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Úvodník
Vážení občané,
právě se Vám do ruky dostalo první číslo Obecního zpravodaje. Chceme navázat na minulý Občasník, který si jistě našel své
čtenáře. Nový Obecní zpravodaj bude informovat občany o dění v Bitozevsi, Nehasicích, Tatinné a Vidovli. Pravidelně se zde
dočtete o tom, co zastupitelstvo připravuje, schválilo a neschválilo. Ve Zpravodaji naleznete informace o kulturních a
sportovních akcích u nás a v nejbližším okolí. Zajímavé budou i příspěvky z obecní školy a mateřské školky.
Abychom mohli pravidelně vydávat tento Obecní zpravodaj založili jsme na Obecním úřadě redakční tým, který se skládá z
některých zastupitelů, pracovníků úřadu, ale i ostatních občanů. První náklad je 150 ks, což odpovídá počtu trvale obydlených
domů. Zpravodaj je pro naše občany zdarma a naleznete jej ve Vaší poštovní schránce. Obecní zpravodaj má i elektronickou
podobu. Pokud na Obecním úřadě mají Váš e-mail, obdržíte ho elektronicky. Navíc ho můžete najít i na našich webových
stránkách www.bitozeves.cz.
Budeme rádi za příspěvky od našich občanů. Veškeré Vaše komentáře a náměty zasílejte prosím na e-mail
podatelna@bitozeves.cz nebo na adresu OÚ. V úředních hodinách se můžete osobně zastavit na podatelně Obecního úřadu
v Bitozevsi. Pokud máte zajímavý fotografický materiál rádi ho pro náš zpravodaj použijeme.
MTyr

JAK U NÁS DOPADLY VOLBY?
Volební účast u voleb do zastupitelstva:
*

účast 65,66 %

Výsledky voleb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Radka Hrdličková, DiS
Ing. Jiří Žežulka
Milan Heřt
Ing. Ivan Kolár
Josef Podařil
Jan Horák
Jan Pour
Jan Brabenec
Milena Tyrpáková
Lukáš Kulich
Lucie Kulichová

84 hlasů
80 hlasů
74 hlasů
68 hlasů
65 hlasů
61 hlasů
56 hlasů
56 hlasů
54 hlasů
51 hlasů
42 hlasů

Nově zvoleným i „pokračujícím“
zastupitelům gratulujeme ke zvolení
a přejeme jim velkou dávku životní
energie, neutuchající optimismus a
efektivní týmovou spolupráci ve
prospěch rozkvětu obcí Bitozeves,
Nehasice, Tatinná a Vidovle. Budeme
jim rádi nápomocni.
zaměstnanci OÚ
Volební komise ve složení:
předseda – Alois Owczarzy
místopředseda – Marie Levorová
zapisovatelka – Ing. Anna Brabencová
člen – Michaela Rózsová
člen – Pavla Heřtová
člen – Marie Vališová

Volební účast u voleb do Senátu Parlamentu ČR 1. kolo, 2. kolo
*
*

účast 54,52%
účast 18,37%

1. kolo
2. kolo

Všechny volební programy naleznete
na www.bitozeves.cz ve složce
Obecní zpravodaj 2014 listopad

Výsledek voleb

1.

Hamousová Zdeňka Mgr.

10 837 hlasů

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Bitozeves ze dne 2. 11. 2014 byl zvolen:
- starostou obce jako neuvolněný pan Jan Horák
- místostarostou obce jako neuvolněný pan Milan Heřt
MRóz
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Rozhovor s bývalým starostou panem
In Ing. Jiřím Žežulkou

USNESENÍ č. 5/2014
Z veřejného ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Bitozeves ze dne 2. 11.
2014

I. Bere na vědomí:
1. Předsedající ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce Bitozeves
je pan Ing. Žežulka Jiří jako dosavadní
starosta do doby než bude zvolen starosta obce
2. Slib členů zastupitelstva obce

II.

Schvaluje

1. Zapisovatelem byla určena paní Tyrpáková Milena
2. Ověřovatelé zápisu ve složení:
p. Pour Jan, pí. Kulichová Lucie
3. Starostu obce jako neuvolněného
člena zastupitelstva: Horák Jan,
nar.: 22. 6. 1975,
bytem Bitozeves 17
4. Místostarostu obce jako neuvolněného
člena zastupitelstva: Heřt Milan,
nar.: 27. 10. 1969,
bytem Bitozeves 41
5. Finanční výbor ve složení předseda:
pí. Tyrpáková Milena, členy dosadí předseda
6. Kontrolní výbor ve složení předseda:
p. Brabenec Jan, členy dosadí předseda
7. Zastupitelstvo obce Bitozeves v
souladu s § 72 zákona o obcích stanovuje
odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 0,-- Kč měsíčně

Vážení spoluobčané,
Byl jsem osloven redakcí našeho občasníku, abych
zodpověděl dvě otázky.
1) Jak hodnotíte své působení v době, kdy jste byl
starostou?(např: jaké akce se Vám povedly, jaké máte
zásluhy)
Na starostu zatím neexistuje žádný učební obor a tak se
čerstvě zvolený starosta učí v průběhu výkonu funkce.
Něco se povede, něco se nepovede. Mám-li odpovědět na
to, co se povedlo, musím říct, že jste se naučili podílet se
aktivně na řízení obce a že skončila doba vlády úzké skupiny
osvícených a vyvolených. Pevně věřím, že tento stav udržíte
i v dalších volebních obdobích.
Mě osobně výkon funkce přinesl velké rozšíření mých
vědomostí, které využiji jako Vámi zvolený zastupitel. Při té
příležitosti chci poděkovat všem, kteří pomocí stížností a
udání pečovali o můj odborný růst.
Co se mi opravdu nepovedlo? Neodhadl jsem charakterové
vlastnosti svých nejbližších spolupracovníků a tím jsem
zklamal voliče, kteří volili kandidátku, které jsem lídrem.
Proto se všem omlouvám.
Hodnotit mé dvouleté působení ve funkci starosty nepřísluší
mně, ale Vám obyvatelům našich obcí. S ohledem na počet
hlasů, které jsem získal v právě proběhlých komunálních
volbách si myslím, že nebylo tragické.
2) Jak vidíte spolupráci s novým zastupitelstvem?
Budu se snažit oprostit od antipatií vůči některým
zastupitelům, kteří postrádají základní morální hodnoty a
svým jednáním prokázali, že pro karieru a sebeuspokojení
dokáží ignorovat názory voličů. Jsem si vědom své
odpovědnosti vůči Vám, a proto vynaložím veškeré úsilí,
abych v rámci možností splnil své volební sliby. Věřím, že
většina zastupitelů jsou lidé vzdělaní a slušní, proto jednání
zastupitelstva by mělo probíhat korektně a v zájmu Vás
občanů. Neměl by být problém, kdo dané téma navrhl, ale je
potřeba bez emocí posuzovat, co občanům přinese.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem, kteří mi
pomohli při výkonu funkce a vyjádřili mi při volbách důvěru.

MRóz

Rozhovor s novým starostou panem Janem Horákem
Jak jste spokojen s volbami do zastupitelstva?
Jsem rád, že máme v zastupitelstvu mnoho nových tváří. Věřím, že budeme dobře spolupracovat ku prospěchu
obce.
Jaké jsou plány do příštího roku?
Obecní rozpočet je zatížen vysokými provozními výdaji a splátkami úvěrů, proto se chci soustředit hlavně na úspory
a přípravu kvalitních projektů.
Jaké změny nás čekají?
Věci, co fungují dobře není třeba měnit. Ke změnám jistě dojde, ale nejprve musíme prověřit naše možnosti a
spočítat náklady. Chceme být přítomni na osadních výborech, naslouchat a dávat lidem pravdivé a podložené
informace.
MTyr
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Odpadové hospodářství:
Tímto informujeme všechny
občany, že kontejner pro
komunální odpad ve dvoře u
pana Žežulky byl odstraněn.
Místo tohoto kontejneru
budou občanům nabídnuty
sběrné soboty. Plán sběrných
sobot bude oznámen po
dalším zasedání
zastupitelstva.

(obaly tetrapak) – je nově
stanoven na každý čtvrtek od
8:00 do 12:00 hodin. Pytle
odkládejte ke komunikaci
před svým domem.

Baterie (ne autobaterie)
můžete nosit na sběrná místa
na Obecním úřadě, ve škole a
v obchodě u Synků. Žárovky
lze nosit do sběrného boxu
na Obecním úřadě.
Od nového roku 2015 dle
zákona musí Obec řešit i bio
odpady a sběr železa. K této
problematice se koná 3. 12.
setkání starostů v Lounech
s firmou Marius Pedersen.
Pan starosta Horák se tohoto
setkání zúčastní a předloží
zastupitelstvu možná řešení
včetně finančních podkladů.

Stále platí, že pytle pro
komunální odpad, pronájem
popelnic si můžete objednat
na Obecním úřadě Bitozeves.
Pytle pro tříděný odpad si
můžete vyzvednout tamtéž.
Odvoz žlutých (plastové
obaly) a oranžových pytlů

MTyr

Foto: MTyr

Výzva obecního úřadu:
Na úřadě stále evidujeme 10 nezaplacených poplatků za popelnice. Vyzýváme občany, aby
urychleně zaplatili v hotovosti na pokladně obecního úřadu a nebo převodem – viz. bankovní
kontakt na webových stránkách.

Otevřená obec:
Tento projekt má za úkol jednoduchým a
přehledným způsobem informovat občany o
záměrech a dění na obecním úřadě.

Obec připravuje návrh nových webových
stránek. O nové podobě a spuštění nového
webu Vás budeme průběžně informovat.

Výběr z informací, které se řešily na osadních výborech:
Nehasice

Tatinná

Vidovle

Hlavní téma odvodnění – zpracovává se
rozpočet na dokončení projektu
odvodnění Nehasic a drobné úpravy.
Realizace je plánovaná na jaro 2015.

Úprava cest – stejný postup jako ve
Vidovli.

Úprava cest – obecní úřad
a místní firma upraví
cesty živičným
materiálem, který se
momentálně skladuje u
školy.

Silnice Nehasice – Ústecký Kraj
informoval, že výběrové řízení bude
vysoutěženo do konce listopadu 2014.
Pan starosta zažádal investiční oddělení
kraje o harmonogram prací. Viz. detailní
odpověď z Kraje přiložený e-mail.

Dokončení místa setkávání –
obložení, elektrická přípojka. Obecní
úřad potvrdil poskytnutí finančních
prostředků na obložení 5.000,- Kč. Na
elektrickou přípojku obec zajistí
povolení od stavebního úřadu a zajistí
přípojku během prvního kvartálu
2015.

Zápisy z každého osadního
výboru naleznete na
www.bitozeves.cz
MTyr
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From/od: Teufl Zdeněk [mailto:teufl.z@kr-ustecky.cz]
Sent/zasláno: Wednesday, November/listopad 19, 2014 2:23 PM
To/komu: 'Obec Bitozeves'
Subject/předmět: RE: oprava komunikace č. 607 u obce Nehasice
Dobrý den,
na základě vaší žádosti vám zasíláme odpovědi na vaše dotazy
(dle údajů nám známým k dnešnímu dni):
1.) Výběrové řízení na zhotovitele bylo teprve zahájeno.
2.) Cena díla vzejde až z ukončeného výběrového řízení. Předpokládaná hodnota stavebních prací je prozatím
7 120 000,- Kč bez DPH
3.) Datum vzejde až z ukončeného VŘ, ale předpokládaný termín je 03/2015
4.) Termín ukončení se soutěžním kritériem, ale předpoklad je že akce nepřejde do následujícího roku 2016.
S pozdravem

Zdeněk Teufl

Novinky z průmyslové zóny Triangle
V souvislosti s rozšířením investorů na průmyslové zóně Triangle začne brzy realizace projektu „Triangle
City“.
Ústecký kraj převzal od Skupiny ČEZ minulý měsíc sestavy mobilních buněk používaných při výstavbě
nového ekologického zdroje v Ledvicích. Jedná se o 8 objektů ubytoven o celkové podlahové ploše 3452
m2 a jednoho objektu kuchyně s jídelnou o celkové podlahové ploše 537 m2. Zázemí tak představuje 128
pokojů až pro 256 lidí s kuchyňkou, sprchami a společenskou místností. Dalším objektem je
administrativní budova o ploše 1029 m2.
Dle zveřejněných rozhovorů s hejtmanem, Oldřichem Bubeníčkem bude Městečko „Triangle City“
vybudované z mobilních buněk určeno řidičům kamionů, stavebním dělníkům a firmám, které začínají na
průmyslové zóně stavět novou továrnu. Zmíněné městečko i značná část nového závodu má stát na
katastru obce Nehasice.
Zahájení výstavby korejské výrobny pneumatik na 65,4 ha se předpokládá již v roce 2015. Nábor
zaměstnanců je plánovaný až na 1. polovinu roku 2017 (společnost zatím nemá personální oddělení ani
smluvní pracovní agenturu). Cílový počet zaměstnanců je odhadovaný 2300 do konce roku 2022.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje a SPZ Triangle jednají
s personálními odděleními všech firem na zóně o možnostech dopravní obslužnosti a jízdních řádech
v roce 2015. Úřad obce Bitozeves se snaží do těchto jednání také zasáhnout, i když dle informací
Krajského úřadu už jsou jízdní řády naplánovány.
THor
Do zóny vstupují Španělé
Zajímavé odkazy na prům.zónu:
http://www.industrialzonetriangle.com/cs
http://triangle.kr-ustecky.cz/cs/hledate-zamestnani

Další továrnu na zóně chce vybudovat
španělská společnost Bonvarri, která vyrábí
komponenty do automobilů. Plánuje
zaměstnat 125 lidí. Španělská společnost si
rezervovala pozemky o rozloze 7,64
hektaru.
MTyr
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Z kroniky obce Bitozeves
Kniha „Kronika o Bitozevsi, Historie v datech a vzpomínkách“ byla vydána v roce 2013 u příležitosti
setkání Rodáků a přátel obce Bitozeves a je možné její zapůjčení (email: OS.Bitozeves@seznam.cz).
Autor knihy, pan Josef Polcar se v Bitozevsi narodil a zažil osobně události v období 1935-1965, kdy
v obci bydlel. Ani po opuštění své rodné vesnice se o dění v ní nepřestal zajímat a sbíral dál přesná data i
vzpomínky obyvatel a stále v tom pokračuje.

Pan Žežulka předává čestné občanství Obce Bitozeves panu Polcarovi, Foto:Hora

Úryvek z knihy:

Pitná voda – studny – vodovod – kanalizace
Sedláci měli na svých dvorcích vlastní studny, protože spotřebovali mnoho vody, hlavně pro hospodářské
zvířectvo. Chudí lidé neměli většinou vlastní studny a byli proto odkázáni na veřejné studny a obecní
pumpy.
Anton Holzan z čp.53, první sociálně-demokratický starosta Bitozevse v letech 1919-1923 se ujal úkolu
zlepšit a rozšířit zásobování pitnou vodou. Nechal postavit betonové budky se střechami a instalovat
litinové pumpy, aby se voda nemusela nabírat, a sice u čp.68, 56 a v lokalitě „U vrbiček“, kde stojí
dodnes. U čp.93 nad mlýnem nechal v roce 1920 ve stráni vykopat studnu , ze které tekla voda dolů
potrubím zakončeným kohoutem. Dále nechal položit potrubí ze studny u silnice vedoucí do Žatce za
čp.36 dolů k čp.43, kde byla výpusť s kohoutkem, a sice v r.1921.
V letech 1955-60 byly obnoveny a opraveny pumpy, byly odebrány vzorky vody a byla provedena
desinfekce studní.V roce 1964 byl uskutečněn malý vodovod pro ulici za mlýnem. Voda se čerpala ze
studny ve stráni u čp.93 (nad mlýnem). Za domkem čp.59 (dnes čp.58) pod strání vytékala již od
19.století pitná voda podobná kyselce (perlivá), pro kterou si chodila celá obec. U školy byla nejhlubší
studna v obci, která měla chuťově nejlepší vodu.
Hlavní potrubí dnešního vodovodního řadu v obci bylo položeno v r.1981. postupně se připojovaly
jednotlivé domy až do r.1990, kdy byly napojeny domky v ulici vedoucí ke hřbitovu. Voda se odebírá
z Flájské přehrady. Potrubí vede od Vyškova. Kanalizace se stavěla v letech 1993-94.
Splašková kanalizace s čistírnou odpadních vod umístěnou 300m pod hřbitovem, byla realizována v roce
1994 a kolaudace proběhla 30.6.1994. Kanalizace je spádově svedena do centrální jímky, která je
umístěna na hřišti v centru obce. odtud je vedena tlakovou kanalizací, která je poháněná čerpadly zpět
do kopce pod hřbitov do ČOV. ČOV je umístěna na kopci pod hřbitovem z důvodů možných záplav v obci.
THor
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Naše škola
Co je nového ve škole:
Vzhledem k nedostatku míst v naší mateřské škole jsme se rozhodli vypracovat projekt s názvem:
Rozšíření kapacity MŠ Bitozeves. Cílem tohoto projektu je rozšíření kapacity naší mateřské školy, hlavně
proto, abychom uspokojili více rodičů, kteří by rádi své dítě umístili u nás škole. Od 1. 1. 2015 budou na
naší škole v provozu 2 třídy MŠ, s celkovou kapacitou 43 dětí. Společně s učitelkami ze školky rozdělíme
děti podle věku do těchto tříd. V návaznosti na tento projekt vzniknou ve škole 2 nová pracovní místa,
jedno pro pedagoga a druhé pro nepedagoga. Aby mohla začít fungovat nová třída MŠ, bylo nutné
zrekonstruovat půdní prostory školy, kam od 1. 1. 2015 bude umístěna školní družina. Zároveň bude na
půdě zřízena učebna na pracovní činnosti, kterou budou využívat i zájmové kroužky – v současné době
kroužek Šikula.

Rekonstrukce půdy (nová budoucí družina) - Práce a zase práce
Toto vše jsme museli vyklidit.
Co naše škola nabízí:
V letošním školním roce ve škole fungují tyto kroužky: Šikula (kroužek šikovných rukou), Angličtina pro
začátečníky (určeno pro 1. – 5. ročník ZŠ), pěvecký sbor Berušky, ve spolupráci ze ZUŠ Postoloprty
mohou přihlášení žáci navštěvovat výuku hry na klávesy a na zobcovou flétnu.
Akce, které v letošním školním roce již proběhly:
Den na poli – ve spolupráci s firmou Faunus Vidovle jsme tento
den ukázali všem dětem a žákům, jak vypadají podzimní práce na poli
Divadelní představení Zlatovláska
Podzimníčci, podzimní slavnost
Akce 1. ročníku – „Nechme televizi vypnutou“ – naši prvňáčci měli

Školáčci při akci „Den na poli“

jenom jednu noc na to, aby zachránili pohádky v Bitozevsi, a nakonec se jim to i povedlo!
Akce 4. a 5. ročníku – „Detektivní pátrání“ – ze čtvrťáků a páťáků se v tento den stali úspěšní
detektivové.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Louny třídy naší základní školy již několikrát navštívily lounskou
knihovnu
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„Cestujeme kolem světa“ – projekt, kterého se zúčastnily všechny části školy – základní škola, mateřská
škola, školní družina, školní jídelna
1. ročník byl na výletě v Praze – „Pohádková Praha“: dětem bylo naše hlavní město představeno pomocí
pohádek, bájí a legend
4. a 5. ročník – Planetárium Most – přírodovědně – vlastivědná
exkurze
MŠ – výlet do Lužné u Rakovníka
Co nás čeká do konce roku 2014:
25. 11. 2014 se od 17 hodin v Kulturním domě Bitozeves koná
akce pod názvem „Pojďte s námi do pohádky“
26. a 27. 11. 2014 zápis do nové třídy MŠ

Čekání na pohádku

28. 11. 2014 „Předvánoční vyrábění“ – pro děti a rodiče MŠ, které je spojeno s následující akcí
„Spaní ve školce“
17. 12. 2014 – „Besídka MŠ“
„Historická Praha“ – do konce prosince 2014 pojede 4. a 5. ročník na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Tato
exkurze bude zaměřena na pražské památky.
Na tyto akce Vás všechny srdečně zveme.
Fotogalerie – více fotografií a informací naleznete na facebooku MŠ (pouze ten, kdo má přístup), na
webových stránkách školy: www.skola-bitozeves.cz, nebo na www.rajce.cz (bitozevesskola)

Záchrana pohádek v Bitozevsi

Pohádky se zachránit podařilo, mohli jsme si konečně odpočinout

Podzimní Podzimní
slavnosti
Strašidlo odměnilo
všechny, kteří vydrželi až
do konce.

Autor: paní ředitelka školy Mgr. Alena Shejbalová, fotografie zdroj: Škola
Bitozeves
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Kulturní a sportovní akce:
Úterky – 17:00 – 18:00 – Dětský klub pořádaný Občanským sdružením Občané pro Bitozeves
Dětský
klub a
ping pong
pro děti
není 25.
11.
Z důvodu
koncertu
v KD.

Úterky – 16:00 – 18:00 - Ping pong pro děti pod trenérským vedením Jana Kašpara.
Tímto děkujeme panu Kašparovi za práci s dětmi v naší obci.
Středy – od 17:00 – Ping pong pro dospělé. Další kulturní akce v Bitozevsi do konce roku
2014:
25. 11. – Akce Obecní školy v Bitozevsi –„Koncert“
v Kulturním domě v Bitozevsi od 17 hodin
5. 12. – Rozsvícení vánočního stromečku a
Mikulášská nadílka – náves v Bitozevsi od 17
hodin. Cukroví a jiné dobroty vlastní výroby je
vítáno. Teplé nápoje jsou zajištěny.
11. 12. – Myslivecká zábava
Co se děje v okolí?
29. 11. od 15:00 - Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří - Kino Postoloprty
6. 12. – adventní setkání na Novém Hradě v Jimlíně
13. 12. – advent očima dětí na Novém Hradě v Jimlíně
Informujte nás o akcích na tento e-mail: podatelna@bitozeves.cz
Tip na předvánoční pečení: Trdelníkové rohlíčky
Ověřený recept od slečny Jany Hrabětové.
Vzorky Vašeho kuchařského umění rádi ohodnotíme přímo na úřadě.
Těsto:
450 g polohrubé mouky
150 g hladké mouky
120 g moučkového
cukru
200 ml mléka
1 lžička prášku do pečiva
50 g droždí
1 lžička soli
1 vanilkový cukr
3 žloutky
100 ml oleje
80 g másla

Na potření těsta: 100g másla
Na obalení rohlíčků před pečením: 3 bílky, 150 g sekaných vlašských ořechů, 150 g jemně
strouhaných ořechů
Na obalení rohlíčků po upečení: 150 g moučkového cukru, 2 vanilkové cukry
Z droždí, vlažného mléka, 2 lžiček cukru necháme vzejít kvásek. Mezitím smícháme mouku
s práškem do pečiva, solí, oběma druhy cukru a vzešlý kvásek směsi zasypeme. Dále přidáme
žloutky, olej, rozehřáté zchladlé máslo a vypracujeme hladké těsto. Propracované těsto necháme
v teple cca 1 hodinu vykynout. Po vykynutí ho krátce prohněteme a rozdělíme na 8 dílů
(bochánků). Z každého bochánku vyválíme kruhový plátek o průměru 25 cm a hned ho potřeme
rozpuštěným máslem a rádýlkem rozdělíme na 8 trojúhelníčky. Trojúhelníčky stáčíme od širšího
konce ke špičce a rohlíčky necháme rovné. Každý rohlíček potřeme bílkem, obalíme ve směsi
ořechů a na plechu s pečícím papírem je necháme vykynout. Pečeme je při 200˚C 10 minut
dorůžova a ještě horké obalíme ve směsi moučkového a vanilkového cukru.
JHra
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Informace z Úřední desky:

Úřední hodiny Obecního úřadu v Bitozevsi:
Úřední dny pro pokladnu a úřad:
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

1.

Návrh rozpočtu na rok 2015. V případě zájmu o
podrobnější vysvětlení se obraťte na účetní Ing. A.
Brabencovou ve středu od 15:00 – 17:00.

2.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: Obec
Nehasice 27. 11. 2014 od 8:00 – 11:00. Obec Vidovle
27. 11. 2014 od 12:00 – 15:00.

PŘIPRAVOVANÉ ZNAČENÍ NAD OBCÍ TATINNÁ:

Informační cedule nasměruje řidiče
kamionů na průmyslovou zónu. Dále
prověřujeme možnost dodatečné tabule
na kruhovém objezdu. Firmy ze zóny byly
požádány o úpravu doručovací adresy –
zdůraznit průmyslovou zónu, ne název
obcí.
Umístění tabule u silnice do Tatinné. Minimální vzdálenost
100m od dálnice (ze zákona).

Cena plachty a uchycení: 10 000 Kč včetně DPH
Termín instalace: do 14ti dnů

THor
Oznámení/Inzerát:
Pečovatelský dům – volný byt
V pečovatelském domě v Bitozevsi je volný byt.
Pronájem včetně služeb činí 2 147 Kč. V případě zájmu kontaktujte
Obecní úřad v Bitozevsi.
ABra

V příštím čísle: informace z letošní poslední veřejné schůze zastupitelů, pozvánky na adventní akce a další
pravidelné rubriky jako například úryvek z kroniky.
Redakční tým: Michaela Rózsová/MRózs, Mgr. Milena Tyrpákvá/Mtyr, Bc. Tereza Horáková/THor, Ing. Anna
Brabencová/ABra, Jana Hrabětová/JHra a Pavla Heřtová.
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