O B E C B I T O ZE VE S
N E H ASI CE — T AT I NNÁ
V I DO VL E

Vánoční zpravodaj
P RO SI NE C — 2 0 1 4

Úvodník
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám všem v
těchto dnech popřát krásný
adventní čas, doba kdy myslíme
na své bližní. Určitě jsou to
především naše děti, rodiče,
prarodiče a sourozenci. Stalo se
krásnou tradicí vzpomenout na
všechny, kteří naši pomoc
potřebují. Často jsou to lidé,
které vůbec neznáme, těžce
nemocní, zdravotně postižení,
staří, opuštění a děti v dětských
domovech.
Vždy a nejen o
Vánocích potěší i to, co nestojí
ani korunu. Můžeme podat ruku,
projevit účast, pronést klidné
dobré slovo, darovat úsměv.
Dáváme tím naději, že člověk ve
svých strastech života není sám
a může být lépe. Vztahy mezi
lidmi bývají složité. Známe
všichni problémy v práci, v

rodině i mezi sousedy. Naštěstí se
nás přímo netýkají problémy
válečné.
Je důležité si stále
uvědomovat, že je nutné
předcházet konfliktům, naučit se je
řešit bez emocí a prostě a lidsky se
domluvit a tuto domluvu pak
respektovat. Nečiň druhým to, co
bys nečinil sobě.
Nechtějme zázraky po
druhých, ale začněme u sebe. Děti
jsou naší osobní
budoucností. Dobře nás
slyší, citlivě vnímají jak
jednáme nejen přímo s
nimi, ale i s dalšími lidmi.
Kopírují nás, protože my
jsme pro ně vzorem.
Udělejme si
sváteční nejen nadcházející
vánoční chvíle, ale i další
dny, týdny, měsíce …,
které nám v tomto životě
byly vyměřeny.

Přejeme Vám prožití
klidných, radostných Vánoc a do
nového roku zdraví a štěstí v
osobním životě.
Obecní úřad

Výběr z obsahu:

Usnesení zastupitelstva

Mikulášská a rozsvícení vánočního
stromečku

Osadní informace

Odpadové hospodářství

Mikroregion Žatecko

Naše škola

Zvony v bitozevském kostele

Kulturní akce
Foto: JTyr

U S N E S E N Í č.6/2014
z veřejného zasedání
zastupitelstva obce
Bitozeves ze dne 10.12.2014

Bere na vědomí
1. Zapisovatelem zápisu byla jmenována p.Mgr.Milena Tyrpáková
2. Nebyly námitky k zápisu a usnesení z minulé veřejné schůze
3. Informaci o závěru vzetí do majetku obce polní cesty do Vidovle, kterou vybudoval pozemkový fond,
v listopadu 2014 byla dokončena rekonstrukce cesty na parcele KN 183 v k.ú. Vidovle. Částka navýšení
majetku obce bude stanovena pozemkovým fondem do příští veřejné schůze
4. Informace o cenové nabídce firmy Geosence na evidenci smluv v částce 59 000,-- Kč bez DPH
5. Informace o poskytnutí dotace z fondu hejtmana Ústeckého kraje. Z důvodu změny smlouvy dotace
bude poskytnuta až v roce 2015
6. Dotazy a připomínky vznesené v diskusi
7. Odložení bodu č. 8 na příští zasedání
Schvaluje
1. Program veřejné schůze zveřejněný dne 1.12.2014 na úřední desce a způsobem obvyklým
2. Návrhovou komisi ve složení : Ing. Jiří Žežulka, Lucie Kulichová
3. Ověřovatelé zápisu ve složení : Radka Hrdličková Dis, Josef Podařil
4. Rozpočtové změny v roce 2014 a souhlasí s úpravami rozpočtu
provedenými do konce rozpočtového roku
5. Žádosti o finanční dary občanům 7 žádostí ve výši 145 000,--Kč
6. Převzetí zhodnoceného majetku ZŠ a MŠ Bitozeves č. p. 89 po pětileté
lhůtě
7. Smlouvu o poskytování právních služeb s JUDr. Petr Jirát
8. Předsedu osadního výboru v obci Vidovle paní Ing. Annu Brabencovou, členy kontrolního výboru
pan Ing. Jiří Žežulka, pan Josef Podařil a finančního výboru Ing. Ivan Kolár, Radka Hrdličková Dis.,
Bc.
Tereza Horáková, Josef Tyrpák PhD.
9. Rekonstrukci budovy ZŠ a MŠ v Bitozevsi dle dotačního titulu: ,,Rozšíření
kapacity MŠ Bitozeves“
Neschvaluje
1. Rozpočet školy na rok 2015 v částce 798 000,-- Kč z důvodu neschválení rozpočtu obce na rok
2015
2. Neschvaluje rozpočtové provizorium
3. Neschvaluje rozpočet obce pro rok 2015 dle odvětvového členění (paragrafu)
MRós
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Obec Bitozeves Nehasice—Tatinná Vidovle

Stavění vánočního stromečku

Mikulášská a rozsvícení
vánočního stromečku
Takhle to vypadá,, když chlapi táhnou za
jeden provaz...

Dne 5. 12. v 17:00 se na návsi v Bitozevsi rozsvícel
vánoční stromeček. Dorazil i tradiční Mikuláš, čerti a
andělé. Celkem se připravilo 70 balíčků pro obecní děti
do věku 15-ti let. Z toho se 8 balíčků dovezlo dětem,
které bohužel musejí být i v tyto časy v dětském domově. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu i těm,
co přišli.
MTyr

Strom věnoval pan Melaga a s pomocí několika
statných mužů, dvou traktorů, jednoho naviáku a
statné lípy se podařilo stromeček vztyčit.
MTyr

Vánoční zpravodaj

Foto: JHra

Stránka 3

Osadní informace

Betlém pod Nehasickým kostelem Narození Panny Marie
se rozsvící vždy každou 1. adventní neděli a svítí až do Tří
králů. Zhotovitelem betléma byl pan Rostislav Žižka.
Betlému bylo požehnáno biskupem v roce 2003.
Paní Jaroslava Čížková oslavila 10.12. své životní
jubileum, je to nejstarší občan obce Nehasice a těší se
dobrému zdraví.
LKul
Informace k osadním výborům:
Nehasice—Správa a ůdržba silnic v Dubí byla vyzvána k
údržbě objízdné trasy v zimních měsících. O zpětné vazbě
a způsobu údržby Vás budeme informovat přes osadní
výbor.
Tatinná—Předseda osadního výboru požádal, aby
dodatečná tabule byla zrušena.

Mikuláš ve Vidovli

ABra

Betlém v Nehasicích

LKul

Naskenované zápisy z osadních výborů najdete na
webových stránkách obce www.bitozeves.cz
MRós

Odpadové hospodářství
Od nového roku si mohou občané
vyzvednout na obecním úřadě nově pytle
na kovový odpad. Pytle s kovovým
odpadem odkládejte u svého domu každý
čtvrtek stejně, jak jste nyní zvyklí dávat před
svůj dům žluté a oranžové pytle.
Dále obce musí zajistit svoz bio
odpadů. Od nového roku budou zajištěny
kontejnery na bio odpad do Bitozevse—u
bytového domu č.p. 121, v Nehasicích
naproti bytovce č.p. 30, v Tatinné za
mostem po pravé straně, ve Vidovli proti
autobusové zastávce.
Po novém roce bude
zastupitelstvu předložen návrh na
realizaci projektu „Popelnice
zdarma“. Tento bod měly ve
volebním programu hned dvě
kandidátky (Za rovnoprávné postavení
obcí a KSČM).
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V minulém vydání jsme Vás informovali o
připravovaných svozových sobotách. První
svozová sobota je plánovaná na 17. 1. 2015.
Svážet se bude nábytek a televize. Přesný
harmonogram a místa, kam nábytek připravit bude
vyvěšen na úřední desce.
V tabulce viz. níže je přehled, kde se
nacházejí kontejnery pro tříděný odpad. U č.p. 121
je navíc nově kontejner na textil.
ABra

Novinky z Mikroregionu Žatecko
Výtah ze zápisu č. 9/2014
z jednání valné hromady Mikroregionu
Žatecko,
konané dne 28.11.2014 od 9.00 hod. v Deštnici
Jednání Mikroregionu Žatecko se za obec
Bitozeves zúčastnil místostarosta pan Heřt. Obec
Bitozeves je členem Mikroregionu od jeho začátku
a každoročně přispívá 10 000 Kč.
Valná hromada schválila do funkce
předsedy MRG (mikroregion) paní Bartošovou
Martinu na období 2 let do r.2016.
Dále byli zvoleni do funkce 1.místopředsedy MRG
Žatecko paní Černíkovou Doris, DiS. na období 2
let do r.2016 a do funkce 2.místopředsedy MRG
Žatecko pana Bc.Valentu Petra na období 2 let do
r.2016.
Plán Valných hromad v r.2015
30.1. Libočany, 27.2. Výškov, 27.3. Blažim ,
24.4. Měcholupy – výroční sněm, 29.5.
Žíželice, 26.6. Liběšice, 24.9. – 25.9. Výjezdní
zasedání (kde ???), 30.10. Lišany, 20.11.
Tuchořice (hradí Libořice), 11.12. Tuchořice
(hradí Zálužice). Obec Bitozeves hostila valnou
hromadu Mikroregionu Žatecko dvakrát v roce
2014. Další hostování se předpokládá až v roce
2016.
Informace - MAS Vladař s.r.o.
Předsedkyně informovala přítomné, že se dne
18.11.2014 zúčastnila ve Valči jednání pracovní
skupiny: Zaměstanost a sociální integrace v rámci
přípravy Strategie místního rozvoje pro území
MAS Vladař na období 2014-2020. Projednávala se
Strategie a výsledek analýzy rozvoje území MAS
Vladař (vyhodnocení dle jednotl.členských obcí).
Závěrem byl návrh opatření pro naplnění
stanovených cílů a to, že nejvíce naše obce „trápí“
nezaměstnanost občanů, V r.2015 MAS Vladař
vypíše výběrové řízení na obsazení míst manažerů,
kteří se budou v násl.období 2015 -2020 věnovat
dotací a vypomáhat členským obcím při získávání
dotací (podání žádostí, projekty…). Na toto období
je přislíbeno 120 - 150.mil.Kč.
Z diskuse:
Pan Bartoň projednal s přítomnými Strategický
plán obce Staňkovice, podal bližší informace.

ledna 2015 umožnit občanům likvidaci bioodpadů.
Informovala, že jí byla učiněna nabídka na kontejnery a
odvoz do kompostárny. Další informace budou podány
na jiných VH nebo dne 4.12. na setkání partnerů
f.Marius Pedersen v Lounech. Jednání v Lounech se
zúčastnil pan starosta Horák.
Pan Sodomka informoval, že v Blažimi je „Superliga“
v nohejbalu, můžou se obce zúčastňovat závodů.
Paní Černíková informovala, že letošní hry Sranda bez
plotů se uskuteční 20.6.2015 na fotbal.hřišti
v Čeradicích.
Pan Kubiska informoval o dotačních titule z POV
(Program obnovy venkova) Ústec.kraje. Mělo by být
rozdělováno mezi obce místo dosavadních 5.mil.Kč až
19 mil.Kč !!! Nebudou dotační tituly na budovy
ob.úřadů, dětská hřiště, územní plány, ale nejvíce na
komunikace a chodníky. Může se žádat max. o částku
250.tis.Kč na jeden projekt.

Odkaz na webové stránky Mikroregionu Žatecko:
www.mikroregion-zatecko.cz/

Další zajímavý odkaz:
Geosence – odkaz najdete na webových stránkách obce
Bitozeves v položce „náš mapový portál“. Na této
stránce naleznete katastrální mapy a další zajímavé
informace.
http://www.geosense.cz/geoportal/bitozeves/
MTyr

Paní Bartošová informovala o povinnosti obcí od
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Naše škola
Do konce prosince 2014 by měla být dokončena půdní přestavba naší školy.
Nemohu tvrdit, že bude vše úplně hotovo, protože například dovybavení školní
družiny i druhé třídy mateřské školy ještě nějakou dobu potrvá, ale již v nyní se
spolu se všemi kolegyněmi pomalu připravujeme na leden, kdy ZAČÍNÁME!

Schody do nové družiny

Sociální zařízení

Nová třída školní družiny. Pomalu se začíná uklízet

Nová dílna

Dne 25. listopadu proběhla v Kulturním domě Bitozeves akce s názvem „Pojďte s námi do pohádky“,
na které vystoupili žáci naší základní školy a starší děti z mateřské školy. Velký dík patří všem učitelkám
naší školy, a nejenom jim, jelikož v době, kdy máme plnou hlavu Vánoc, se věnují dětem, i nad rámec
svých povinností (výlet 4. a 5. ročníku do Prahy, návštěva 1. ročníku v Městské knihovně v Lounech,
předvánoční vyrábění a následné spaní ve školce, Besídka MŠ – 17. 12. 2014 a další).
Za sebe, za všechny své kolegyně, ale hlavně za naše děti a žáky, doufám, že se Vám tyto akce líbily, že
se dětem podařilo Vás před těmi Vánoci trochu zastavit a užít si tento čas alespoň trochu
POHÁDKOVĚ!
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Vystoupení prvňáčků

Vystoupení komorního sboru ZUŠ Louny –
Iluze a závěrečná píseň

Vystoupení žáků 2. a 3. ročníku

Naši starší „školáčci“

Tentokrát vystoupila i školní družina a všichni byli
VÝBORNÍ!!

Mgr. Alena Shejbalová
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zřejmě je 4 podobné zvony.
Druhý zvon, který zde zbyl, takzvaný „Ženský
zvon“, byl odlit stejným zvonařem 1587. Zvon váží
podle odhadu 350kg. Nápisy jsou jenom německé.
Velkými latinkou, přeloženo do češtiny zní:

Zkrácený úryvek z knihy „Kronika o Bitozevsi,
Historie v datech a vzpomínkách“
ZVONY V BITOZEVSKÉM
KOSTELE
Zásluhou děkana Františka Voráčka, který působil
v bitozevském kostele sv. Michaela Archanděla
v letech 1903 až 1929 a který všechny události
svědomitě zapisoval, máme písemné zprávy i o
zdejších zvonech.
Krásné a harmonické zvonění bitozevských zvonů
bylo slyšet na velkou vzdálenost. Byla to pýcha
bitozevských farníků. Přesto byly v roce 1916 dva
menší zvony kostelu odebrány. Všechny písemné
žádosti, zaslané Ministerstvu Války a vojenské
správě v Litoměřicích byli marné. Zvony bez
nápisu, v celkové váze 205 kg, byly roztaveny pro
potřeby vojsk v 1. světové válce. Za jeden kg zvonoviny, obdržela farnost 4 rakouské koruny a tento obnos odevzdala patronátní Schwarzenbergské
správě.
Následně v roce 1917 přinesl zdejší kostel
největší oběť. Dne 20. prosince byl odebrán
největší krásný zvon zvaný Mužský. Zvon byl na
věži rozbit, jednotlivé kusy byly shozeny a
zváženy. Celková váha zvonu byla 772 kg.
Rozbité kusy byly odvezeny pro válečné potřeby
Rakouska.
Podrobný popis uvedeného zvonu: Velký zvon,
lidově zvaný „Mužský“, vážil 772 kg. Zvon
zhotovil a odlil zvonař jménem Hans Wild
z Jáchymova ve městě Mostu v roce 1586. Nápisy
na zvonech byly uvedeny velkými latinskými
písmeny a obsahovali česky psané texty, jedním
z nich je: „Dej mi znati Hospodina konec zivota
mého a odmerení dnuow mych gake gest abych
vedel gak dlouhy gest vek ma mogi – zalm 30“
Uprostřed zvonu byl vyznačen kříž
s Kristem. Pod ním plačící svatá Maria, matka
Ježíše Krista, na druhé straně svatý Jan a pod ním
hruškovský erb. Bylo to krásné umělecké dílo.
Dle výpovědi muže, jenž zvon rozbíjel, existovaly
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„K božímu slovu jsem byl odlit Hansem Wildem
z Joachymstálu (Jáchymov) v roce 1587v královském městě Brixu (Mostě). Na zvonu je zobrazen
malý hruškovský erb. Dále pak text: „Pánbůh tak
miloval svět, že obětoval svého syna, takže všichni,
kteří v něj věří, nebudou zatraceni, nýbrž dosáhnou
věčného života – Jan 3“ Pod tím reliéf Krista na
kříži, pod ním svatá Maria se svatým Janem, tak
jako na velkém zvonu. Na druhé straně zvonu „Jak
Mojžíš na poušti zvítězil nad hadem, taktéž musí být
poznán člověčí syn, takže všichni, kteří v něj věří
nebudou zatraceni, nýbrž dosáhnou věčného života
– Jan3“ U nápisu je reliéf kříže s hadem.
Dne 9. dubna 1922 byl v Bitozevsi posvěcen nově
pořízený zvon ve velmi svátečném ovzduší. Tento
zvon vážil 185kg. Byl odlit firmou Richarda Herolda, zvonařství v Chomutově. Zvon měl tento
německý nápis: „Ke cti Boží jsme tě posvětili v této
smutné těžké době. Budiž tvoje zvonění varuje lid,
aby zůstal věrný odkazu předků.“ Patronkou –
kmotrou zvonu fungovala paní Anna Utschigová,
manželka největšího sedláka v Bitozevsi čp. 52 za
přítomnosti zdejších spolků a za přítomnosti čestných dam v Bitozevsi. Zvon je laděn do tóniny „cis“
a tvořil se starým zvonem, který je v tónině „A“ harmonické zvonění. Zvon byl podle jména kmotry
vysvěcen na jméno ANNA. Starý zvon při křtu
dostal jméno sv. Michael. Zvon stál 10.995,60 korun.
V roce 1925 byly pro kostel pořízeny další dva
zvony. Větší zvon měl váhu 128kg a stál 4352 korun. Menší zvon (Umíráček) měl váhu 87 kg a stál
3104 korun. Finance byly získány sbírkami
v kostele, dále přispěly obce Bitozeves, Vidovle a
Semenkovice patronátní správa. Oba poslední zvony
byly posvěceny 28.7.1925.
Současné zvonění je sice mnohem slabší, ale má
harmonický zvuk.
Dne 12. února 1942 byly kostelu odebrány 3 zvony
pro válečné účely Německa. Dostavili se tři montéři,
kteří provedli demontáž zvonů. Zůstal jenom v té
době největší čtvrtý zvon.
V měsíci říjnu 1942 provedla firma Herold
z Chomutova přemontování zbylého zvonu
(kuličková ložiska), aby se dosáhlo lehčího zvonění.
Účet zněl na 230 říšských marek.
Zvonění se od té doby provádí pomocí lana ze zákristie.
Thor

Obec Bitozeves Nehasice—Tatinná Vidovle

Kulturní a sportovní akce
Úterky v Kulturním domě Bitozeves:
Od 17:00—Dětský klub (po novém roce začínáme 13. 1. 2015)
V dětském klubu jsou k zapůjčení stolní hry pro větší děti—
šachy, dáma, karty, osadníci z Katanu… Přijď s kamarádem a
zahrajte si!
Od 16:00—Ping pong pro děti
Děti začaly hrát již na dvou stolech. Plánujeme uspořádat
“Zimní ping pongový turnaj”
Středy v Kulturním domě Bitozeves:
Od 17:00—Ping pong pro dospělé
Další kulturní akce v Bitozevsi:
Adventní rozjímání a živý betlém v kostele sv. Michaela
Archanděla, Dne 21. 12. 2014, v 18:00.
Na Tři krále je možnost vybírat do kasičky pro Charitu. V
případě zájmu se přihlaste na obecním úřadě. Zajistíme Vám
kasičku, včetně kostýmů pro děti z děkanství v Postoloprtech.
MTyr

Hraběnčino tajěmství:
Úžasně polomačěně bananky
300 g polohrubé mouky
180 g másla ( Hera)
150 g moučkového cukru
2 vejce
½ prášku do pečiva
3 vanilkový puding
čokoláda na vaření na dozdobení
Vše vypracujeme v hladké těsto a necháme v lednici odležet. Z vychladlého těsta pomocí strojku vypracujeme
banánky, které rozložíme na plech a pozvolna upečeme. Jsou-li banánky ze spodu růžové vyndáme je z trouby.
Vychladlé slepujeme dva kousky k sobě pomocí linecké marmelády a polovinu namáčíme v rozehřáté čokoládě.
JHra

Vánoční zpravodaj
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Děkujeme za zpřístupnění Kostela sv. Michaela Archanděla Děkanství v Postoloprtech.
Přejeme panu děkanu Josefu Peňázovi hodně zdraví a sil do nového roku 2015!

Úřední hodiny OÚ v Bitozevsi:
Pokladna
Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa:
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Podatelna
Pondělí: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Úterý:
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Pátek:
8:00 - 12:00

Úřad je otevřen do 19. 12. 2014 a po
novém roce opět od 2. 1. 2015.

Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem vždy do 15. v měsíci na
adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adrese:
OÚ Bitozeves, čp 50, 440 01 Louny s heslem „zpravodaj“.

Další číslo připravujeme na únor 2015.
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