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O b e c B i t o z e v e s — N e h a s i c e — Tat i n n á — V i d o v l e

Jezdkyně z Magic statku Tatinná

Zima v Bitozevsi—sněhuláky vyrobily děti na dětském klubu.
● Kde jsme se mohli setkat?● Usnesení ● Probíhající projekty ● Ve zkratce ● Kotlíkové dotace ●
Dálnice D7 ● Historie Tatinné ● Výstava bez hranic ● Myslivecký spolek Bitozeves ● Tříkrálová sbírka ●
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Kde jsme se mohli setkat?

Rozsvícení vánočního stromu—vystoupení sboru Berušky z naší ZŠ/MŠ Bitozeves pod vedením paní učitelky Veroniky
Studené a doprovodný zpěv paní Terezy Horákové. Děti si mohly nechat orazítkovat své dopisy Ježíškovi panem pošťákem.
Vánoční
koncert v
kostele—
vánoční
atmosféru
navodil pěvecký
sbor Iluze paní
učitelky
Veroniky
Studené. Na
závěr zazněla i
vánoční báseň v
podání Mileny
Syrovátkové,
která vede
literárně
dramatický obor
na ZUŠ Louny.

Bruslení na
provizorním
bruslišti u
kulturního
domu.

Taneční večery pro dospělé.
www.bitozeves.cz

Silvestrovský ohňostroj—Děkujeme
za krásný ohňostroj panu Tomášovi
Černému.

Ping pong v KD Bitozeves—každé úterý (děti) a čtvrtek (dospělí).
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Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Bitozeves
9. Podání žádosti o dotaci z programu EFEKT na veřejné
osvětlení v obci Vidovle.

VÝPIS U S N E S E N Í
č.1/2016

10. Vypracování projektové dokumentace na zateplení DPS,
vypracování tepelného auditu a projekt na tepelné
čerpadlo.

ze dne 25. 1. 2016
Bere na vědomí
Zapisovatelem zápisu byla jmenována Pavla Heřtová
2. Jednání s firmou LESING plus, spol. s r.o. bylo
ukončeno. Bylo zahájeno jednání s vodoprávním
úřadem v Žatci. Zastupitelstvo obce nemá
připomínky k zápisu z minulé schůze a kontrole
plnění usnesení.
3. Pan Jan Brabenec přečetl zprávu kontrolního výboru, z které vyplynulo, že firma PHILIPP trávníky,
s r.o. uznala reklamaci stavby a do 7. měsíce roku
2016 vymění kompletně oplocení hřiště na vlastní
náklady.
4. Informace o obecním vozidle. Na základě informací
z Finančního úřadu a Živnostenského úřadu požádá
Obecní úřad Ústecký kraj o vyjádření.

11. Rozpočtové změny (příloha č. 8).
MRóz

VE ZKRATCE
Novinky z Mikroregionu:

v březnu bude zasedání valné hromady
Mikroregionu v KD v Bitozevsi.

Termín Her bez plotů je 11. červma 2016
v Tuchořicích.


Dále se pracuje na studii cyklostezky v rámci celého
Mikroregionu.

Sběrná sobota—plánujeme na březen.

Schvaluje
1. Program veřejné schůze zveřejněný dne 15. 1. 2016
na úřední desce a způsobem obvyklým.
2. Ověřovatelé zápisu ve složení: Mgr. Milena Tyrpáková, Josef Podařil
3. Převod pozemků od Pozemkového úřadu do
majetku obce Bitozeves p.č.78, 92/1, 92/9, 98/4,
7/1, 92/4, 92/5, 92/2, 92/3, 92/11, 87/1, 87/3, 149,
148 v k.ú. Bitozeves.
4. Prodej pozemků p.č. 65/1 v k.ú. Vidovle o výměře
154 m², p.č. 64 v k.ú. Vidovle o výměře 108 m² firmě
Faunus Vidovle, s.r.o. Záměr byl vyvěšen na úřední
Desce ve dnech 8. 12. 2015 – 25. 12. 2015.
5. Vyvěšení záměru o prodeji pozemku p.č. 681 v k.ú.
Tatinná dle geometrického plánu (č.j.:661/15/RÓZ).
6. Poskytnutí finančního daru 20 000,- Kč šipkovému
klubu Skrblíci Bitozeves.
7 Nájemní smlouvu s firmou Vodafone Czech Republic
a. s. o umístění nové základnové stanice mobilních
telefonů na budově ZŠ Bitozeves (č.j.: 23/16/RÓZ).
8. Záměr o vypracování projektové dokumentace podle
vypracované studie varianta A (situační výkres – vari.
posunutí a ostrůvek) před ZŠ a MŠ Bitozeves
(realizace 2017).
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Odpadové hospodářství — Dne 7. ledna letošního roku
proběhl první svoz komunálního odpadu. Pravidelně se sváží
každý druhý ČTVRTEK, každý lichý týden. Apelujeme na
důsledné třídění odpadu, přispějete tak nejen k lepšímu využití
surovin, ochraně životního prostředí ale i k úsporám obecního
rozpočtu.
Zaměstnanost na zóně—Aktuální počet zaměstnanců na
průmyslové zóně Triangle se blíží třem tisícům (2865 lidí ke
konci roku 2015). Dle investičních záměrů investorů na
průmyslové zóně Triangle zde bude ke konci roku 2016
zaměstnáno 4465 pracovníků a na konci roku 2018 něco málo
přes 6 tisíc lidí. Informace byly prezentovány dne 14. ledna
2016 ředitelem SPZ Triangle u Kulatého stolu k rozvoji investic
v Ústí nad Labem.
Prořez dřeva—se plánuje na únor/březen ve
Vidovli, v Bitozevsi a břízy v Nehasicích na
místě budoucího místa setkávání.
Bílý kruh bezpečí, z.s., uvedl do provozu novou, bezplatnou,
nonstop Linku pomoci obětem kriminality a
domácího násilí, která má celoevropské harmonizované číslo 116 006. Na tuto linku se
může obrátit každý, kdo se cítí být obětí
trestného činu a různých forem násilí včetně násilí domácího,
nebo se stal jeho svědkem.
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Veřejné osvětlení Vidovle
Obecní úřad připravuje investici nového osvětlení v obci Vidovle.
V tuto chvíli je hotov projekt a je zažádáno o stavební povolení. Je
také zpracován výkaz výměr a zadávací dokumentace. Od února
2016 by měl být celý projekt a zadávací dokumentace na nových
internetových stránkách obce. Celá akce by měla proběhnout v
součinnosti s firmou ČEZ, která provede nové silnoproudé rozvody
po celé obci. V obci budou použity dva druhy LED svítidel.
Silnější svítidla 30W budou použita na komunikaci procházející
obcí. V ostatních částech obce budou použita svítidla o 20W. V
obci bude celkem 35 svítidel. Na celou akci by obec chtěla zažádat
o dotaci z programu EFEKT, který spadá pod ministerstvo
průmyslu a obchodu. (administraci dotace zajišťují pracovníci
obecního úřadu). Začátkem února OÚ vypíše veřejnou soutěž na
dodavatele stavby a koncem měsíce února by mělo dojít k
vyhodnocení výběrového řízení.
Svítidlo 20W DL 30

Nové webové stránky obce
Po několika letech se vedení obce Bitozeves rozhodlo pro
modernizaci obecních webových stránek. Jedním z
impulsů k tomuto kroku byl často uváděný požadavek na
zpřehlednění publikovaného obsahu a potřebě zavádění
nových nástrojů pro komunikaci s občany. Nové webové
stránky se budou snažit, a to nejen atraktivnějším
vzhledem, přilákat více čtenářů a zlepšit všeobecnou
informovanost o dění v obci.
Za účelem realizace tohoto úkolu byly osloveny čtyři IT
společnosti, včetně stávajícího dodavatele, a to s
požadavkem na dodání návrhu a celkové koncepce
nových webových stránek obce. Z nabídek byla vybrána
jako nejlepší, varianta stávajícího dodavatele - firmy
Galileo, která dokázala vedení obce nejlépe oslovit nízkou
cenou a profesionalitou nabízeného řešení.

Svítidlo 30W SL 20

Nové stránky například nabízejí:

Obr. 2

Přehlednější uspořádání obsahu stránek.



Lepší čitelnost hlavních ovládacích panelů.



Vzhled stránek a design aktualizovaný o nové
fotografie s ohledem na roční období.



Funkce pro rozklikávací rozpočet s podrobným
přehledem o nákladech a příjmech obce.



Katastrální mapy



Přehledný kalendář kulturních akcí, včetně historie
akcí.



Anketní otázky,



Křížovky a jiné.

O dalších zajímavých funkcích, které budou postupně na
nových webových stránkách spouštěny Vás budeme
informovat, a to i za pomoci obecního zpravodaje.

Místo přecházení u školy
Obecní úřad nechal zpracovat studii na místo přecházení u ZŠ a
MŠ v Bitozevsi. Studie nabízela dvě možné varianty. K těmto
dvěma variantám se mohli vyjádřit zástupci školy, tak i zastupitelé.
Na lednové veřejné schůzi se zastupitelstvo rozhodlo pro variantu
horního přechodu —viz. níže. Místo přecházení přes komunikaci
je součástí projektu bezpečná cesta do školy. V rámci tohoto
projektu budou řešeny další dílčí úpravy v obci.
S touto úpravou je počítáno na rok 2017.

JHor
www.bitozeves.cz



Vaše náměty na doplnění nových webovek, či příspěvky
posílejte na podatelna@bitozeves.cz.
Od 1. února jsou webové stránky dostupné na adrese:

www.bitozeves.cz

JTyr
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Kotlíkové dotace 2016
V roce 2016 startují státní dotace na kotle pro rodinné domy.
Nepropásněte jedinečnou příležitost pořídit si nový kotel s
až 85% pokrytím nákladů nákupu a instalace.
Zákaz používání starých kotlů
od roku 2022!
Ministerstvo životního prostředí
získalo 9 mld. Kč z evropských
fondů
a
plánuje
vyměnit
minimálně 80 tisíc kotlů do roku
2020. Obyvatelé rodinných domů
si tak budou moci pořídit nový
ekologický kotel nebo tepelné
čerpadlo za výrazně nižší náklady.
Výměna starého kotle nebude jen
motivace, ale i povinnost. Od roku
2022 nebude podle platného
zákona o ovzduší v ČR možné používat v domácnostech
neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Je Váš kotel na tuhá
paliva přes 10 let starý? Nevyhoví zpřísněným požadavkům
zákona č.201/2012. Cílem dotací je snížit provozovatelům
náklady na pořízení efektivnějšího zdroje vytápění.
Kdo může žádat a na co se dotace vztahují?
O dotaci na nový kotel může požádat majitel nemovitosti nebo
zastupující osoba s plnou mocí. Současně musí být dodrženy
základní podmínky dotací na kotle:


Dotace na kotle se vztahuje pouze na rodinné domy a
bytové domy o maximálním počtu 3 bytových jednotek



Nový otopný zdroj musí být uveden na seznamu
registrovaných výrobků



Na rodinný dům musí být vystaven průkaz energetické
náročnosti budovy, případně musí být navrženo mikro
energetické opatření



Rodinný dům je vytápěn kotlem na pevná paliva s
ručním přikládáním nebo spolu v kombinaci s dalším
typem kotle (plynový, elektrický)



Nelze vyměňovat stávající kotel na biomasu za kotel na
uhlí



Nelze vyměňovat stávající kotel s automatickým
přikládáním paliva



Nelze vyměňovat zdroj tepla, na který již byla
poskytnuta státní dotace (od roku 2009)

Další informace naleznete:
http://www.bitozeves.cz/uredni-deska/
Kontakty a pomoc při vyplňování žádostí Vám
nabízí OÚ Bitozeves.
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Dostavba dálnice D7 aktuálně do
sedmi let ?
Rychlostní silnice R7 se stala
od 1. ledna 2016 dálnicí D7. Je
to důležitá spojnice mezi Prahou, Slaným a
Chomutovem. Dálnice bude mít po
dokončení 78 km. V současnosti je
v provozu 35 km, 4 km v provozu jako čtyř
pruhová silnice (úsek Sulec - obchvat, v
provozu jako I/7), 39 km je stále v přípravě.

Z historie:
Prvních 6 km R7 z Prahy do Makotřas bylo postaveno na
začátku 60. let, výstavba úseku do Buštěhradu proběhla v druhé
polovině 70. let a poslední prodloužení do Slaného bylo
dokončeno
v roce 1989. Na pokračování rozšiřování
rychlostní silnice jsme čekali 20 dlouhých let. Ke
slavnostnímu otevření obchvatu obce Sulec v délce 2,5 km a
úseku Bitozeves – Vysočany došlo koncem roku 2009.
Jak dlouho bude trvat dokončení dálnice D7. Bude to 5, 7, 15
nebo znovu 20 let ?
Aktuálně je v různé fázi přípravy 5 úseků:

vítězem byla podepsána smlouva. Jednání o převzetí nadjezdu
polní cesty nad D7 s obcemi a s firmami, které obhospodařují
pozemky, byla neúspěšná. Most bude proto ze stavby vypuštěn a
nahrazen novou polní cestou souběžnou s D7. Tato úprava
vyvolala změnu územního rozhodnutí. V roce 2013 byl
vysoutěžen zhotovitel dokumentace pro územní rozhodnutí. Dne
4. září 2014 rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy na
základě výsledků technicko-ekonomické studie úseku Slaný –
Bitozeves, že další výstavba tohoto úseku bude sledována v kategorii R 25,5/100. Dokončuje se majetkoprávní příprava stavby.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 349 milionů korun.
D7 Chlumčany – zkapacitnění silnice – plán výstavby úseku 4,44
km 1Q/2018 – 1Q/2020, nyní se zpracovává aktualizace dokumentace pro stavební povolení. Součástí stavby je 8 mostů,
náklady odhadovány na 1,713 miliardy korun.
D7 Panenský Týnec – zkapacitnění obchvatu, úsek 3,458km,
výstavba 3Q/2017 – 2Q/2019, aktuálně je zpracovávána aktualizace dokumentace pro stavební povolení. Součástí stavby jsou 4
mosty, náklady jsou plánovány na 530 milionů korun.
D7 Louny – zkapacitnění obchvatu, úsek 6,13 km, stavba
3Q/2017 – 3Q/2019, probíhá výběrové řízení na zpracovatele
aktualizace dokumentace pro stavební povolení. Na úseku mají
být 4 mosty, vydání stav. povolení se předpokládá v roce 2016,
náklady plánovány na 959 mil. korun.
D7 Postoloprty – zkapacitnění obchvatu, úsek 4,848 km,
výstavba očekávána v období 1Q/2020-2Q/2022, probíhá
výběrové řízení na zpracovatelé aktualizace dokumentace pro
územní řízení, 12/2013 nabyl účinnosti územní plán města
Postoloprty, ve kterém je rozšíření stávající silnice I/7 navrženo
vpravo přes prostor provozních objektů fotbalového hřiště. Je
zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, bude jí však
třeba aktualizovat. Náklady na stavbu jsou plánovány na
1,174 miliardy korun.

Vhledem k narůstající nákladní dopravě i každodenním
přesunům lidí do Prahy a okolí za prací doufejme, že
k dokončení dálnice dojde co nejdříve. Nám všem se pak zkrátí
dojezd do hlavního města zhruba o 10 minut.

informace z ŘSD ČR, prezentované Ústeckým krajem dne 14.1.2016 investorům do průmyslových zón a webové str. www.ceskedalnice.cz

D7 Postoloprty – MÚK (mimoúrovňová křižovatka) Bitozeves,
úsek 3,77 km - plánovaná stavba od 4/2016 – 10/2017,
v současné době je řešena novelizace zákona č.100/2001 Sb, o
posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA) a s tím související vydání stavebních povolení. Součástí stavby jsou 2
mosty a přeložky ostatních silnic v délce 6,947 km. Na stavbu
bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí
a územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro
stavební povolení. Pro komplikace v majetkoprávním
vypořádání byla stavba rozdělena na dvě etapy. Stavební povolení na I. etapu (úsek MÚK Postoloprty-západ – odbočka ze
silnice II/607 na Seménkovice) bylo vydáno 16. prosince 2011.
Dokončují se vyvlastňovací řízení na 2. etapu. V dubnu 2010
bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a s

www.bitozeves.cz

Nad naší obcí probíhají stavební změny kruhových objezdů. Jde
o úpravy umožňující převoz stavebních konstrukcí pro nový závod společnosti NEXEN TIRE.

Thor
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Rozhovor s Mgr. Romanem Řepkou
předsedou Mysliveckého sdružení
Bitozeves, z.s.
Základní údaje o sdružení:
- Datum vzniku: 22. 7. 1992, historicky kořeny sdružení sahají do
osmdesátých let.
- Počet řádných členů: 18 a 2 členové ve zkušební lhůtě.
- Počet hektarů, na kterých hospodaří: 1745 ha.
Obec Bitozeves každoročně přispívá 30 000 Kč na Myslivecké
sdružení Bitozeves, z. s.. Co se z těchto peněz financuje?
Část darovaných financí
používáme například k
nákup krmení, chovných
zajíců a bažantů, soli,
drobného materiálu pro
výrobu
a
opravu
krmelců. Velká část
peněz se používá na
myslivecká
políčka.
V současnosti obhospodařujeme celkem 3. Jedno je u Nehasic, další poblíž Tatinné a poslední leží v trojúhelníku u průmyslové zóny. Jsou to pozemky, kde se myslivci
domluvili s vlastníky pozemků na vysetí určité skladby plodin,
kterou si zvěř v době nouze spase a zároveň jí slouží i jako kryt
v době nepříznivých povětrnostních podmínek. Jen obhospodařování těchto políček přijde ročně na více než 30 tisíc korun.
Máte přehled o aktuálním stavu zvěře v našem okolí?
Hlavním druhem v naší honitbě je zvěř srnčí, která se daří a je v
dobrých počtech. Dle bonity půdy jsou stanoveny normované
počty. Dle přírůstků jsou stanoveny povolené počty k odlovu.
Plán lovu se schvaluje na pověřeném úřadu v Žatci. Horší situace
je se zvěří drobnou. Do
této kategorie patří zajíc a
bažant. Jejich počty jsou
dlouhodobě nižší. Z toho
důvodu ročně lovíme jen
asi 10 zajíců a kolem 25 ks
bažantů.
Věříme,
že
v budoucnosti se podaří
stavy této zvěře zvýšit.
Kdy plánujete další hon? Jaké byly výsledky posledních
honů?
Lovecká sezóna skončila. Zajíc i bažant se smí lovit jen do 31.
12. Nyní myslivce čeká doba přikrmování a péče o zvěř tak, aby
zimu přečkala v dobré kondici. Nejbližší mysliveckou akcí je 6. 7. února, kdy se podávají léčiva srnčí zvěři proti parazitům, jako
je například střečkovitost. Další hony budou až v listopadu a
prosinci letošního roku. Během roku však myslivci provádějí
individuální lov srnčí zvěře, prasat a například také lišek Těch
ulovíme kolem 30 ks za rok.
Co nejvíce trápí Bitozeveské myslivce?
Největším problémem je pokračující úbytek drobné zvěře, který
je způsoben několika faktory jako je například technizace
v zemědělství, ale také velký predační tlak např. ze strany lišek,
Bitozeveský zpravodaj

koček, ale i krkavců a kun. Více méně je to však celorepublikový trend. Proto máme i vlastní odchovnu zajíců. Vlastní
odchovna je v areálu zemědělské společnosti Faunus a momentálně chová 4 páry zajíců. Ročně zde odchováme cca 20
– 30 mladých zajíců. V revíru nás rovněž trápí například
koně, které jsou například v lokalitě Nehasice - Tatinná
volně puštěné na loukách nebo psi, kteří volně pobíhají po
lese. Žádáme proto obyvatele, aby své mazlíčky dobře
hlídali a nepouštěli je na volno.
Stále zaječí populaci trápí tularémie—nebezpečná virová
nemoc?
Aktuálně se tularémie v našem revíru nevyskytuje. 7—8 let
nazpět jsme tularémii v revíru měli. Z toho důvodu bylo
nutno provádět veterinární vyšetření veškeré ulovené zvěře.
Jak vidíte budoucnost mysliveckého spolku v Bitozevsi a
v ČR obecně?
Věřím, že myslivost fungovat bude. Není to levná záležitost,
zvláště nájmy za honitby jsou v některých lokalitách velice
nákladná položka rozpočtu. Členská základna stárne a
mladých kluků nebo děvčat nepřibývá. Česká myslivost má
status nehmotného kulturního dědictví ČR, rituály,
myslivecká mluva— (oči=světla……).
Každý, kdo chce vykonávat právo myslivosti, musí absolvovat kurz, na základě kterého získá první lovecký lístek.
Kurz trvá 2 měsíce, po jeho absolvování je prováděna roční
adeptská praxe v mysliveckém sdružení. Pokud se osoba
osvědčí, může skládat zkoušky a následně se stát myslivcem.
Tyto zkoušky provádí Okresní myslivecký svaz v Lounech.
Další informace naleznete na: www.myslivost.cz.
Proč si myslíte, že je myslivecký ples v Bitozevsi tak
oblíbený?
Myslím si, že své dělá pěkná tombola, dobrá hudba, skvělá
organizace, početná členská základna, která zajistí významnou část účastníků. Výhoda místního sálu a tradice.
Myslivecké zábavy se již organizovaly v dobách, kdy byl sál
v domě vedle současného obecního úřadu v Bitozevsi.
Myslivci z Bitozevsi pravidelně pomáhají na dětském
dnu. Plánujete se zúčastnit se svými členy i letos 4. června?
Myslivci se snaží reprezentovat spolek nejenom v rámci
plesu, ale i při dětském dnu. Na dětském dnu již mnoho let
organizujeme
střelnici.
Pokud
bude zájem obce o
spolupráci s námi,
rádi opět samozřejmě
pomůžeme.

Závěrem bych chtěl za naše sdružení poděkovat vedení
Obce Bitozeves a místním zemědělcům, kteří přispívají ať
už finančně nebo jinak na rozvoj myslivosti.
MTyr
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Historie Tatinné z pohlednic
Roku 1862 byla v Tatinné postavena kaplička: malá,
čtvercová s dřevěnou zvoničkou. V kapli bývala socha
Bolestné Panny Marie z 18. století. Tato památka byla
zbourána z neznámého důvodu. Sýpka v obci, používána
dlouhá léta státním statkem, je průvodní tvrz, vystavěná
někdy před 14. stoletím. Obcí protéká říčka Chomutovka,
která se pod Postoloprty vlévá do Ohře. Na katastru
Tatinné na stráních nad Chomutovkou rostou vzácné
druhy slanomilných rostlin. Mimochodem—Tatinná není
jen název obce, ale také mírného návrší nad obcí, přesně
v místech, kde z chomutovské silnice odbočuje cesta do
vesnice. Pahorek se jmenuje taktéž Tatinná a má
nadmořskou výšku 271 metrů.

Tatinná—střed obce s pomníkem obětem 1. světové války—
1934
Název obce vznikl ze staročeského slova „tať“, které
znamenalo zloděje. Výraz „tatiná“ tedy znamenal zlodějská.
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1378, kdy byl
Přech z Tatinné patronem kostela v Nehasicích. Znamená to,
že už tehdy zde bylo šlechtické sídlo. Do roku 1533 patřilo
zdejší zboží několika drobným zemanským rodům, například
Kosteleckým, Stroupečským, Všebořičským a dalším.
Zajímavá je |kupní smlouva z roku 1422, která na panství
uvádí tvrz, vrchnostenský dvůr, mlýn a několik rybníků. V
uvedeném roce 1533 koupil Tatinnou, kde se v té době
pěstovalo i víno, za 1.600 kop českých grošů Mikuláš Hruška
z Března (pro srovnání—za tuto částku se pořídily tři domy na
žateckém náměstí). Mikuláše později zabil v hádce jeho
vlastní bratr Jakub, který sídlil na Bitozevsi. V roce 1555
Jakub majetek zabitého bratra koupil. Hruškům Tatinná patří
až do Bílé hory. Když ji roku 1623 konfiskovala královská
pokladna, byla zdejší tvrz už opuštěná. Ve druhé polovině 17.
století byla přestavěna na sýpku. Třicetiletá válka znamenala
pro obec pohromu. V roce 1641 byly ze šestnácti usedlostí
obydleny jen tři. Názvy vypálených usedlostí naznačují, že tu
převažovali Němci už před třicetiletou válkou. V roce 1671
zakoupili Tatinnou Sinzendorfové, kteří ji znovuosídlili. Roku
1692 koupili Tatinnou i s Postoloprty Schwarzenbergové a od
té doby patřila obec k postoloprtskému panství trvale. V první
polovině 19. století tu měla vrchnost ovčín. V roce 1884 byl v
obci založen nejstarší spolek, kterým byli hasiči. V roce 1904
byly ve vsi dvě hospody, dva ševci a tři obchodníci. Počátkem
první republiky byla Tatinná z 80 % německá. Nejvíce
obyvatel tu žilo roku 1921—celkem 292. Co do počtu je dnes
Tatinná osídlena asi jako po třicetileté válce: v roce 1991 zde
bylo hlášeno jen 18 osob, o dvacet méně než roku 1980.
Tatinná leží v nadmořské výšce 219 metrů, sedm kilometrů
severozápadně od Postoloprt. Když se v roce 1960 stala
Tatinná součástí lounského okresu, byl tam ještě místní
národní výbor. Při násilném slučování v obcí v roce 1981 se
Tatinná stala součástí Žatce, po roce 1990 pro změnu osadou
Bitozevsi.

www.bitozeves.cz

Tatinná—hřbitov, zima 2016

MTyr

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tatinn%C3%A1;
Svobodný hlas, ze dne 22. února 2001, Květa Tošnerová;
Žatecko na starých pohlednicích, P. Prášil, J. Řánek, J.
Rychtařík, 2005.
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Zdroj:
http://www.ngprague.cz/exposition-detail/bez-hranic-umeni-vkrusnohori-mezi-gotikou-arenesanci/;http://postoloprty.farnost.cz/kostely-a-kaple/dalsi-kostely-akaple/
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Ukončení 1. pololetí školního roku
2015/2016
Naše kostely v Bitozevsi a v Nehasicích jsou
součástí výstavy Bez hranic.
Bitozeves – kostel sv. Michaela archanděla
Kostel je ze 14. století, jednolodní s opěráky. Na severní straně
presbytáře sakristie s hranolovou věží. Presbytář sklenut žebrovou
klenbou, okna presbytáře gotická, dvojdílná s kružbami.

Nehasice – kostel Narození Panny Marie
Pozdně gotický kostel z 15. století, zbarokizovaný v roce 1677,
jednolodní, obdélný. Na severní straně presbytáře hranolová věž se
sakristií. V západním průčelí pozdně gotický portál. Presbytář sklenut
třemi křížovými klenbami žebrovými. V přesbytáři pískovcový epitaf
s postavami Vojtěcha z Údrče, syna Viléma a manželky Kateřiny z
roku 1591.

Dne 28. ledna 2016 jsme u nás ve škole rozdávali
vysvědčení. Pro některé z našich žáčků to byla premiéra.
Vždyť
své
vysvědčení,
lépe
řečeno
„VÝPIS
Z VYSVĚDČENÍ“ dostalo 7 prvňáčků úplně poprvé.
Všichni žáci naší školy se opravdu snažili a podle toho také
vypadaly i jejich studijní výsledky. (Ne, že by se v některých
případech nedalo ještě trochu zabrat…) Před námi je nyní
celé druhé pololetí školního roku a moře práce.
Ve čtvrtek 28. 1. 2016, kdy se rozdávalo vysvědčení a
v pátek 29. 1. 2016 probíhal ve škole zápis do 1. ročníku ZŠ.
O přijetí do 1. ročníku zažádalo celkem 9 dětí. U samotného
zápisu si dovednosti a znalosti dětí prověřovala paní učitelka
letošních prvňáčků Mgr. Irena Trefilová. Budoucí školáci se
opravdu moc snažili. Doufám, že se do školy všichni těší…

Datum konání výstavy: 27.11.2015 - 13.03.2016
Místo konání: Valdštejnská jízdárna, Praha
Krušné hory a přiléhající vnitrozemí byly v období vrcholného a
pozdního středověku velmi výraznou oblastí určenou ekonomicky
a kulturně silnými královskými a poddanskými městy, jejichž
život silně ovlivňovala horní činnost rozvíjející se na české i saské
straně.
Přes města, tvořící hospodářské zázemí pro život na horách
(konkrétně královské Litoměřice, Ústí nad Labem, Louny, Žatec,
Most, Teplice, dále poddanský Chomutov, Děčín, Kadaň) vedly
z Prahy – z centra Českého království – dvě obchodní komunikace
spojující Čechy a Sasko. Jednou z cest byla tzv. Labská cesta do
Drážďan, druhým směrem byla tzv. saská cesta přes Louny a
Most do Freiberku, která měla i řadu dalších návazných komunikací přes Krušné hory, např. Poohřím přes Žatec a Kadaň
směrem na Annaberg.

Umělecká díla (na 200 ks) představená na výstavě „Bez hranic“
zprostředkují divákovi nevšední umělecký zážitek pět set let staré
historické skutečnosti, která velice silně určila i současnou podobu
severočeských měst (urbanismus, komunikace apod.). Estetický
zážitek ze středověkého umění umocní členění výstavy do oddílů
věnovaných jednotlivým městům severočeského regionu, jejichž
historická paměť je dnes mnohde takřka vymazána (vesnice zaniklé důlní těžbou, přestavby měst od doby technické revoluce 19.
stol., vysídlení obyvatel po druhé světové válce apod.). Oživování
společenské kulturní paměti spojené s prožitkem uměleckých
památek umožňuje posilování identifikace člověka s prostorem, ve
kterém žije, a tedy i s širším regionem, a posiluje též pochopení
historických souvislostí nezbytných pro plnohodnotné prožívání
současnosti. Výstava Bez hranic může mít v tomto ohledu velký
význam pro posílení identity regionu severozápadních Čech, která
byla mnohdy zapomenuta vlivem překotných událostí dvacátého
století i ztrátou kulturní krajiny v důsledku povrchové těžby uhlí.
Bitozeveský zpravodaj 2016/01

Mgr. Alena Shejbalová
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Koleda Tříkrálové sbírky je sečtena a konečná částka činí
obdivuhodných: 6 520 Kč. Letošní vykoledovaná suma tak
překonala výtěžek loňského roku téměř o 242 korun.
Výsledky ukazují, že lidé mají otevřená srdce, a není jim
lhostejný osud těch, kteří se nachází v nouzi.

V tabulce najdete aktuální přehled výsledků Litoměřické
arcidiecéze:

V Bitozevsi a osadách Nehasice, Tatinná a Vidovle vyšlo do
ulic celkem 15 koledníků: Anna Vávrová, Lenka Horáková,
Michaela Musilová, Karolína Horáková, Slávka Brabencová,
Kateřina Vovesná, Tomáš a Lukáš Vatrovi, Vaneska Bozenhardová, Michal Vojar, Petr Peking, Daniel Zpěvák, Marie a
Zuzana Šimůnkovi, Milena Tyrpáková ml.

Loni za celou ČR: 89
373 094 Kč
Letos: 94 437 145 Kč

Děkuji všem, kteří koledníky doprovázeli a především Pavlíně
Synkové, která si na starost opět vzala koledníky v Bitozevsi.
Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován
na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé
formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním
postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro další jinak
sociálně potřebné.
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde
byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se
v daném roce vybírá.
Letošní rok 2016 jsme vybírali do pokladniček Oblastní
charity Žatec. Vybrali jsme cca 31 % z celkové částky
(Žatecké pokladničky celkem = 20 779 Kč) a tím jsme
významně podpořili projekty, které bude realizovat žatecká
charita.

Porovnání výsledků s
posledním rokem:

Loni za Bitozeves:
6 278 Kč
Letos: 6 520 Kč

Ze srdce děkujeme všem dárcům,
všem, kteří otevřeli tříkrálovým
koledníkům nejen dveře, ale i srdce a
dokázali tak svoji solidárnost s
potřebnými!
MTyr

www.bitozeves.cz
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Hraběnčino tajemství:
Nepečený piškotový dort
Náplň: 1 sáček vanilkového pudinku bez vaření, 4 lžíce moučkového
cukru,
1 sáček vanilkového cukru, 600 ml smetany ke šlehání, 500 g mascarpone
(můžeme nahradit tvarohem), 300 g polomáčených piškotů s višňovou želé
náplní

Na dozdobení: 100 ml smetany ke šlehání, mandlové lupínky,
strouhaná čokoláda
Pudink bez vaření smícháme s oběma druhy cukru a vsypeme do
odměřené smetany a vyšleháme do hustého krému. K hustému krému
přidáme mascarpone či tvaroh a metlou opatrně promícháme.
Do dortové formy o průměru 22 cm na dno vyskládáme polomáčené piškoty. Na vrstvu piškotů rozetřeme vrstvu krému, pak
další vrstvu piškotů a znova vrstva krému. Takto naplněnou formu uložíme do druhého dne do lednice.
Druhý den sundáme ráfek a bok dortíku potřeme vyšlehanou šlehačkou a na povrch přidáme posyp mandlovými lupínky a
nahrubo strouhanou čokoládou.
Dortík podávejte dobře vychlazený.
Bitozeveský zpravodaj

JHra
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Křížovka

Staré české přísloví: Tmavé hromnice, sedláka radost, jasno-li ale, ……… (viz. tajenka). Řešení naleznete na www.bitozeves.cz.
Zdroj: HRUBÝ, Karel. Sbírka přísloví, pořekadel a průpovědí, kterých užívá náš lid rolnický. Praha: J. OTTO. 1880. S. 5–7. Vydáno:1880

Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adresu OÚ Bitozeves s heslem „zpravodaj“.
Další číslo připravujeme na duben 2016.
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