Obecní úřad Bitozeves o finanční pomoc pro financování
této spoluúčasti.
Farnost se v letošním roce bude ještě podílet na přípravě
obnovy střechy kostela, kterou by chtěli v roce 2017 zahájit.

Pozemky v obci Vidovle
V obci Vidovle bylo provedeno zaměření pozemků. Jedná se
o polní cestu do Výškova (parc.č. 177), která vede přes soukromý pozemek. Po úpravě terénu, bude polní cesta opět
vedena původním pozemkem a nebude zasahovat do pozemků sousedních. Další zaměření bylo provedeno na pozemku 32/2, který patří firmě Faunus. Po předběžných jednáních bylo s firmou Faunus dohodnuto odkoupení části
pozemku u čp. 20, cca 160m2. Tímto děkujeme firmě Faunus za vstřícný postoj k řešení pozemkových úprav v obci
Vidovle.

Pracovníci obce
V půlce července nastoupí opět pracovníci na údržbu zeleně.
Od této doby by se mělo zlepšit sekání a to hlavně nepřístupných míst pro sekačky a traktorové sekačky. Děkujeme
všem občanům za trpělivost. Dále bychom chtěli požádat
občany, aby našim pracovníkům nebrali věci potřebné k
údržbě zeleně, jako jsou například kanystry s benzínem,
které si pracovníci odkládají v obcích při výkonu své práce.
JHor

OÚ Bitozeves nechala zpracovat námětovou studii úpravy centra obce jako součást strategického rozvojového plánu obce.
Jedná se o strategický plán na období 10ti let. Strategický plán
umožňuje obcím snadnější čerpání dotací.
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti
mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou
pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká
mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky. Pro cestování
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim
kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100
Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích,
které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině
států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě
do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému
stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou
působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není
nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu
činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě
než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k
vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva
vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost

Aktuálně z Průmyslové zóny
Triangle City v druhé polovině roku
2016
Buňkové sestavy pro Triangle City jsou stále ještě umístěny
v areálu ledvické elektrárny v Chudeřicích u Bíliny s tím, že
ve 2. pololetí 2016 dojde k jejich postupnému přestěhování
do Strategické průmyslové zóny Triangle, kde budou sloužit
jako zázemí zejména pro zaměstnance a dodavatele investorů v průmyslové zóně. V administrativní budově bude poté
sídlit SPZ Triangle, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Volné kanceláře a jiné prostory budou pronajímány např.
domácím a zahraničním investorům, kteří v průmyslové
zóně dosud nemají vlastní zázemí, nebo jiným službám,
zejména vázaným na funkčnost průmyslové zóny. Nabízí se
také možnost využití volných prostor pro zdravotní, nákupní
a restaurační servis. V případě živelných pohrom budou
ubytovny s jídelnou sloužit i jako dočasné krizové zázemí
pro potřeby Ústeckého kraje.
Naproti, přes silnici, je rezervována plocha pro umístění
požární stanice. Je však prozatím otázkou její skutečná potřeba a zajištění případných finančních zdrojů.
Nedaleko Zázemí občanské vybavenosti je rezervována plocha 1,9 ha pro případnou čerpací stanici pohonných hmot aj.
souvisejících služeb.
Více informací o nabízených prostorách najdete na stánkách
http://www.industrialzonetriangle.com/cs/nabidka-pronajmu-nebytovychprostor-v-prumyslove-zone

Kiswire začal s výstavbou výrobní haly
Na průmyslové zóně byly v dubnu letošního roku zahájeny
přípravné zemní práce a aktuálně zde roste konstrukce pro
novou výrobní halu společnosti Kiswire Cord Czech s.r.o.
zabývající se výrobou ocelových drátů a kordových vláken
do pneumatik pro automobilový průmysl. Spuštění zkušebního provozu se předpokládá na začátku roku 2017. Celková
výše investice by měla činit až 2,5 mld. Kč s postupnou
tvorbou 300 přímých pracovních míst do konce roku 2020.
Rozloha v zóně: 20 ha. Většinovým vlastníkem je korejská
firma Hongduk Co., Ltd. se sídlem v Soulu.
Dle Tiskové zprávy ze dne 28. května 2016 zveřejněné na
stánkách Ústeckého kraje zaměstnává firma již dnes 15 lidí
z regionů Žatec, Most a Chomutov. První operátoři a zaměstnanci údržby jsou už na zaškolení v Koreji. V první fázi
získá v továrně práci stovka pracovníků, v druhé pak dalších
300 a výhledově počítá firma se zaměstnáním až 600 lidí.
Zdroj: http://www.industrialzonetriangle.com/cs/aktualne

V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného
státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

THor
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Ochrana ovzduší
Ing. Alena Kubíčková
Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší
Městský úřad Žatec
Výčet základních povinností osob:


V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné
materiály neznečištěné chemickými látkami.



Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném
ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro
jeho odstranění podle jiného právního předpisu13). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména
ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve
svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.
Povinností provozovatele stacionárního zdroje/např.
kotlů:


uvádět do provozu a provozovat stacionární v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem,



umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci
přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství,
používaným palivům a surovinám a technologiím, za
účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto
zákona,

Setkání přátel a rodáků Nehasic
Dne 28.5.2016 proběhla v Nehasicích akce setkání rodáku a přátel Nehasic. Chtěli bychom
poděkovat všem, co se podíleli na pořádání a
přípravách akce.
K tanci a poslechu zahrála živá kapela. Děkujeme panu Zutisovi, který se postaral o překvapení v podobě zpěváka pana Stanislava Hložka. Bylo zajištěno občerstvení a hlavně krásné
počasí. Děkujeme obci za zapůjčení stanů a lavic.



Povinnost umožnění vstupu se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost.
Problematika obtěžování kouřem


Kontrola přípustné tmavosti kouře se provádí
v souladu s ustanovením §§ 10 – 12 vyhlášky
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování
ovzduší a jejím zjišťování v platném znění pomocí
Ringelmannovy stupnice.



Na základě ust. § 17 odst. h) zákona o ochraně
ovzduší je sice provozovatel stacionárního zdroje
povinen provádět jednou za dva kalendářní roky
prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárních zdroje a má od
něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a
údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností doklad o provedení
této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou
potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a
tímto zákonem, ale na základě ustanovení § 41
odst. 15) zákona o ochraně ovzduší je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a
provozu nejpozději do 31. 12. 2016



Za porušení této povinnosti lze fyzické osobě uložit
pokutu za přestupek ve výši do 20000 Kč, právnické
osobě a fyzické osobě podnikající lze za tento
správní delikt uložit pokutu ve výši do 50 000 Kč.

Zákon ochraně ovzduší– vybraný přehled právních předpisů: Zákon č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší
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Mikroregion Žatecko
http://www.mikroregion-zatecko.cz

Mapa—Cyklostezka
Poohří

založily v únoru roku 2000 obce Bitozeves, Blažim, Liběšice, Libočany, Nové Sedlo, Staňkovice a Výškov. V následujících letech přistoupily tyto obce: Měcholupy, Čeradice, Deštnice, Holedeč, Libořice, Lišany, Tuchořice, Žíželice a jako
poslední Lenešice a Zálužice. V současné době tvoří MRG
Žatecko 17 obcí.
Valná hromada MRG Žatecko se konala dne 22. 4. 2016 v
Kulturním domě v Bitozevsi.

Valná hromada mikroregionu
se usnesla nadále zviditelňovat
Mikroregion Žatecko a členské
obce formou kreslené turistické mapy a turistické mapy
Cyklostezky POOHŘÍ 2016,
která je nyní k dispozici na
Obecním úřadě v Bitozevsi.
OÚ Bitozeves připravuje zprůchodnění a zpevnění cest kolem Chomutovky. V budoucnu
se plánují budovat odpočinková místa podél trasy cyklostezek, jako je například místo
setkávání v Nehasicích. Je to
dlouhodobý plán, který je součástí strategického rozvoje
obce Bitozeves.

Region obklopuje prstencově město Žatec. Protéká jím
řeka Ohře s přítoky Chomutovky, Hutné, Libořice
a Blšanky. V květnu 2004 mikroregion Žatecko uzavřel
partnerskou smlouvu s německým městem Jöhstadt.
Dalším mikroregionem v okolí je například MRG Nechranicko:
http://www.nechranicko.eu/mikroregion-nechranicko.html
Mikroregion Žatecko:

Mikroregion
Nechranicko:

Bitozeves

Blažim

Čeradice

Lišany

Měcholupy

Plán rozvoje cyklostezek v našem regionu
Deštnice

Nové Sedlo

Březno

Odkazy na další mikroregiony v okolí:
Holedeč

Staňkovice

Lenešice

Tuchořice

Chbany

Libědice

Libočany

Liběšice
Výškov

Libočany

Zálužice

Libořice

Žiželice
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Rokle

• Mikroregion Lounské Podlesí: www.lounske-podlesi.cz
• Mikroregion Poddžbánsko: www.poddzbansko.cz
• Portál obecních úřadů: www.obecniurad.net
• Portál mikroregionů: www.mikroregion.net

Žatec
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Yanfeng Czechia
Automotive Interior Systems s.r.o. po roce opět otevřela své
Společnost

dveře veřejnosti a pozvala na svůj
„Family Day“ rodiny svých zaměstnanců i široku veřejnost.
V sobotu 25. června 2016 od 11.00 - 16.00 hod byl připravený bohatý
program s možností prohlídek výrobního závodu a občerstvení.
Firma stále nabírá kmenové i agenturní zaměstnance a aktuálně zaměstnává i studenty na brigády v době letních prázdnin – možnost
nástupu ihned. Email: Ae-zatec-hr@yfai.com, tel.: 415 236 423
V areálu firmy Yanfeng probíhají stavební práce na přístavbě výrobní
haly a novém parkovišti. V době stavby využívá firma odstavného
parkoviště na bývalé pomocné letecké rozjezdové dráze a zaměstnance přibližuje do areálu firmy Yanfeng a zpět autobusy. Termín dokončení prací se předpokládá v měsíci září 2016.
Svůj „Family

day“ uspořádala v sobotu 25. června
také firma Neturen Czech s.r.o., podnikající v SPZ Triangle,
tentokrát na hřišti v Bitozevsi. Pro své zaměstnance a jejich rodiny
bylo připraveno příjemné sportovní odpoledne. Občerstvení zajistila
rodina Synkova. Program zpestřil příjezd Hasičského sboru Postoloprty. Vedení firmy NETUREN tímto děkuje OÚ Bitozeves za umožnění této akce i rodině Synkovým za výborné grilování.

Ohlédnutí za školním rokem
2015/2016
Stejně jako v minulosti probíhalo i v tomto školním roce
vzdělávání v bitozeveské mateřské a základní škole
v souladu se školním vzdělávacím programem, který vychází z Konfuciova citátu: „Pověz mi a zapomenu; ukaž
mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.“ (více na http://www.skola-bitozeves.cz).
Ve Třídě červených dráčků si děti zvykaly trávit čas bez
rodičů, seznamovaly se s novým prostředím, dětmi i dospělými. Paní učitelky svým citlivým přístupem vedly děti
k samostatnosti, sebeobsluze a nabízely jim výtvarné, pracovní, pohybové a hudební aktivity přiměřené jejich věku a
schopnostem.
Ve Třídě modrých dráčků byly děti mladšího a staršího
předškolního věku. Paní učitelka během celého roku postupně připravovala starší děti na vstup do školy. Všechny
zvládly nárokované znalosti i dovednosti v oblasti matematických představ, jazykových dovedností, grafomotoriky i
sociální zralosti, a proto byly přijaty k základnímu vzdělávání. Starší děti měly možnost navštěvovat kroužek Šikula
a pěvecký sbor Berušky.
Během celého roku paní učitelky v MŠ i ZŠ naplánovaly a realizovaly spoustu akcí, např. divadelní představení,
plavecký kurz, Vánoční besídku a vystoupení ke Dni rodiny, návštěvu knihovny, úžasným zážitkem byl program
v planetáriu v Mostě. Společně jsme oslavili Den Země na
téma „Hmyz“. Plnili jsme úkoly, včelař pan Korytár vyprávěl dětem o životě včel a také přivezl ukázat prosklené úly
s včelami. Žáci ZŠ také opakovaně navštívili muzea
v Lounech i Žatci, interaktivní výstavu IQ Landia v Galerii
Sladovna v Žatci, starší školáci se účastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti v Žatci. Závěr školního roku
dává prostor pro přírodovědné a vlastivědné exkurze a výlety. Exkurze za nejstarší historií našeho okresu nás zavedla na vrch Oblík, k přírodní památce Kamenná slunce
v Hnojnicích a do archeologického skanzenu v Březně u
Loun. Tradiční akcí na konci června je Den s IZS, neboli
integrovaným záchranným systémem. A pro školáky je
vyvrcholením školního roku rozdání vysvědčení, po kterém
již následují zasloužené prázdniny. Přejeme všem, aby si je
skvěle užili!!!
Za ZŠ a MŠ Bitozeves Irena Trefilová a Lenka Hrubá.

THor

Novinka v ZŠ a MŠ Bitozeves
Je známo, že mladší děti v MŠ docházejí do Třídy
červených dráčků a ty starší do Třídy modrých dráčků. A
když vyrostou a přejdou do ZŠ, stanou se z nich draci zelení. A proto máme draky v novém logu ZŠ a MŠ Bitozeves.

Pracovníci firmy Faunus jsou v plném proudu letních prací na poli.
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www.bitozeves.cz

Den s IZS aneb Bitozeves 2016
Ve středu 29. června nám přálo počasí. A tak mohl v areálu ZŠ a
MŠ Bitozeves proběhnout dlouho připravovaný Den s IZS pod záštitou poslankyně Sněmovny ČR paní Gabriely Hubáčkové.
Ráno jsme se sešli v mateřské škole. Po „výbuchu“ způsobeném
neopatrnou manipulací s plynovou nádobou při odstraňování závady
na topení byl vyhlášen poplach a všichni opustili budovu školy. Poté
jsme sledovali, jak záchranáři pomocí vysokozdvižné techniky zachraňují oknem dvě osoby, které zůstaly po výbuchu v zakouřené
části budovy a poté byly předány k ošetření zdravotníkům.
Děti byly rozděleny do skupinek, každá skupinka měla svého
„dospěláka“. Na školní zahradě, hřišti i v okolí školy byla rozmístěna
stanoviště, na kterých děti plnily různé úkoly z oblasti zdravovědy,
dopravních znalostí, třídění odpadu, ochrany přírody, bezpečnosti a
ochrany zdraví. Mohly si také vyzkoušet např. záchranářskou lanovku, sledovat práci policejního technika, výcvik policejních psů, svézt
se záchranářským autobusem. U stánku knihovnice dokazovaly své
čtenářské dovednosti, mladší děti skládaly obrázky s básničkou. Za
splnění úkolů byly děti odměňovány.
Odpoledne pokračoval program přechodem červených dráčků k
modrým. Každý červený drak, který prošel dračí slují, byl přivítán
paní učitelkou ze Třídy modrých dráčků. Poté se tatáž paní učitelka
loučila s předškoláky, kteří byli po proběhnutí slují pasováni rytířem
na školáky. Všichni byli odekorováni šerpou z rukou paní ředitelky.
Neloučili se ovšem jen předškoláci s mateřskou školou, ale také
páťáci s bitozeveskou základní školou. Proběhli dračí slují, rozloučili
se s třídní paní učitelkou a byli také paní ředitelkou odekorováni šerpou.
Loučení se neobešlo bez slziček. Ale každý konec znamená také
nový začátek. Přejeme předškolákům, aby se jim začátek školní docházky vydařil a ve škole se jim líbilo. Přejeme páťákům, aby byli
úspěšní i po přechodu na druhý stupeň základní školy. Určitě budou
rádi vzpomínat na krásné roky prožité v ZŠ a MŠ Bitozeves.
Závěr této úžasné akce patřil skotačení v pěně, na které se děti již
od rána těšily a také si je pořádně užily!!!
Sluší se poděkovat těm, kteří na akci přispěli sponzorským darem:
Gabriela Hubáčková, OÚ Blažim, OÚ Výškov, Vladimír Šnajdr, Faunus Vidovle s.r.o., dále těm, kteří se akce zúčastnili: složky IZS - HZS
Žatec, Policie ČR, Dobrovolní hasiči Postoloprty, Městská policie
Žatec a Most, MÚ Žatec, Městská knihovna Louny, Jan Pechout, Záchranáři Žatec, v neposlední řadě také všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci Dne s IZS. Zvláštní poděkování patří také moderátorům celého dne paní Michaele Markové, panu Vlastimilu Vébrovi a
zvukaři Davidu Doležalovi. Děkujeme!!!
kolektiv ZŠ a MŠ Bitozeves

předškoláci s p. učitelkou

páťáci se svou třídní učitelkou

„zruční požárníci“

zleva p. Pechout, p. Hubáčková, moderátoři V. Vébr a M. Marková
ukázka výcviku psů
Bitozeveský zpravodaj 2016/03

Foto: David Doležal
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Divadlo VeTři—Michaela
Marková a Vlasta Vébr

Společné foto u písečné pláže :)

Šipkařský spolek „Skrblíci“ - tradičně pomáhají při soutěžích

Myslivecký spolek a střelnice

Divadlo VeTři s programem letní hawajské párty

Surf simulátor a nejlepší surfařka Jůla

Koníci paní Talaváňové

Historický vůz pana Šimůnka

Agility—Adélka a Angie

Šťastné děti v panduru
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Trampolína to nakonec vydržela...

Kreativní dílničky—korálkování, malo- Děkujeme všem pomocníkům!
vání hrníčků, face paiting, sukýnky hawai
www.bitozeves.cz

Historie Vidovle z pohlednic
Název obce pochází ze staročeského jména Vida. Nejstarší
písemná zmínka o vsi (ve tvaru Widowil) je z roku 1382, kdy
žatecká vdova Kateřina věnovala úrok ze svých statků ve Vidovli žateckému ženskému klášteru, o němž je známo jen z
této zmínky. Koncem 14. století patřila Vidovle dílem vladykům z Tatinné a dílem žateckým měšťanům. V roce 1537
nacházíme obec jako součást panství Bitozeves, které patřilo
rodu Hrušků z Března. Ti zde postavili tvrz, ta však byla vypálena z třicetileté války. Za účast ve stavovském odboji
Hruškové svého majetku pozbyli—Vidovli roku 1625 získal
Siegfried Greiner ze Stärzu. Ten ji ale za pět let prodal Pavlovi z Vacínova, který obec připojil k panství Postoloprty, kde
Vidovle zůstala až do roku 1849.

VIDOVLE, Areál velkostatku 1900

Ze současnosti:
Střed obce je v
dnešní době
tvořen nově
zbudovaným
parčíkem s dětským hřištěm a
altánem. Nové
je ohniště ze
žulových kvádrů. Původní
střed obce byl v místech
sušičky obilí firmy Faunus. Občané Vidovle
letos svépomocí upravili
a vyčistili okolí parku.
V budoucnu se plánuje
oprava kapličky, která
je na obálce tohoto
zpravodaje. Kaplička se
naposledy opravovala
cirka před 15ti lety.

Zdroj: Žatecko na starých pohlednicích

Název vesnice je odvozen ženskou přivlastňovací příponou

z osobního jména Vidov ve významu Vidovova hora.
V historických pramenech se jméno vesnice objevuje ve tvarech: in Widowil (1382), in villa Vydowly (1388), in Wydowle (1391), in Wydobl (1413), w Widowli (1544), Widaule
(1631), Widobel nebo Witowl (1839) a Widobl nebo Witowl
(1846).
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vidovle

Vývoj obce po národnostní stránce
Původní obyvatelstvo bylo české. Asi kolem roku 1700, již byla
skladba obyvatelstva převážně německá. Značná část českého
obyvatelstva se poněmčila (podle českých příjmení, které Němci
měli). Po roce 1970 je skladba obyvatelstva čistě česká. Čistě
německá obec nikdy nebyla.
Níže uváděné události popisuje kniha zápisů, ze zasedání obecního zastupitelstva v Bitozevsi z období let 1899 až 1924. Kniha je
psaná v němčině a to písmem „Kurent“. V překladu jsou vybrány
jen části, které se neopakují v jiných kapitolách této knihy. Datum je den schůze zastupitelstva
8.6.1902 - Zástupce velkostatku pan Köhler navrhuje, aby byla
cesta z Bitozevse do Vidovle rozšířena a opravena.
16.4.1905 - Žádost zástupců osady Vidovle o osamostatnění,
proti tomu není překážek.

Obyvatelé Vidovle pořádají během roku akce nejen pro děti.
Na fotografii jsou vidět děti, které hledali velikonoční poklad—
Duben
2016.
V současnosti
mnozí
majitelé
nemovitostí své
domy
rekonstruují a
Čp. 12 v roce 1989 a nyní
Vidovle se
tak proměňuje ze
zašedlé
osady do
udržovaného místa,
kam se lidé
opět stěhují.
Foto: ABra

V současné době žije ve Vidovli 40 obyvatel a je zde stále 22 domů.
Bitozeveský zpravodaj 2016/03
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Šipkový klub „Skrblíci Bitozeves“
Vznik šipkového klubu můžeme označit letopočtem 1999. Tehdy
si parta nadšenců, scházející se již přes 2 roky u šipek, uvědomila
potřebu soutěžit a srovnávat výkony nejen mezi sebou, ale také, co
by družstvo, v soutěžích. Vznikají tak „Skrblíci Bitozeves“, podle
přezdívky hostinského, jenž se ujímá vedení klubu.
Tou dobou nemáme terč registrovaný u Českého šipkového svazu
a tak začínáme hrát soutěž „Bohemia“, oblast Severní Čechy, která
je rovněž, jako ta Českého šipkového svazu, celostátní. Již v prvním
roce je družstvo, které vlastně chtělo jen sbírat zkušenosti, nominováno na předfinálový turnaj do Nového Boru. Zprvu nedokážeme
držet krok, později, jak se psychicky uklidňujeme, stoupají naše výkony. Tady však končí naše naděje, postupují jen 4 družstva z 8 nominovaných. Po odehrání další sezóny, je „Bohemia“ zrušena.
Nezbývá než pronajmout terč s plnou registrací a přihlásit se do
ligy družstev Unie šipkových organizací - UŠO.
Rok 2000 – Skrblíci expandují na „Áčko“ a „Béčko“, to však
není dělení konečné, protože v létě 2003 vznikají „Skrblice“. Je to
ženské družstvo, působící jednak v ženské lize, ale taky v té základní
jako smíšený tým, kde jim je oporou a řidičem v jedné osobě Petr
Štěpánek.
Skrblice zaznamenávají velké úspěchy. Dostávají důvěru od krajského vedení šipkového svazu a jako 2. nejlepší celek kraje, odjíždějí reprezentovat Severní Čechy na I.mistrovství České republiky
v elektronických šipkách do Českého Krumlova. Píše se květen
2005. Vracejí se s spoustou zkušeností a hlavně s pohárem za vynikající 9. místo v MČR !!! Ale to stále není ten hlavní a bezesporu
nejprestižnější úspěch, protože tento „vesnický“ tým bojuje dále a
příští rok dobývá v Českých Budějovicích na II. MČR pátou příčku.
Mimo těchto přeborů naši zástupci „obrážejí“ regionální mastery (jednodenní turnaj jednotlivců a dvojic), kam s sebou vozí i naši
mládež a juniory, aby nabírali cenných zkušeností se šipkovým náčiním. Právě tady se rodí zatím největší úspěch našeho klubu: vybojování titulu
Mistryně České republiky juniorek, kterým se
pyšní slečna Martina Šatopletová.
V současné době máme 16 aktivních hráčů a hráček Šipkového
klubu

prázdninách, máme rodinný den plný soutěžení a dobré
zábavy.
Máš-li zájem stát se jedním z nás „šipkařů“, nebo si to
třeba jen zkusit, neváhej a kontaktuj trenéra (Pavel Synek tel. 605439550), popřípadě přijď v úterý do Občerstvovny, to je naše hrací místo.
PSyn

Sranda bez plotů—2016

Dne 11.6.2016 se konaly Hry bez plotu,které se
nesly v duchu Vánoc. Letošní 16. ročník se pořádal v Tuchořicích, kde se sešlo třináct týmů.
Náš tým se skládal ze sedmi hráčů, z toho jedna nehrající
kapitánka, kterou byla Martina Šatopletová a v jejím družstvu dále Pavlína Synková, Milada Heřtová, Boban Štoplet,
Josef Matoušek, Lukáš Danda a Daniel Molčan.
Na soutěžící čekalo šest disciplín. Jako první vyzkoušeli
naši představivost, kde jsme si měli vymyslet scénku na
téma Vánoce. Druhá soutěž byla zaměřena na naši paměť,
kde si kapitán musel zapamatovat co nejvíce předmětů z
obrázku, který dostal a následně je ve správném pořadí sdělit
týmu, aby je umístil na vánoční stromeček. Do třetice se
naše družstvo ukázalo jak umí zabalit vánoční dárky. Dostali
jsme za úkol poskládat krabici, zabalit ji a uvázat na ni
mašli. Ve čtvrté soutěži jsme si zkusili jaké je to být Ježíškem a dárky z předchozí soutěže jsme nesli na dvou tyčkách
přes překážkovou dráhu. Potom jsme si šli postavit sněhuláka. V poslední řadě jsme lovili kapry, kteří plavali ve velké
kádi.
Po absolvovaní všech disciplín proběhlo vyhlášení celého
dne. Obec Bitozeves se umístila na zlaté střední cestě, kterou bylo krásné sedmé místo. Na první příčce se umístila
obec Žíželice.

Skrblíci, jenž tvoří 2 družstva. Skrblice bojují ve třetí, Skrblíci pak
ve druhé lize družstev Severních Čech. Podle možností, každé úterý
v podvečer, trénujeme a připravujeme se na soutěže. Svou aktivitou
také vypomáháme obci s kulturním děním, ať již pomocnou rukou
při konání akcí pro děti, nebo pořádáním již téměř tradiční Šipkařské zábavy pro širokou veřejnost v polovině měsíce června. Abychom nezapomněli na své nejbližší, tak v rámci klubu, zpravidla o
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Doufáme, že příští rok budeme mít větší účast bitozeveských, protože další Hry bez plotu se konají ve Staňkovicích. Děkujeme za podporu, Váš tým z Bitozevsi.
"JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA BIŤÁK"
MŠat
www.bitozeves.cz

Hlásí se Tatinná.
Tohle byste měli vědět.
První dobrá zpráva: Tatinná opět ožívá. 30. 4. proběhla
společenská akce „Pálení čarodějnic“. Zájem byl značný.
Každý se zapojil svým způsobem a přispěl k pěknému
zážitku. Muži připravili dřeva a postavili vatru. Nechyběly ani 2 čarodějnice, které vytvořily šikovné ruce dvou
žen. Ostatní se podíleli na úklidu, přípravě posezení a
chystali občerstvení. Čarodějnice rychle vzplály a zábava
pokračovala opékáním vuřtů, povídáním, pojídáním dobrot a popíjením.
Díky všem za bohatou účast a přispěním nejen dobrotami,
ale i dobrou náladou.
Současně patří i velký dík OÚ Bitozeves, který poskytl
finanční podporu a zajistil občerstvení. Také zároveň děkujeme za zavedení elektrického kabelu na místo posezení.
Co říci na závěr? Více společných akcí a vytvoření osadního výboru.
Toť přání všech „Tatinňáků“.

Dolování uhlí v katastru obce
Bítozeves
Čteme z knihy „Kronika o Bitozevsi, Historie v datech a vzpomínkách“ panem Josefem Polcarem, rodákem a čestným občanem
obce Bitozeves.
…v katastru zdejší obce se nachází hnědé uhlí v malých hloubkách na několika místech, sice horší kvality, ale přesto se kdysi
těžilo.
Ještě po roce 1945 bylo možno vidět polo zapadlé vchody do štol.
Jedna se nacházela za domem čp.103 ve stráni. Pod ní se nyní
rozkládá zahrádka. Naproti byla velká hromada hlušiny, kterou
nechal tehdejší majitel domu čp.103 pan Nedbal kolem roku 1960
rozhrnout buldozerem.
Další dvě štoly se nacházely v lokalitě Bílá rokle, asi 80m od východního vchodu do této lokality, hned u polní cesty, pod kopcem,
kde pro špatnou kvalitu půdy neroste ani tráva. Jedna štola byla
v této stráni asi v úrovni polní cesty a druhá štola byla pod cestou
a byla ražena stejným, tj. severním směrem. Uhlí se používalo
k topení v domácnostech, ale také k vypalování cihel.
Například v objektu čp.38 byla malá cihelna s pecí, kde se cihly
ručně vyráběly také se zde vypalovaly. Kvalitní cihlářská hlína je,
myslím stále na místě a je zakryta zdivem chléva. Tento chlév byl
postaven až v r.1938 a do té doby byla vidět mohutná vrstva
cihlářské hlíny. Cihly byly označeny asi 5 cm velkými písmeny
TATTERMUSCH. To je jméno tehdejšího majitele usedlosti
čp.38 a cihelny.
Dolování hnědého uhlí v pravém smyslu slova se provádělo
v hlubinném dole „Jaroslav“, který se nacházel na samé hranici
bítozevského katastru severním směrem přímo u silnice vedoucí
ze Seménkovic do Vidovle. Důl založil a těžbu zahájil Dr. Jaroslav Třebický v roce 1921 na svém pozemku. Dr.Třebický vlastnil
v té době usedlost č.2 ve Vidovli. Po roce prodal důl i celou usedlost bratřím Dudkovým, majitelům továrny na barvy a laky
v Teplicích Řetenicích. Uhlí se zde nachází v hloubce asi 20m.
Ještě za prvního majitele byla postavena dřevěná těžní věž, dále
zděná strojovna s kotelnou a parním strojem, zděná budova sloužící jako ubytovna a kancelář včetně váhy. Na pozemku, který byl
oplocen byla vyhloubena i studna. Objekt měl čp.106. Byla ražena
nejdříve větrací štola, která vyústila asi 300m východně od hřbitova v Bitozevsi, kde byla v té době velká pískovna. Těžba probíhala v letech 1921 – 24. Pak skončila pro potíže s odbytem a hlavně
pro špatnou kvalitu uhlí. Objekt později koupil p. Dostál
z Vidovle, byl postupně zbořen asi v r.1967. Dnes již zde není ani
památka po dolování.
Na šachtě bydlel v letech 1938 až 1946 se svou početnou rodinou
obávaný zloděj Vilém Balík, který byl odsunut do východního
Německa.
Dolování černého uhlí se údajně provádělo za starým kravínem
směrem na Seletice. Na starých mapách je toto místo označeno
jako Steinkohle, čili kamenné/černé uhlí.
THor

Bývalý statek pana Dostála , nyní v majetku firmy Faunus.
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Úspěch našich mažoretek

PAINTBALL

Obrovského úspěchu dosáhly dvě naše malé spoluobčanky, když
se všechny tři soubory Postoloprtských mažoretek (PM) probojovaly přes několik postupových kol až do finále Mistrovství české
republiky (MČR) v disciplíně klasická mažoretka. To proběhlo o
víkendu 18.—19. 6. v Poděbradech.

Soutěž se skládá ze dvou částí. Pochodové defié a formace. Vše
je rozděleno do několika věkových kategorií. 1. kategorie—
“Děti mladší“, kde se svou skupinou bojovala Lenka Horáková,
zde je nutno podotknout, že tato skupina byla nejmladší a národního šampionátu se účastnila poprvé a hned se jim podařilo dostat se až na MČR, kde obsadily krásné 10. místo.
2. kategorií byli—“Děti starší“, tady se svou partou bojovala
Nela Hrdličková. Tyto dívky dosáhly krásného, i když trochu
plačtivého čtvrtého místa.
Poslední skupinou byly „Juniorky“, které získaly příčku nejvyšší
a staly se mistry ČR a tím si zajistily postup na mistrovství Evropy, které proběhne na podzim tohoto roku v Anglii.
Velká gratulace od nás všech. Držíme palce k dalším úspěchům.
HHor
Nela
Hrdličková(2. z
leva)
- Národní šampionát
v
Klatovech.

Jednou takhle v květnu,
byl to hezký den.
Vzali jsme si basu,
a šli jsme tvořit sen.

Navlékli jsme kombinézy,
nabili si zbraň.
Nasadili helmy,
a ukázali co je v nás.

Obec byla hodná,
zlepšila nám den.
Připravila zbraně
a šli jsme do boje.

Obsadili jsme svá místa,
začali se bít.
Zvítězila ženská síla,
chlapy podlehly.

Hráli jsme si na válku,
Byl to príma čas,
občas to i bolelo.
venku běhat zas.
Byli jsme jak malé děti, Překonali jsme starostu,
a pak to všechno skončitěšíme se zas.
lo.
A tímto chceme poděkovat panu starostovi a celé
obci za organizaci výborného dopoledne s paintballem v našem lese.
Jeden za všechny a všichni za Biťak.
Synčis, Vávris, Mija, Mirča, Máťa, Boban, Jindra,
Pepa, Dan, Ríša, Lukáš, Kuba
PaSyn a MHeř

Starosta obce děkuje naší omladině za
aktivní pomoc při společenských a kulturních akcích v obci.

Lenka
Horáková
(uprostřed)
—
Postoloprtský střevíc.
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Křížovka za odměnu
Staré české přísloví: Čeho ………..(viz. tajenka) neuvaří, toho září neusmaží.
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.

Hraběnčino tajemství:
Jahodový koláč s krémem ze zakysané
smetany
Těsto: 300g hrubé mouky,1 vejce,1dl mléka,30g cukru,30g
másla ,20g droždí,špetka soli, trocha hladké, mouky na vál, tuk na
vymazání plechu.
Z vlažného mléka, droždí a cukru si necháme vzejít kvásek. Do
mouky přidáme rozpuštěné máslo, vejce, sůl a kvásek a vypracujeme hladké těsto a necháme v teple vykynout.
Náplň:1kg jahod,400g zakysané smetany,200g měkkého
tvarohu,3 vejce,150g cukru,1 sáček vanilinového cukru.
Vejce vyšleháme do pěny s oběma cukry, vmícháme tvaroh a
zakysanou smetanu.Vykynuté těsto rozválíme na pomoučeném válu na plát, přeneseme ho na vymazaný
plech a rozetřeme na něj náplň.
Na vrch naklademe jahody a vložíme do trouby a pečeme asi 35 minut při 180°C.
JHra
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Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adresu OÚ Bitozeves s heslem „zpravodaj“.
Další číslo připravujeme na září/říjen 2016.
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Heřtová,, L. Kulichová/LKul, P. Synek,/PSyn, M. Šatopletová/MŠat, Pavča Synková/PaSyn, Miládka Heřtová/MHeř, J. Horák/JHor.,J. Tyrpák, PhD.

