Únorový zpravodaj
2015 / 01— vydává obecní úřad
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Kaštanová alej v Bitozevsi

Příjezd do Bitozevse

Výběr z obsahu ● Usnesení zastupitelstva ● Tříkrálová sbírka ●
Rozvoj územního celku Bitozeves ● Ve zkratce ● Mikroregion
● Odpadové hospodářství ● Aktuality ze zóny ● Škola ● Kalendář kulturních
a sportovních akcí ● Z kroniky obce Bitozeves ● Hraběnčino tajemství ●
Ping pongový turnaj ● Ohlédnutí za adventem ● Czech point ●

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce
USNESENÍ

č.7/2014—30.12.2014

I. Bere na vědomí
1. Zapisovatelem byla jmenována M. Rózsová
2. Námitky k zápisu z minulé veřejné schůze
3. Vyjádření pana Milana Heřta k výzvě občanů z volebního
okrsku Bitozeves
II. Schvaluje
1. Program veřejné schůze zveřejněný dne 18.12.2014 na úřední
desce a způsobem obvyklým
2. Návrhovou komisi: Ing. I. Kolár, Mgr. M. Tyrpáková
3. Ověřovatelé zápisu: Ing. J. Žežulka, J. Brabenec
4. Rozpočet obce na rok 2015 dle odvětvového členění (paragrafů)
Příjmové položky: 9 945 100,-- Kč
Výdajové položky: 8 504 500,-- Kč
Financování: 1 440 600,-- Kč
5. Neprojednávat protinávrh pana Ing. Ivana Kolára
6. Rozpočet školy na rok 2015 ve výši 998 000,-- Kč
7. Odměny zastupitelstvu od 1. 1. 2015
- neuvolněný starosta ve výši 20 367,-- Kč
- neuvolněný místostarosta ve výši 14 029,-- Kč
- předseda výboru zastupitelstva ve výši 1 060,-- Kč
- člen výboru zastupitelstva ve výši 750,-- Kč
- člen zastupitelstva ve výši 460,-- Kč
Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce za níž
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna..
8. Rozpočtové změny a souhlasí s úpravami rozpočtu provedenými
do konce rozpočtového roku 2014
III. Neschvaluje
1. Odvolání místostarosty
IV. Odkládá
1. Návrh na zrušení poplatku za odpad za rok 2015
2. Schválení návrhu pravidel rozpočtového provizória

USNESENÍ

č.1/2015– 12.2.2015

I. Bere na vědomí
1. Zapisovatelem zápisu byla jmenována M. Rózsová
2. Zastupitelstvo obce nemá připomínky k zápisu z minulé
schůze a kontrole plnění usnesení ze dne 30.12.2014
2. Informaci, že 30.12.2014 byl schválen rozpočet obce pro
rok 2015, proto není nutno řešit pravidla rozpočtového
provizoria pro rok 2015
3. Nabídku na odkoupení pozemku st. 22/1 v k.ú. Bitozeves o
výměře 227 m² od společnosti ZET STROJ, a.s. za 100,- Kč
m²
4. Plán kontrol pro finanční a kontrolní výbor
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II. Schvaluje
1. Pořízení video nahrávky s průběhu veřejného zasedání
zastupitelstva
2. Doplnění programu jednání zastupitelstva obce
a) schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene služebnosti
b) změna statutárního orgánu, který bude zastupovat obec
při jednání o územním plánu, nejmenovat konkrétního
člověka, pouze funkci starosta
4. Program veřejné schůze zveřejněný dne 3.2.2015 na
úřední desce a způsobem obvyklým
5. Návrhovou komisi: J. Brabenec, Mgr. M. Tyrpáková
6. Ověřovatelé zápisu: Ing. J. Žežulka, L. Kulichová
7. Vyvěsit záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1055/9
v k. ú. Bitozeves o výměře 75 m²
8. Finanční dar šipkařskému klubu Skrblíci Bitozeves
v částce 15.000,-Kč
9. Finanční dar v částce 10.000,- Kč paní Švábikové
10. Žádosti o finanční dary občanům - 7 žádostí ve výši
210.000 ,-Kč
11. Vypracování projektové dokumentace na komunikaci
v obci Tatinná
12. Investici na výměnu světelných zdrojů veřejného
osvětlení v obci Tatinná
13. Vypracování projektu veřejného osvětlení v obci Vidovle
14. Vypracování projektové dokumentace na výstavbu
chodníku v obci Vidovle od projekční kanceláře Michal Čížek
PROJEKTY-ŽATEC za 38.000,-Kč bez DPH
15. Cenovou nabídku na ošetření podlah v kulturním domě
v Bitozevsi od firmy ŤIP-ŤOP, úklidový servis
16. Převzetí účelové polní komunikace v k.ú. Vidovle do
majetku obce v hodnotě 3 378 839,-Kč
17. Návrh na vytvoření strategického rozvojového dokumentu/
plánu územního celku Bitozeves
18. Rozpočtové změny
19. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi obcí Bitozeves, ČEZ Distribuce, a.s.,
Ředitelství silnic a dálnic ČR
20. Změnu statutárního orgánu, který bude zastupovat obec při
jednání o územním plánu nejmenovat konkrétního člověka pouze
funkci starosta
III. Ukládá
1. Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., (č.j.:45/15/RÓZ) (příloha č. 15)
Starosta obce požádal pana Ing. Jiřího Žežulku o písemné
vyjádření k žádosti o poskytnutí informace (dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) , které
podklady předal zastupitelstvu a na jakém základě se rozhodli
připojit se jako poškozený ke škodě v trestní věci j.č. 2T110/2014549 a vyjádření k žádosti Okresního soudu v Lounech o sdělení
skutečné škody v trestní věci OS Louny sp.zn. 2T 110/2014 a to
nejpozději do 19.2.2015.
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K † M † B † 2015
TŘÍKRÁLOVÁ

S B Í R K A— B I T O Z E V E S

Do Tříkrálové sbírky v Bitozevsi, Nehasicích, Tatinné a Vidovli se
zapojilo celkem 13 koledníků a několik nepostradatelných asistentů.
Jmenovitě koledovali: Anna Vávrová, Lenka Horáková, Martin
Bučko, Slávka Brabencová, Tomáš Vatr, Vaneska Bozenhardová,
Michal Vojar, Petr Peking, Marie Šimůnková, Milena Tyrpáková
ml.
Charita sečetla obsah všech pokladniček sbírky v celé ČR. Výsledky
ukazují, že dárci byli ke koledníkům štědří, sešlo se přes 89 milionů
Kč. Výnos dokazuje, že lidé mají otevřená srdce a to i v Bitozevsi,
kde se vybralo 6 278 Kč.
Všem koledníkům, asistentům a dárcům ještě jednou děkuji.

Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou
a v ní sdruženými lokálními charitami. Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna).
Celonárodní sbírka probíhá
od 1. 1. do 14. 1.
Hlavním účelem sbírky je
především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka
probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně
určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
První takováto sbírka v novodobé historii proběhla v roce
2000 na území olomoucké arcidiecéze, následující rok byla pro velký úspěch zorganizována na celém území České
republiky. Od té doby probíhá celostátně každý rok,
přičemž nejvíce peněz se zatím vždy vybralo v olomoucké
arcidiecézi
MTyr
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Rozvoj územního celku Bitozeves pro
následující čtyři roky
Rád bych širší veřejnosti nastínil připravované projekty
pro krátkodobý rozvoj obcí. Projekty vznikají po
konzultacích s občany územního celku Bitozeves a to
zejména s osadními výbory.
Obec Vidovle
V obci Vidovle se chystá kompletní změna stávajících
rozvodů elektrické energie. Veškerá nadzemní vedení
budou uložena do země. Tato akce bude probíhat v letech
2016 až 2017, a to plně v režii firmy ČEZ. V souvislosti
s uvedenou změnou bude nutné předělat a doplnit v obci
veřejné osvětlení. Nové veřejné osvětlení bude
provedeno ve stejném termínu jako přeložka nadzemního
vedení firmy ČEZ. Zakázku bude financovat obec. Po
této akci se počítá s vybudováním nového chodníku podél
hlavní silnice. Chodník je potřeba k propojení obce
s autobusovou zastávkou. Obec v tomto směru již
poptává/připravuje nabídky na projekty.

Dalším, tentokrát dlouhodobým, projektem je plán
vyčištění odpadních vod v obcích Nehasice, Tatinná a
Vidovle. V těchto obcích, až na výjimky, nefunguje žádná
kanalizace. Obec by chtěla pomoci občanům s realizací
čistíren odpadních vod. Vybudování centrální kanalizace je
pro obec z finančního hlediska nerealizovatelná. Po
konzultaci s osadními výbory by obec ráda prosadila
přípravu projektů pod záštitou a na účet obce a následnou
realizaci jednotlivých čistíren. Tímto projektem by obec
získala celkové odkanalizování všech obcí.
Předpokládáme, že tento projekt by mohl být realizován do
roku 2020.
Obec Bitozeves
V obci Bitozeves probíhají drobné projekty, které nejsou
tolik finančně náročné.
Podél říčky Chomutovky byl vyčištěn břeh a širší okolí od
náletů. V tomto místě se zamýšlí obnovení původní cesty
napříč obcí. Cesta by měla být napojena na silniční most a
to tak aby vyhovovala pěším, cyklistům i maminkám s
kočárky. Možnost napojení na stávající cestu a most je
v jednání s dotčenými orgány.
Další akcí, která by měla proběhnout v následujících
týdnech, je odvodnění pozemku nad čp. 31 (p. Matoušek).
Z obecního pozemku vytéká voda na přilehlou komunikaci
a v zimních měsících zde vzniká náledí. Po obci je více
takovýchto míst. Problémy s vodou se budou řešit
postupně. V širším časovém horizontu se počítá se
svedením přívalových vod z takzvaných farských polí (nad
okály). Tento projekt však bude procesně i finančně
náročný, proto realizaci předpokládáme až v letech 2017 a
2018.

Obec Tatinná
V obci Tatinná probíhá příprava nového veřejného
osvětlení. Původní zářivková světla plánujeme vyměnit
za nová úsporná LED diodová svítidla. Obec od tohoto
projektu očekává snížení ročních nákladů na energie a
údržbu cca o 13.000 Kč.
Další z uvažovaných projektů, který by se měl začít
připravovat v této obci je kompletní oprava místních
komunikací. Opravy živičným recyklátem jsou
z dlouhodobého hlediska nevyhovující a obec bude
připravovat projekty s asfaltovým povrchem.
Obec Nehasice
Pro obec Nehasice je již zpracován plán odvodnění
centra obce (projekt z roku 2013). Podle tohoto projektu
již byly provedeny některé úpravy a v roce 2015-2016 by
mělo dojít k jejich dokončení. Dalším ze záměrů je
vybudovat v obci Nehasice místo setkávání občanů.
V tomto směru již byl vybrán pozemek, kde by stavba
měla být umístěna. Dále byli osloveni architekti
k vypracování studie tohoto místa. V roce 2015 by měla
být vypracována projektová dokumentace a zažádáno o
stavební povolení.

Obec průběžně čistí lesní cesty a snaží se odvodnit
podmáčené úseky. Cílem je obnovit původní cesty
umožňující příjemnější propojení mezi jednotlivými
vesnicemi.
Děkuji občanům za připomínky a spolupráci.
Věřím, že zmíněné projekty přinesou prospěch celému
územnímu celku Bitozeves.

J. Horák
Únorový zpravodaj
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Strategický rozvojový dokument
územního celku Bitozeves
Strategický rozvojový dokument územního
celku Bitozeves by měl být podkladem pro
dlouhodobou koordinaci veřejných a soukromých
aktivit na území obcí spadajících do územního
celku. Tento plán bude dokumentem pro
zastupitelstvo obce, ale i pro každého občana, který
se zajímá o záměry místní samosprávy. Dokument
poskytne přehled o plánovaných investičních
aktivitách široké veřejnosti a celému vedení obce.
Obci se tak budou lépe prosazovat její zájmy a
zájmy jejích občanů.
Strategický rozvojový dokument územního
celku vychází z požadavků jednotlivých občanů,
skupin občanů, spolků a podnikatelů žijících a
podnikajících v dané lokalitě. Názory a požadavky
obyvatel jsou součástí tvorby plánu rozvoje obce.
Strategický rozvojový dokument
celku se plánuje na dobu 10 let

územního

Strategický rozvojový dokument územního
celku je nutnou podmínkou pro zpracovávání
žádostí na čerpání dotací z fondů Evropské unie.
Zpracovaný
strategický
rozvojový
plán
územního celku je otevřeným dokumentem, který
je možno na základě dalších informací opět
doplňovat, či aktualizovat. Plán stanoví jednotlivé
oblasti úkolů pro obnovu a další rozvoj obce v
rámci její architektonicko - urbanistické tvorby a
kulturně-společenského
života.
Smyslem
programu je podnítit zájem občanů o péči a vzhled
obce, jejího okolí a krajiny. Podporovat rozvoj
školství, kultury a sportu v obci.

Probíhající akce v našich obcích

Odvodnění pozemku parcelní č. 1318 v obci
Bitozeves z důvodu vytékající vody na
komunikaci. Předpoklad ukončení akce duben
2015. Odhadované náklady kolem 60 000,—
Kč.

Prodloužení dešťové kanalizace v obci Nehasice.
Trubky byly zasypány cca 4 m zeminy a
odkanalizování dešťové vody nefungovalo. Celá
akce stála 10 000,— Kč. Zemní práce provedla firma
Jarolímek. Obec zajišťovala pomocné práce.
J. Horák
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Revitalizace bytového
domu čp.121 v Bitozevsi

Obr. 1



v roce 2015 proběhlo zateplení
stropu foukanou minerální vatou a
to v tloušťce 20 cm. (viz. obr. 1)



Dále byly osazeny dva protipožární
výlezy na půdu. Celkem akce stála
(průlezy a zateplení) 98 000,— Kč.
(viz. obr. 2)



Z důvodu vyššího tlaku ve
vodovodním potrubí byl osazen
regulační ventil ve vodoměrné
šachtě. Celková cena byla 10 000,—
Kč. (viz. obr. 3)

Obr. 3
Obr. 3

Obr. 2
Tepelné ztráty bytového domu čp 121:
Čísla ukazují povrchové teploty materiálu.
Nejvíce tepla uniká ventilací okna, kde je teplota 6,5°C
Další místo s velkým únikem tepla je
nezateplený sokl,
kde je zobrazená teplota -2,0°C.
Obvodový plášť vykazuje vyrovnané hodnoty.

Lze konstatovat,že zateplení obvodového pláště je
dostatečné a v pořádku.
Při nízkých teplotách jsou na fasádě
vidět obrysy
plastových talířových kotev. Tento jev je
způsoben absencí
polystyrénových krytek, které měly být
použity.

Celkové náklady v období 2013 až 01/2015 na bytový dům čp 121:

Termovizní snímek bytového domu čp. 121

Projekt regenerace
bytového domu není
stále dokončen.
Na objektu budou
prováděny drobné
práce (dlažba na
balkonech, oprava
dlažby na chodbách,
malování chodeb,
oprava hromosvodů)
Kolaudaci objektu
předpokládáme v
dubnu 2015.
Na úrocích z úvěru k
financování akce bylo v
roce 2014 zaplaceno
22 089 CZK.

J. Horák, A. Brabencová
Únorový zpravodaj

Stránka 6

Ve zkratce:


OÚ informuje o možnosti zažádat si o
příspěvek 500,— Kč na jedno dítě
jednou ročně na dětský tábor, kroužek
(Základní umělecké školy a sportovní
kurzy). Po vyplnění žádosti na OÚ je
nutné doložit doklad o zaplacení
kroužku, táboru. Příspěvek se vyplácí
až po schválení žádosti a zaplacení
kurzu, kroužku nebo táboru.



Děkanství v Postoloprtech informovalo
o plánovaném odvodnění
presbyteriáře kostela Sv. Michaela
Archanděla v Bitozevsi. Termín akce
zatím není upřesněn.



Přihlášky na hry Sranda bez plotů
směřujte na slečnu Martinu
Šatopletovou, kapitánku družstva
Bitozeves a nebo na OÚ Bitozeves.


Z jednání valné hromady
Mikroregionu Žatecko,
konané dne 30.1.2015 od 9.00 hod.
v Libočanech:


Sranda bez plotů se uskuteční
20.6.2015 na fotbalovém hřišti
v Čeradicích



Zástupci Ministerstva vnitra ČR podali
starostům informace ohledně tvorby
obecně
závazných
vyhlášek
o
odpadech v návaznosti na novelu
Zákona o odpadech č.185/2001 Sb.



Přítomným starostům poskytli vzor
obecně závazné vyhlášky, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování komunálních odpadů na
území obce.



Starostové vedli aktivní diskusi na
téma zveřejňování zápisů a usnesení
z veřejných zasedání, zveřejňování
záměrů pronájmů nebytových prostor a
prodloužení těchto smluv, veřejné
zakázky do a nad 500 tisíc Kč, obecně
závazná vyhláška o volném pobíhání
psů a o nutnosti značení psů ochrannou
známkou.



Svoz bio odpadů (hnědé kontejnery)
bude obec zajišťovat dle potřeby.
Kontrola kontejnerů bude probíhat 1x
týdně.

Třídit odpady není nic módního – jedná se spíše o společenskou odpovědnost
a třídit by tak měl opravdu každý. Odpady se vlastně třídí už odnepaměti.
Přečtěte si několik zajímavých faktů z portálu jaktridit.cz.
71% Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění
odpadu za běžnou součást každodenního života.
Tím, že se rozhodnete začít třídit, se vaše produkce odpadu nezvýší a
nemusíte tedy chodit s odpadem častěji – právě naopak.
1) 297 548 tun papíru bylo v minulém roce využito a recyklováno, což je 85%
papírových obalů
2) 139 898 tun skla, což je 82% skleněných obalů
3) 125 996 tun plastů, což je 65% plastových obalů
4) 3 531 tun nápojových kartonů bylo využito a recyklováno, což je 21%
nápojových kartonů
5) 7 z 10 PET lahví se recykluje
Kolik se vytřídilo v Bitozevsi ?
Papírové obaly: 1,534 t
Plastové obaly: 2,566 t
Skleněné obaly: 1,03 t
Kompozitní obaly: 0,015 t
Údaje poskytl Marius Pedersen: množství vyseparovaného odpadu za 3. a 4.
čtvrtletí 2014:

Informace ke svozovým sobotám
První svozová sobota letošního roku
se setkala s velkým zájmem.
Náklady za svozovou sobotu
17. 1. 2015: 4 554,-- Kč
(Elektrozařízení: 51 ks televizorů,
13 monitorů, 30 lednic, 2 pračky;
směsný komunální odpad 2,64 t).

Další svoz plánujeme na sobotu 28. března. Budou se svážet pneumatiky,
autobaterie a opět nábytek od fyzických osob. Více informací naleznete v
průběhu března na úředních
deskách.
Obecní úřad v Bitozevsi nabízí
pomoc seniorům při vyklízení
nábytku. V případě zájmu se
osobně dostavte nebo volejte na
Obecní úřad (tel. 415 783 355) a
domluvte si pomoc při vyklízení
(pozor! Nabídka platí pouze pro
seniory).
MTyr

Únorový zpravodaj
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Jak správně třídit ?
Odpadová nádoba

Co do kontejneru/nádoby patří?

Co do
kontejneru/nádoby
nepatří?

PET láhve různých velikostí, plastové

novodurové trubky, obaly

kelímky od jogurtů,

od nebezpečných látek

igelitové sáčky, fólie,

(motorové oleje, barvy

výrobky a obaly z plastů, polystyrén

chemikálie, apod.)

barevné sklo, skleněné láhve od nápojů,

keramika, porcelán, autosklo,

zavařovací sklenice, skleněné střepy,

drátěné sklo a zrcadla

Označení obalů

tabulové sklo

časopisy, noviny, kancelářsky papír,

mokrý, mastný nebo jinak

kartón, papírové sáčky, letáky, knihy,

znečištěný papír, uhlový a

sešity, lepenka, reklamní letáky, papírové

voskovaný papír,

obaly (např. sáčky)

použité plenky a hygienické
potřeby

zbytky jídel, potraviny s prošlou lhůtou a
bez obalu, zbytky ovoce a zeleniny,
slupky, skořápky vajíček a ořechů,
rostlinný odpad ze zahrad (listí, tráva,

maso, kosti, uhynulá domácí
zvířata, oleje z potravin, tekuté
a silně mastné potraviny, obaly
od potravin (sklo, plasty,
plechovky)

plevel, větve)
Oranžové pytle - určené ke sběru
nápojových kartónů – krabice od džusů,
mléčných výrobku,
vín - vyhazují se bez zbytků nápojů

Žluté pytle- plastové kelímky od jogurtů,
sáčky, igelitové tašky a fólie,
nádoby od aviváže apod.
– vyhazují se bez zbytků. Obaly není
třeba čistit. Doporučuje se pouze
opláchnout.

Únorový zpravodaj

Plechovky od potravin, nápojové

Obaly znečištěné zbytky

plechovky, ostatní kovové obaly, nádoby

potravin a chemickými

od kosmetiky

látkami
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Projekt popelnice zdarma
Současný stav využívání popelnic:
Bitozeves: 90 ks kontejnerů, 20 % - 18 ks kontejnerů svoz 1x týdně (celkem 8 č. p.)
Nehasice: 20 ks kontejnerů, 100 % svoz 1x za 14 dní
Tatinná: 14 ks kontejnerů, 100 % svoz 1x za 14 dní
Vidovle: 15 ks kontejnerů, 100 % svoz 1x za 14 dní
Chalupáři, stejně jako obyvatelé trvale žijící v obci, mají zdarma pytle na tříděný
odpad a zdarma svozové soboty.

Kromě kontejnerů
využívají občané bílé pytle

Rok 2015:
Zůstávají roční smlouvy a poplatky, tak jak je lidé mají objednány na OÚ.
Poplatek za komunální odpad se platí do 31. 10. 2015 .
Pytle na komunální odpad lze zakoupit na Obecním úřadě v Bitozevsi v roce 2015 za cenu 59,— Kč za kus
dle ceníku Marius Pedersen.
Pytle na tříděný odpad (např. žluté, oranžové, šedé pytle) jsou k dispozici zdarma na Obecním úřadě v
Bitozevsi.
Proč popelnice zdarma?
1.
Tento bod je i součástí volebního programu KSČM a Za rovnoprávné postavení obcí.
2.
Rok 2015 je posledním obdobím pro vyplácení darů obyvatelům v rámci programu „Zlepšení
životního prostředí a vzhledu obce“. Projekt popelnice zdarma je další možností, jak místní občany
obdarovat.
Rádi bychom oslovili občany, aby se k danému projektu vyjádřili. Máte zájem o zrušení poplatku?
OÚ připravil anketní lístky, které najdete uvnitř tohoto zpravodaje. Pokud se k Vám anketní lístek
nedostal, můžete o něj požádat na Obecním úřadě.
Prosíme, aby obyvatelé anketní lístek vyplnili, poté do 16. března přinesli osobně na OÚ, nebo vhodili do
schránky OÚ a nebo předali předsedovi osadního výboru. Nabízíme i možnost anketní lístek
naskenovat a poslat e-mailem na podatelna@bitozeves.cz.
Možné alternativy od roku 2016:
1.) Všechny čp přejdou na svoz 1x za čtrnáct dní zdarma. Tříděný odpad a svozové soboty zdarma pro
všechny obyvatele, chalupáře a majitele nemovitostí. Obyvatelé, kteří nejsou trvale hlášeni dostanou
5 ks pytlů zdarma na rok.
2.) Neměnit současný stav
3.) Napište vlastní návrh:…….
Další kroky:
1.) Vyhodnocení ankety — 23. 3.
2.) Zveřejnění výsledků
3.) Pracovní schůzka zastupitelů
4.) Návrh usnesení pro veřejnou schůzi
MTyr, ABra
Únorový zpravodaj
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Průmyslová zóna Triangle nabízí a bude nabízet
perspektivní práci technicky vzdělaným lidem.
V polovině roku 2014 pracovalo v průmyslové zóně 1768 osob, ke konci roku 2014 již zde bylo zaměstnáno 2137
osob a předpokladem je do roku 2022 vytvořit pracovní místa pro 7678 osob.
Technicky vzdělaných lidí je aktuálně nedostatek. Firmy chtějí oslovit možné budoucí pracovníky už na základních
školách, tj. ještě v době, kdy si vybírají svůj obor na střední škole nebo učilišti.
Na konci loňského roku schválili lounští radní uzavření smlouvy o spolupráci mezi SPZ Triangle, příspěvkovou
organizací a pěti základními školami zřízenými městem Louny.
Smyslem smlouvy je zejména zefektivnění spolupráce při vzdělávání žáků pro strojírenské, elektro a další technické
obory s cílem zajistit kvalifikované lidské zdroje pro průmyslovou zónu. Jedná se např. o zprostředkování exkurzí
pro kariérní a výchovné poradce základních škol u investorů podnikajících ve strategické průmyslové zóně
Triangle, organizaci volnočasových aktivit pro žáky s jejich rodiči v průmyslové zóně Triangle a součinnost při
přípravě a tvorbě odborných studií zaměřených na popularizaci technických oborů s cílem snižování
nezaměstnanosti v Ústeckém kraji.

V SPZ Triangle aktuálně podnikají tito investoři:
1. CTP PROPERTY IX, a.s.

Nájemcem je německá společnost GRAMMER CZ, s.r.o.
Společnost podniká výrobou a montáží autosedaček a dalšího vnitřního
vybavení pro osobní a nákladní automobily.
Počet zaměstnanců: 150
Plánovaný cílový počet zaměstnanců do konce roku 2022: 2000
2. HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS CZECH s.r.o.
Výroba tlumičů pro osobní automobily.
Počet zaměstnanců: 264
Plánovaný cílový počet zaměstnanců do konce roku 2022: 500
3. HITACHI CABLE EUROPE, s.r.o.
Výroba hydraulické kabeláže pro automobilový průmysl. Společnost má
výrobní zázemí v závodě HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS CZECH s.r.o.
Počet zaměstnanců: 90
Plánovaný cílový počet zaměstnanců do konce roku 2022: 90
4. GESTAMP LOUNY s.r.o.
Výroba kovových komponentů pro automobilový průmysl.
Počet zaměstnanců: 232
Plánovaný cílový počet zaměstnanců do konce roku 2022: 400
5. SOLAR TURBINES EAME s.r.o.
Repase a opravy plynových turbín.
Počet zaměstnanců: 250
Plánovaný cílový počet zaměstnanců do konce roku 2022: 450
6. JC INTERIORS CZECHIA s.r.o.
Výroba dveřních výplní a plastových palubních desek pro automobilový
průmysl.
Dokončena II. a III. etapa rozšíření výrobního zázemí společnosti.
Počet zaměstnanců: 733
Plánovaný cílový počet zaměstnanců do konce roku 2022: 1200

7. HARGO a.s.
Podnikající výrobou granulátu a mikrogranulátu z pryže.
Počet zaměstnanců: 24
Plánovaný cílový počet zaměstnanců do konce roku 2022: 120
8. NETUREN CZECH s.r.o.
Výroba kalených ocelových drátů pro výrobu pružin dále
používaných v automobilovém průmyslu.
Počet zaměstnanců: 22
Plánovaný cílový počet zaměstnanců do konce roku 2022: 40
9. PANATTONI Czech Republic Development s.r.o.
Partnerská developerská společnost Ústeckého kraje.
Plánovaný cílový počet zaměstnanců do konce roku 2022: 450
10. FVE TRIANGLE a.s.
Fotovoltaická elektrárna, která byla vybudována koncem roku 2010
v SPZ Triangle o celkové výměře 22 hektarů. Mezi Ústeckým krajem
a společností FVE Triangle a.s. trvá nájemní vztah na dobu určitou.
Počet zaměstnanců: 3
Plánovaný cílový počet zaměstnanců do konce roku 2022: 3
11. NEXEN TIRE CORPORATION
Výroba pneumatik pro automobilový průmysl.
Předpokládané zahájení investiční výstavby v roce 2015-2016.
Plánovaný cílový počet zaměstnanců do konce roku 2022: 2300
12. GONVARRI CORPORACIÓN FINANCIERA, S.L.
Přesné 3D laserové vyřezávání kovových komponentů z ocelových
pásů, dále

Stavy zaměstnanců jsou uvedeny k 30.6.2014
Zdroj: http://triangle.kr-ustecky.cz

THor
Únorový zpravodaj
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Novinky ze školy
Kalendář kulturních a sportovních akcí
2015—leden—červen

Ve čtvrtek 29. ledna se i u nás ve škole
rozdávalo vysvědčení za 1. pololetí školního roku
2014/2015. Všichni žáci si v tento den odnesli domů
výpis z vysvědčení, aby se pochlubili rodičům svými
studijními úspěchy. Protože pro prvňáčky, kteří mají
tento školní rok pojatý opravdu pohádkově, bylo toto
vysvědčení úplně
první a jiné úplně
první již nebude,
nesměl se tento
významný
den
nechat jen tak bez
povšimnutí.
Všichni žáci 1.
ročníku
dostali
při slavnostním
předávání
nejenom již zmiňovaný výpis, ale zároveň i Pohádkové
vysvědčení, přímo od královny Pohádkové říše. Toto
netradiční vysvědčení bylo zvláštní tím, že si ho děti
mohly sníst.

10./11. 1. – Tříkrálová sbírka
8. 2. – Zimní ping pongový turnaj pro děti a dospělé
21. 2. – Maškarní rej – v KD v Bitozevsi,
večer volná zábava DJ Jackky.
21. 3. – Josefovská zábava – hraje skupina Elegance.
4. 4. – Velikonoce v kostele v Bitozevsi
5. 4. – Šipkařský turnaj - Skrblíci pořádají tradiční
turnaj u Synků.
18. 4. – Otevírání sportovní sezóny – turnaj ve
vybíjené a fotbalu.
30. 4. – Čarodějnice
2. týden v květnu – Akademie škol – v KD
6. 6. – Dětský den
20. 6. – Sranda bez plotů v Čeradicích
20. 6. – Šipkařská zábava – hraje skupina Náhoda
Poslední školní týden – IZS – Bitozeves 2015

Nyní ve škole začalo
období, ve kterém by měl být
relativně
klid.
Je
po
vysvědčení – všechny známky
jsou uzavřené, jarní prázdniny
se blíží. No, opak je pravdou.
Chřipková epidemie zaútočila
a řady našich prťátek, ale i
těch větších prořídly. Nastal
kolotoč docvičování učiva a
doučování.
Od ledna máme ve škole kromě třídy Modrých dráčků i
třídu Červených dráčků. Starší školkáčci a předškoláci
si již zvykli na svou novou třídu MŠ, ve které jsou
všichni, i paní učitelka, moc spokojení.
Mgr. Alena Shejbalová

Únorový zpravodaj

Stránka 11

Z kroniky obce Bitozeves
Co se stalo v únoru v průběhu několika staletí …
1862

Dne 1.února 1862 následkem náhlého rychlého tání sněhu v Krušných horách vznikla
v obci mimořádně velká povodeň a způsobila na polích i na budovách značné škody.
Obzvláště v domě čp.52, kde vnikla voda okny do obytných místností. V noci na 2.února
byl vodami stržen jeden oblouk kamenného mostu v obci. Jeho oprava si vyžádala nákladu
1.200 rakouských zlatých.
1921
Ve dnech 16.–20. února se provádělo první sčítání lidu v ČSR. V Bitozevsi bylo 480
Němců a 76 Čechů. Ve Vidovli bylo 126 Němců a 84 Čechů.
1922
V únoru tohoto roku řádila mezi dětmi chřipka, napadlo mnoho sněhu a k tomu udeřily
kruté mrazy
1929
V Bitozevsi dosáhly v měsíci únoru mrazy - 33°C. Napadlo i velké množství sněhu. Popraskaly kmeny ovocných stromů a
mnoho jich pomrzlo, zejména švestek. Půda byla promrzlá do hloubky 1m. Hrobník měl velmi ztíženou práci při kopání hrobů.
1938
Tradiční ples odborů konán 5.února 1938 ve Vidovli.
1947
V únoru udeřily velké mrazy a počalo postupné stěhování českého civilního obyvatelstva z Volyně (dnešní Ukrajina),
především rodinní příslušníci bývalých vojáků Svobodovy armády, kteří zde žili od roku 1945.
Zdroj: Kronika o Bitozevsi Historie v datech a vzpomínkách (Josef Polcar)
2008
Dne 2.února se v Bitozevsi konal po dlouhé době masopust, účast byla hojná, zpívalo se a tancovalo..
THor

Hraběnčino
tajěmství:
Jahodová srdíčka
Těsto:
6 vajec
4 lžíce moučkového cukru
4 lžíce polohrubé mouky
2 lžíce kakaa
lžička prášku do pečiva
Krém:
400 g jahodového kompotu
1 jahodový pudinkový prášek
200 g másla
4 lžíce cukru
Únorový zpravodaj

Žloutky utřeme do pěny s cukrem.
Poté přidáme mouku smíchanou
s kakaem a práškem do pečiva.
Nakonec lehce vmícháme tuhý
sníh z bílků. Těsto rozetřeme na
plech vyložený pečícím papírem a
vložíme do předehřáté trouby
přibližně na 10 minut upéct.
Na vychladlý korpus rovnoměrně
rozetřeme jahodový krém a dáme
do lednice ztuhnout. Nakonec
z moučníku vykrajujeme pomocí
formiček srdíčka.
Krém:
Šťávu z jahodového kompotu
slijeme, rozmícháme v ní pudinkový prášek a v hrnci svaříme
na hustou kaši. Mezitím si v míse
vyšleháme máslo společně

s cukrem, po částech přidáváme vychladlý
pudink a nakonec rozmačkané jahody
JHra
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Sport — Zimní ping pongový turnaj
V neděli 8. 2. se v
Bitozevsi v kulturním domě
uskutečnil turnaj v ping
pongu. Turnaj byl určený
nejen pro děti a dorost, ale i
pro jejich rodiče, kteří
mohli zabojovat o titul
nejlepšího
hráče
obce
Bitozeves.
Už v dopoledních hodinách bylo v kulturním domě živo. Boj o
mistra v ping pongu zde začaly svádět děti. Po dlouhých bojích si
nakonec zlatou medaili odnesl Tomáš Behina. Nebyl, ale jediný, kdo si
z turnaje odnesl ocenění. Stříbrnou příčku vybojoval Tomáš Volánek,
bronzovou medaili si odnesl Martin Bučko. Turnaj nebyl ryze
mužský, ani naše dívky se nenechaly zahanbit. Anička
Vávrová obsadila 5. příčku a Lenička Horáková 6. příčku.
Děti si z turnaje odnesly nové zkušenosti, hodnotné ceny a
hlavně spoustu nových zážitků.
V odpoledních hodinách pak na půdě kulturního
domu proběhl turnaj dospělých. Hráči a hráčky dorazili v
hojném počtu. A tak se boje sváděly až do večerních hodin.
Mistriní v ping pongu se nakonec stala Hanka Horáková, které
na paty se stříbrnou medailí šlapala Lucie Slavíková a krásnou
bronzovou medaili si odnesla Eva Behinová. V turnaji mužů
zlatou příčku a tedy i titul mistra vybojoval trenér dětí Jan
Kašpar, stříbrnou Ivan Kolár a bronzovou Jaroslav Behina.
Všem organizátorům, hráčům a hráčkám děkujeme.
Ceny pro vítěze kategorie dospělých upekla Jana Hrabětová.
Pavlína Synková

Únorový zpravodaj

Stránka 13

Ohlédnutí za adventním rozjímáním

Na Obecním úřadě v Bitozevsi si
mohou občané zažádat o následující
výpisy:
Katastr nemovitostí
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Rejstřík trestů
Rejstřík trestů právnických osob
Bodové hodnocení řidiče
Služby za Czech point jsou zpoplatněné.
MRóz

Redakční tým: Michaela
Rózsová/MRózs, Mgr.
Milena Tyrpáková/
MTyr, Bc. Tereza
Horáková/THor, Ing.
Anna Brabencová/ABra,
Jana Hrabětová/JHra,
Lucie Kulichová/LKul a
Pavla Heřtová se Soňou
Novákovou. Foto: J.
Tyrpák, M. Heřt, J.
Hrabětová, A.
Brabencová, P. Vávrová

Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese:
podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adrese:
OÚ Bitozeves, čp 50, 440 01 Louny s heslem „zpravodaj“.

Další číslo připravujeme na duben 2015.
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