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Rozsvícený betlém v Nehasicích
● Ohlédnutí za posledními akcemi● Usnesení ● Probíhající projekty ● Ve zkratce ● Halloween ●
Oprava kostela ● Nexen ● Kanalizace a ČOV ● Z kroniky ● Místní spolky ● Křížovka ● Hraběnčino
tajemství ● Pozvánky na akce v Bitozevsi ●

Kde jsme se mohli setkat?
DRAKIÁDA
- počasí sice
nepřálo
drakům,
přesto se
podařilo
některým
vytrvalým
běžcům draka
donutit
vzlétnout.
Nakonec se
opekly i
špekáčky a
rozdaly
pamětní listy s
fidorkami.

SPORTOVNÍ DEN ve Vidovli
- malí sportovci si mohli vyzkoušet mnoho disciplín. Za
své úsilí si zasloužili medaile, diplomy a jiné ceny.

HELIGONKÁŘI z Chyňavy
- navštívili Bitozeves a zahráli i panu Průšovi, který oslavil krásné
životní jubileum. Blahopřejeme! A těšíme se na další heligonky k
MDŽ (opět Staročeští heligonkáři s panem Vávrou).
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Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Bitozeves

USNESENÍ
č.5/2015
ze dne 25. 11. 2015
Bere na vědomí
1. Zapisovatelem zápisu byla jmenována M. Rózsová.
2. Zastupitelstvo obce nemá připomínky k zápisu z minulé
schůze a kontrole plnění usnesení.
3. Kontrolní výbor předloží do konce prosince zápis
z kontroly Víceúčelového školního sportovního hřiště.
Předseda finančního výboru přečetl závěry z posledních
kontrol s tím, že se finanční výbor dodatečně sejde a
dohodne se na finální podobě zápisu.
4. Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
obce Bitozeves za rok 2015.
5. Žádost firmy LESING plus, spol. s.r.o. o prodloužení
nájemní smlouvy pozemku bývalé ČOV Nehasice.

9. Vyplacení finančního příspěvku na rok 2015 – Centrum
aktivního odpočinku – Jezdecká společnost Bitozeves o.s.
v částce 15 000,-Kč.
10. Vyplacení finančního příspěvku na rok 2015 – Občanské
sdružení ,,Občané pro Bitozeves“ v částce 10 000,-Kč.
11. Vyvěšení záměru prodeje pozemků p.č. 65/1 o výměře 154
m² v k.ú. Vidovle a p.č. 64 o výměře 108 m² v k.ú. Vidovle.
12. Dodatek ke směrnici finanční kontrole ke článku VII.
Vnitřní kontrolní systém v obci u zřízených příspěvkových
organizací vypouští se firma LN – AUDIT na doporučení
z Krajského úřadu a kontrolu bude provádět autorizovaná
osoba dle výběru Obecního úřadu Bitozeves.

Neschvaluje
1. Protinávrh pana Ing. Ivana Kolára, aby z rozpočtu byly
vyčleněny investice, které by se přesunuly do rezervy a byly by
uvolněny až po schválení investiční akce.
2. Doplnění členů kontrolního výboru o paní Lucii Kulichovou a
pana Lukáše Kulicha.

Schvaluje
1. Doplnění programu jednání zastupitelstva obce
a) Doplnění člěnů kontrolního výborů o paní Lůčii
Kůličhovoů a pana Lůkašě Kůličha.
b) Schválení dodatku ke směrnici finanční kontrole ke
článku VII. Vnitřní kontrolní systém v obci u zřízených
příspěvkových organizací vypouští se firma LN AUDIT na doporučení z Krajského úřadu a kontrolu bude
provádět autorizovaná osoba dle výběru OÚ Bitozeves.
2. Program veřejné schůze zveřejněný dne 16. 11. 2015 na
úřední desce a způsobem obvyklým
3. Ověřovatelé zápisu ve složení: Ing. J. Žežulka, L. Kulich
4. Rozpočet pro rok 2016 dle odvětvového členění
(paragrafů)
Příjmové položky:
10 386 600,-Kč
Výdajové položky:
11 827 500,-Kč
Financování:
1 440 900,-Kč
Rozpočet obce Bitozeves pro rok 2016 je schodkový a
schodek ve výši 1 440 900,- Kč bude hrazen fnančními
prostředky z minulých let.
5. Dotaci na veřejné osvětlení v obci Tatinná ,,Snížení energetické náročnosti VO v obci Tatinná“ v částce 58 652,Kč.
6. Rozpočtové změny obce Bitozeves a souhlasí s úpravami
rozpočtu provedenými do konce rozpočtového roku 2015.
7. Rozpočtové změny ZŠ a MŠ Bitozeves.
8. Odpisový plán pro rok 2015 - 2016 (Budova – Přístavba
Půda) ZŠ a MŠ Bitozeves.
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Ukládá starostovi
Jednat s firmou LESING plus, spol. s.r.o.
MRóz

K rozpočtu obce
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na následující období rok 2016.
Rozpočet zahrnuje investice v obcích Nehasice, Vidovle a
Tatinná. Část těchto investic bude financována z volných
prostředků na účtu obce z minulých let. Volné prostředky může
obec čerpat prostřednictvím schodkového rozpočtu, tento postup
byl konzultován s Krajským úřadem. Na účtu obce bylo k
31.12.2014 3,3 mil. Kč a očekáváme, že ke konci roku 2015
bude i po mimořádné splátce kolem 3 mil Kč.
Jak je to s úvěry a zadlužeností obce: V roce 2014 byl OÚ
upozorněn Krajským úřadem na neúměrnou zadluženost (audit
hospodaření za rok 2014). Úvěr na konci roku 2014 činil
5.010.907 Kč u České spořitelny. V letošním roce si obec
Bitozeves nevzala žádný úvěr, stávající úvěr přesunula
do Komerční banky, kde má vedený běžný účet a to za
podmínky zrušení zástavy nemovitého majetku obce (kulturního
domu). Změna úvěru byla vyjednána na žádost OÚ přímo s
bankou a nebyl osloven žádný zprostředkovatel. Dále OÚ
zaplatil kromě běžných splátek i mimořádnou splátku 1 mil. Kč.
Ke konci října 2015 byl stav úvěru 3.461.792 Kč. Úvěr je splatný
v roce 2022 a lze ho optimálně umořovat v souladu s vývojem
inflace a ekonomickou situací obce. S ohledem na smluvně
stanovenou a úspornější flexibilní úrokovou míru úvěru, je pro
obec výhodnější úvěr splácet postupně.

THor, JTyr
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VE ZKRATCE
Veřejné osvětlení v Tatinné:
V obci Tatinná bylo vyměněno 14 svítidel veřejného osvětlení.
Byly osazeny nové LED zdroje, které nahradily původní
zářivková světla.
Celkové náklady stavby:
Projektová dokumentace
3.630 Kč
Energetický audit
5.000 Kč
Dodávka a montáž svítidel 138.000 Kč
Dotace z programu EFEKT 58.000 Kč
Finální náklady obce
88.630 Kč
Zakázku prováděla firma Gutlebet z Loun.

Jak pokračují úpravy terénu
kolem kostela v Nehasicích?

Obr. 3

ČOV a další projekty:
Obec Bitozeves nechala zpracovat dokumentace na domácí
Obr. odpadních
2
čistírny
vod. Je zpracováno 8 proj. dokumentací. V
dalších týdnech obec osloví se žádostmi o vyjádření všechny
dotčené orgány a v dalším kroku zažádá o stavební povolení.
Další zpracované dokumentace, které jsou k nahlédnutí na
Obecním úřadě.
Místo setkávání Nehasice
Komunikace Tatinná
Chodník Vidovle
Veřejné osvětlení Vidovle
Veřejné osvětlení Tatinná.
Na požádání pracovnic OÚ, vám může být projekt nahrán na
USB disk ve formátu PDF.
OÚ připravuje nové webové stránky. Se zprovozněním nových
stránek je počítáno ke konci ledna. Všechny projekty budou na
těchto stránkách uveřejněny.
Obecní úřad počítá se zpracováním dalších projektů v roce
2016 a bude připravovat další investiční plány v souladu s
návrhy občanů.

Vysazeno bylo 50 keřů a navezeno cca 1 m³ mulčovací
kůry. Další výsadba a úpravy budou pokračovat až po
opravě kostelní zdi. Žatecký odbor památkové péče již
vydal vyjádření a OÚ Bitozeves tak může zahájit
poptávkové řízení.

Povodí Ohře prořezávalo
břehy Chomutovky.

Mapa povodí Ohře

Povodí Ohře kácelo napadené stromy—29 ks jasanů.

Silnice do
otevřena.

Nehasic

je

opět

JHor, LKul
Prosincový zpravodaj

Stránka 4

A takhle se strašilo na halloweena v Bitozevsi…

Foto: Kuba Wist
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Oprava opěrných pilířů kostela a
odvodnění povrchových vod
V Bitozevsi probíhají opravy na budově kostela. Cílem oprav
je odvodnění presbytáře, prostoru v zadní části kostela
vyhrazeného pro oltář a kněží. Došlo k odkrytí základů
budovy, kde bylo zjištěno rozsáhlé poškození spodní stavby a
to hlavně opěrných sloupů. Jeden ze sloupů musel být celý
rozebrán a jeho kameny označeny. Po výměně spodních
poškozených kamenů, byl opěrný sloup znovu postaven.
Pracovníci museli kameny z poškozeného sloupu označit
čísly, podle kterých je opětovně skládali.
Při odkrývání spodní stavby objektu cca 70cm pod úrovní
terénu, byl objeven původní odvodňovací systém. Dle
vyjádření archeologů se s takovým založením stavby setkali
poprvé. Každopádně okolo kostela budou provedeny nové
drenáže a tyto původní budou zakonzervovány. Dále na
presbytáři kostela byla opravena střešní krytina a instalovány
nové okapy. Práce na této etapě oprav by měli být ukončeny
do konce listopadu. Dle vyjádření stavebního dozoru, by
měly další opravy proběhnout v příštím roce.

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlásilo v
prosinci 2014 dotační program na obnovu kulturních památek

pro rok 2015. Návrhy na zařazení akce obnovy
nemovité kulturní památky do programu byly přijímány
do 31. ledna 2015.
Církev z tohoto programu zažádala na opravu kostela
v Bitozevsi o dotaci 130 000 Kč.
Havarijní program

Finanční prostředky z Havarijního programu jsou
určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v
havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické
a celkové stavební zajištění, vč. restaurátorských prací
a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo
provedení klempířských a zámečnických prací, komínů
a hlavní římsy budovy).
JHor

Aktuální přehled bohoslužeb
najdete na:
http://postoloprty.farnost.cz/clanky-afotogalerie/
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Na Trianglu začne brzy stavba
nové továrny NEXEN na
pneumatiky.

O nově přicházejícím největším investorovi na PZ Triangle
jsme měli zatím příležitost slyšet jen v médiích. Poprvé se
NEXEN v našem regionu viditelně ukázal ve dnech 4. a 5.září
v Žatci, a to jako hlavního sponzor tradiční Dočesné. Jasně
fialová firemní barva NEXENU byla patrná na hlavní scéně,
stáncích, letáčcích, hosteskách i balóncích.

Výše plánované investice je 24 miliard CZK, Cílová
kapacita záměru je 12 milionů ks ročně, což je při
nepřetržitém provozu zhruba 33 tis. ks denně.
Stavba vznikne na pozemku o výměře 65 tis.m2.
Pozemky pod budoucí továrnou zatím nejsou ve
vlastnictví investora, kupní smlouva bude realizována až
po dokončení investičních pobídek zahrnujících slevu
z ceny pozemku.
Existuje záměr a současně závazek společnosti
NEXEN v souvislosti s čerpáním dotace od MPO ČR a
MPSV ČR zaměstnat 1 000 lidí do konce 1.poloviny
roku 2020. Naopak jedním z požadavků Nexenu je
dokončení rychlostní silnice R7 - Praha Chomutov, která
je důležitá pro plynulé dodávky materiálu a rozvoz
výrobků k budoucím odběratelům.
Plán realizace investice společnosti NEXEN TIRE v ČR
prezentovaný 1.října 2015 na Groundbreaking
Ceremony
Nová pracovní místa
V první fázi náborů budou v předpokládaném termínu
konec roku 2016 vysláni budoucí mistři/vedoucí směn a

Další velkou událostí pro PZ Triangle byla oslava položení
základního kamene stavby závodu na výrobu pneumatik
„Groundbreaking Ceremony“ uspořádaná dne 1.října 2015
přímo na místě budoucí stavby v Průmyslové zóně Triangle.
U symbolického momentu prvního kopnutí rýčem se sešli
předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, prezident Hospodářské
komory ČR Vladimír Dlouhý a další představitelé vlády,
Ústeckého kraje i Žateckého regionu.

Skutečné zahájení stavebních prací je reálné v první
polovině roku 2016.
Společnost NEXEN TIRE nyní vyřizuje všechna nezbytná
povolení. Předpokládaný termín zahájení skutečných prací na
stavbě je únor 2016.

týmů do Jižní Korey na několikaměsíční školení.
Operátoři budou nabíráni postupně od 1Q 2017. V době
spuštění výroby plánuje Nexen zaměstnat něco mezi
200-300 lidí. Dále se bude výroba postupně rozšiřovat a
množství zaměstnanců poroste (1000 lidí v roce 2020,
1500 lidí v další etapě). Závod bude vybaven
nejmodernějšími stroji s vysokou automatizací, proto
NEXEN
nenabízí
práci
podobnou
pásovým
montážním linkám, náplní pracovníků bude zejména
dohled na chod automatizované výroby a její
nastavování, programování a údržba. Podle manažera
společnosti, pana Petra Pospíšila, bude pro výběr
vhodných zaměstnanců hlavní chuť a vůle pracovat
a učit se. Společnost připravuje intenzivní proces
vzdělávání a zaškolování nových pracovníků.
Odhadovaná doba školení je 2-3 měsíce po nástupu.
Zaměstnání tak může ve společnosti nalézt i člověk bez
praxe a vzdělání v oboru. Nejlépe se uplatní člověk s
vyučením v oboru elektro a strojní mechanik,
či absolventi strojních průmyslovek.
THor
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Kanalizace a ČOV v Bitozevsi
historie a současnost
Prvotním impulzem pro nastartování projektu vybudování
kanalizace v Bitozevsi byly problémy s odvodem odpadních
vod z místní školy. Aby byla škola v obci zachována, začal
úřad řešit kanalizaci s čistírnou odpadních vod komplexně
v celé obci. Na podzim roku 1993 se začala budovat
splašková kanalizace s čističkou (ČOV) a dne 30.června 1994
proběhla její kolaudace. Stavba stála 13,1 mil Kč vč. DPH.
Na stavbu byla čerpána 60-ti % dotace a 30-ti% bezúročná
půjčka ze Státního fondu životního prostředí. Čistírna
odpadních vod je postavena na parcele 1377 ve východní části
obce, 70 metrů jižně pod budovou základní školy. ČOV je
umístěna v horní části obce z důvodů častých záplav, které
obec postihují. Proto je také část splaškové kanalizace
tlaková a nejenom spádová. Kaly se dostávají z dolní části
obce do ČOV pomocí kalových čerpadel umístěných
v betonových jímkách. Jedna z nich je v centru obce.
Umístění čistírny odpadních vod v Bitozevsi

Co škodí ČOV
Záchod ani kuchyňský dřez nejsou odpadkový koš
Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu nebo
dřezu, tím problém s odpadem nezmizí, ale začíná.
Vše má svůj řád
Prvním pravidlem je, že kanalizační síť je stavěna a
konstruována tak, aby odváděla odpadní vody, nikoliv odpady
(ať již tuhé nebo kapalné odpady). Jaké odpadní vody mohou
domácnosti a firmy vypouštět do veřejné kanalizace, je určeno
zákonem.
Soubor podmínek pro vypouštění odpadních vod do
kanalizace je důležitý nejen proto, aby odpadní voda pomocí
systému kanalizačního potrubí a dalších objektů ve stokové
síti bezpečně odtekla do čističky odpadních vod (ČOV), ale
aby tato voda byla účinně vyčištěna před jejím následným
vypuštěním zpět do vodních toků (řek).
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Na území měst a obcí jsou vybudovány různé kanalizační
systémy (jednotné, oddílné, gravitační, tlakové či
podtlakové). Bitozeves má kanalizaci gravitační +
tlakovou. Nezodpovědnost některých domácností a
podniků způsobuje při odvádění a čištění odpadních vod
nemalé problémy.
Co je odpadní voda
Odpadní voda je voda, která je mírně znečištěná z běžné
denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní, mytí nádobí.
Co do odpadu (stokové sítě) nepatří a kam ideálně s tím
Kuchyňský odpad je podle zákonných předpisů zařazen
mezi biologicky rozložitelný odpad, proto ani v
rozmělněném stavu rozhodně nepatří do kanalizace.
Kanalizační řád dále specifikuje základní seznam látek,
které do odpadu nepatří. Jedná se zejména o:



tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností
patří do kontejnerů na směsný odpad, případně do
speciálních kontejnerů na biologický odpad)



biologický odpad (zbytky jídel, zbytky zeleniny
a ovoce a dalších potravin)



odpady z kuchyňských drtičů (jejich instalace s
odpadem rozdrceného materiálu do kanalizační sítě
je nepřípustná)



veškeré hygienické potřeby (dětské ubrousky) patří
do kontejnerů na směsný odpad



chemikálie, organická rozpouštědla a další



nebezpečné látky



staré barvy, ředidla, lepidla



kyseliny, louhy, hydroxidy, detergenty a tenzidy



mazadla, oleje



zbytky čistících a pracích prostředků



domácí a zahradní chemie

Stránka 8



obsah baterií a další ropné látky



radioaktivní, infekční a karcinogenní látky
patří do specializovaných úložišť



průmyslová a statková hnojiva, zeminy, silážní
šťávy



látky působící změnu barvy vody
neutralizační kaly



stavební hmoty



nepoužité léky (tento odpad patří do stabilních
sběrových míst nebo zpět do lékárny)



pevné (tuhé) odpady (veškeré tyto odpady mají
určeny svá sběrná místa, či patří do kontejnerů
směsného odpadu)

Například výlevky, dřezy, žlaby na přípravu masa, mytí stolního
a provozního nádobí apod. musí být napojeny na samostatnou
kanalizační větev. Ta ústí do lapáku tuku. Zachycený tuk se po
určité době provozu, která je stanovena provozním řádem, z
lapáku tuku odstraňuje. Vzniklý odpad musí být předán
specializované firmě k likvidaci.
Zanesené odpadní potrubí od hygienických potřeb
Informace a fotografie jsou čerpány z odborných článků na
internetu.

Co se stane, když nebudeme dodržovat pravidla
Veškeré tyto věci ohrožují samotné fungování
kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky
potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů.
Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci
usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména
tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti
kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání.
Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají
rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích
stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí
vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky
vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola
čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se
dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s
následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a
zničení pohonného elektromotoru. Provoz čistírny
odpadních vod může také výrazně zkomplikovat řada
chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou
vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na
biologické procesy při čištění odpadní vody.
Co se stane, když vylijeme do odpadu tuk nebo olej
Tuk v kanále hrudkovatí a postupně na sebe nabaluje a
zachycuje další příměsi. Ty ucpávají kanalizační
čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují
je. V kanalizaci tuk a olej po smísení s jinými
nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání volnému
průtoku a musí být proto velmi nákladně odstraňovány.
S ještě většími náklady je spojena likvidace tuků, které
přitečou na čistírny odpadních vod.

Jak ale zacházet v domácnosti s použitými tuky a
oleji.
Nejlepším řešením je přelít je do plastové lahve a
odevzdat jako tříděný odpad ve sběrném dvoře
(v Postoloprtech), v horším případě odnést do
kontejnerů na směsný odpad. Jiný režim mají ale
kuchyňské provozy. Pro ně platí povinnost řádně
provozovat lapáky tuku. Lapák tuku je zařízení, sloužící
k zachycení tuků z odpadních vod a tím přispívá k
ochraně kanalizačních přípojek a řadů před poškozením.
Prosincový zpravodaj

JHor

Sběrná sobota
Odvezlo se 2,26 tun odpadu a 57 ks pneumatik.
Náklady za sběrnou sobotu: 7 347 Kč. Výnos 328 Kč za
prodej kovů.

ABra
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Procházka bitozevským
katastrem
Připomeňme si některá pomístná jména lokalit, která
se nacházela také na katastrálních mapách z roku 1843
(stabilní katastr).
Začneme severovýchodním okrajem – na samé hranici katastru
se nacházel od roku 1920 hnědouhelný hlubinný důl
„Jaroslav“. Pole po pravé straně silnice vedoucí z Bitozevse
do Vidovle se zvalo Šibeniční návrší (Galgenberg), nebo
Šibeniční pole (Galgenfeld).
Na západní části tohoto pole podél výše uvedené silnice, byl
od roku 1948 ovocný sad, jehož správcem byl František
Adamec. Na jeho místě byl v roce 1981 postaven
velkokapacitní kravín.
Po levé straně silnice vedoucí do Vidovle se nachází farská
pole a na nich farská stodola postavená v roce 1911 a zbourána
o šedesát dva roky později. Na západní straně byla ohraničena
„Střední cestou“ (Mittelweg). Za ní směrem na západ byl
„Střední díl“ (Mittelstück) až k polní cestě do Blažimi
(PloschnerWeg). Za touto cestou, až na konec katastru na
hranici s Tatinnou, bylo velké „zelné pole“ (Krautfeld), nebo
pole, kde se nacházela bouda pro hlídače. Hlídač bránil pole
proti hejnům havranů, která v podzimních a zimních měsících
ve velkých hejnech ničila osení (Krähhütte).
Tato výše uvedená pole patřila vesměs schwarzenbergskému
velkostatku, jednalo se tedy o tzv. panská pole.
Mezi statkem a školou vedla polní cesta kolem rybníka na
východ po levé straně potoka Chomutovky po proudu. Po
pravé straně této polní cesty do Seménkovic bylo pole
kostelníkovo (Kirchendienerfeld). Nad ním po levé severní
straně bylo ve svahu pole (im vombüschl), kde Prusík v letech
1934 a 1935 vysázel třešňovku a také dvě řady hrušní. Cesta
končila u seménkovického mlýna.

kde se dříve pěstovala vinná réva, zejména za Hrušků
z Března až do Třicetileté války.
Po pravé straně potoka po proudu v údolí vedla polní
cesta kolem čp.26 dále za stodolou u čp.22, kolem
rybníčku (po levé straně) do lokality „V lukách“ (in den
Wiesen), která končila u semenkovického mlýnského
jezu. Zde měli sedláci chmelnice a je tam hluboká,
velmi úrodná půda.
Na horním okraji údolí vedla polní cesta východním
směrem do Seletic. Této cestě se říkalo „Růžová cesta“,
podle šípků rostoucí na okraji cesty v malém břehu.
Nad bývalým kravínem JZD (v roce 2011-2012
přestavená na golfový klub a restauraci s penzionem)
byla polní cesta, která zkracovala zejména pěším cestu
do Postoloprt.
Od východu po pravé straně silnice na Chomutov, tam
kde mírně stoupá terén, západním směrem se říkávalo
„Skřivánčí návrší“ (Lärchenberg). Za ním, jihozápadním
směrem byla levonická polní cesta. Dále na západ byla
nejdříve lišanská polní cesta, pak polní cesta na Dolejší
Hůrky, pak selibická polní cesta. Od silnice na Žatec
odbočovala tvršická polní cesta.
Čili existovala hustá síť polních cest, aby byl přístup ke
každé parcele. Současně sloužily ke zkrácení cest do
okolních obcí pro pěší i pro povozy.
Této lokalitě se říkalo „Na Selibice“. Celá pláň jižně od
hostince Na Koze, čili po levé straně silnice do
Chomutova a do Žatce, měla označení „V Líbinách“(in
der Libína) Východní část byly Přední Libíny (Vordere
Libína) a západní část Zadní Libíny (Hintere Libína)
Tento starý původně český název převzali i pozdější
němečtí obyvatelé a je uveden na katastrálních mapách
z roku 1843 (stabilní katastr).
Po levé straně silnice na Žatec, skoro na konci katastru
se říkávalo „u prvního kanálu“. Tam se totiž nacházel

Letecká mapa z roku 1952, první letecké celorepublikové snímkování ČR

Na horním okraji údolí kolem „nového hřbitova“, založeného
roku 1883, vede ještě v roce 2012 polní cesta do Seménkovic.
Je osázená z obou stran již přestárlými ovocnými stromy. Po
pravé straně této cesty je kamenité pole „Vinička“ (Weingärtl),
Prosincový zpravodaj

pod silnicí kanál, kterým se při prudkých deštích
odváděla voda z horních polí (pole po pravé straně
silnice), a to do úžlabiny, asi 20m dlouhé, kde se později
pomalu vstřebávala a vypařovala. Toto místo je na
starých katastrálních mapách také označeno.
Stránka 10

Druhý kanál stejného druhu se nacházel na konci katastru, kde
hranici tvořila cesta na Selibice, původně vedoucí z Tatinné do
Selibic.
I zde se nacházela a ještě nachází nádrž zachycující dešťovou
vodu. Je osázená stromy a keři.
Po pravé straně silnice na Chomutov a po pravé straně silnice
z Bitozevse ke křižovatce, západním směrem, až dolu k lesíku,
se rozkládá lokalita „Na pohoří“. Také zde se zachoval
původní staročeský název, který převzali pozdější němečtí
obyvatelé Bitozevse a který je také uveden na zmíněných
katastrálních mapách, a to Berg Pohorzs.
Pod lokalitou „Na pohoří“ na okraji lesíka půše (podle
německého slova Busch = křovina, lesík) vede ještě dnes polní
cesta, původní vedla částí úvozem, kolem dnes již neexistující
hájovny, do Tatinné, která byla kolem roku 2008 zpevněna pro
možnost využití pro cyklisty.
V údolí po levé straně potoka, proti proudu bylo nejdříve pole
(za Prusíka chmelnice) s názvem Pohlova pole (Pohlwiese).
Dále na západ vedla údolím polní cesta, která začínala za
mlýnem čp.76, dále přes betonový most (postaven v roce
1946, dříve dřevěný most) mezi panskými chmelnicemi
rozléhajícími se po obou stranách cesty.
Následuje po levé straně cesty chmelnice s názvem In den
Osken (český překlad nenalezen). Dále po levé straně cesty
(pod hájovnou) byl menší rybník, dnes již zarostlý rákosím,
dále pokračovala až do latinského kouta (Tattiner Winkel),
která končila u Tatinského mlýna.
Po pravé straně potoka, proti proudu na západ vedla polní
cesta od bitozevského mlýna nad mlýnskou strouhou, přes
spodní část Bílé rokle, pod Tschochnerem, která končila u
tatinského hřbitova. Stejná cesta na začátku Bílé rokle se
rozdělila na cestu, spíše pěšinu, šikmo nahoru (k
Tschochnerovi), kde se napojila na další polní cestu nad
údolím.
Tato cesta začala na horním okraji Bitozevse (asi tam kde stojí
škola) pokračovala za stodolami kolem kapličky svatého
Vojtěcha, dále se spojila s cestou k Tschochnerovi a končila
také u tatinského hřbitova.
Čili jak východním směrem, tak západním směrem existovaly
vždy po jedné cestě údolím, po obou stranách potoka a další
cesty na okraji údolí. Tak hustá byla tehdy síť polních cest a
pěšin.
Většina polních cest byla zrušena rozoráním při scelování
pozemků JZD Bitozeves v roce 1950. Dalším scelováním po
roce 1965 státním statkem v Postoloprtech do ještě větších
lánů. Koncem tisíciletí prakticky tvořila hranice lánů jen
silnice. Dnes se některé cesty znovu obnovují.
Ve smlouvě z roku 1560 o rozdělení majetku mezi sourozenci
Hruškovými, se vyskytuje také název lokality „ Na podoczy“,
který později zanikl. Dále z pozdější doby se používal
německý název „Dreschl“, který se asi týkal části katastru
k Selibicím. Tento název se také nedochoval.
Po roce 1970, po přistěhování nových občanů do obce, vznikly
a vžily se nové názvy některých lokalit.
Pod Kozou – pole pod bývalým hostincem Pod Kozou
směrem na jihozápad
Hájenka – místo u bývalé hájovny nalevo u horní cesty do
Tatinné
Prosincový zpravodaj

Farská – cesta od čísla popisného 16 do kopce ke
kostelu.
V doubkách – horní cesta do Tatinné po pravé straně
U železňáku – most přes potok měr Tatinná
Za Gujdanem – po pravé straně polní cesty do bílé rokle
Zdroj: Kniha „Kronika o Bitozevsi, Historie v datech a
vzpomínkách“ vydaná v roce 2013 u příležitosti setkání
Rodáků a přátel obce Bitozeves. Autorem knihy je pan
Josef Polcar, rodák z Bitozevsi.

Vzpomínka na
zesnulého pana
Josefa Polcara

Pan Josef Polcar
Bitozevský rodák

(*1929, +2015) .

Narodil se jednoho mrazivého dne v čp.35. Osobně zažil v naší
obci události v období 1935-1965, kdy v obci bydlel. Ani po
opuštění své rodné vesnice se o dění v ní nepřestal zajímat,
obcházel archivy, procházel kroniky a sbíral dál přesná data i
vzpomínky obyvatel.
V roce 2013 se jeho přičiněním uskutečnilo setkání rodáků a
přátel obce a při této příležitosti došlo k vytištění jím
zpracované knihy o historii a vzpomínkách na rodnou vesnici.
Pan Polcar byl oficiálně jmenován čestným občanem obce
Bitozeves.
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Centrum aktivního odpočinku
Jezdecká společnost Bitozeves byla založena pro zajišťování
volnočasových aktivit, zvláště dětí a mládeže. V průběhu
svého desetiletého působení organizovala řadu westernových
dětských soutěží, spolupodílela se na organizaci výstav a její
členové se aktivně účastnili veřejných vystoupení. Jedním
z největších úspěchů je naše účast na celostátním šampionátu
mladých klisen plemene hafling v Pardubicích v roce 2008,
kde naše klisna Fairy zvítězila v kategorii 3 – 4 letých klisen a
v roce 2009, kde Fairy zvítězila v kategorii 5 – 6 letých klisen,
klisna Lendy se umístila v kategorii 3 – 4 letých klisen jako
druhá a Fairy se stala také více šampionkou výstavy a Miss
Press.

V současné době naši členové reprezentují zvláště na
skokových závodech mini horses. V letošním roce se
Markéta Kňavová s koníkem Haclinem umístila (kromě
jiných dílčích úspěchů) na druhém místě v seriálu skokových
závodů mini koní s vodičem PRZECHWOZD TOUR 2015.

Letos také Centrum reprezentovalo na celostátní výstavě
Kůň 2015 v Lysé nad Labem, kde bylo se svými oslíky
součástí krásné „oslí“ kolekce.
V neposlední řadě se Centrum účastní se zvířátky akcí pro
veřejnost jako jsou regionální dožínky v Peruci , adventní
víkendy v Jimlíně, kde vytváří již třetím rokem živý
Betlém.
Svoji činnost Centrum zaměří i v budoucnosti na
volnočasové aktivity dětí a mládeže, s cílem prohloubit
jejich znalosti v oblasti zoologie a vštípit jim nutnost
odpovědného přístupu v péči o zvířata a vztah ke zvířatům
využít jako motivační prvek ke snižování projevů agresivity.
Připravujeme „pojízdný“ vzdělávací program pro školy a
terapeutický program pro seniory v domovech pro seniory,
jehož cílem je v příjemném a známém prostředí umožnit této
skupině kontakt se zvířaty a formou zooterapie a zájmu o
zvířata posílit jejich aktivní odpočinek, využít znalostí a
dovedností této skupiny pro vzdělávací projekt: "Poznej
zemědělskou prvovýrobu minulého století".

Centrum mimo tyto
aktivity chce
pokračovat ve
sportovních a
chovatelských
aktivitách.

Ing. Jiří Žežulka

Prosincový zpravodaj
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Dětský klub v Bitozevsi
V období od podzimu do jara se scházíme zpravidla jednou
týdně v kulturním domě a společně s dětmi školního a
školkového věku, ty nejmladší v doprovodu rodičů nebo
babiček. Vítán je každý, kdo se rád pobaví amatérskou
výtvarkou nebo společnou hrou. Dětský klub v Bitozevsi je
provozován už několik let. Původně fungoval pod záštitou
obce, později aktivitu po paní Šístkové převzalo občanské
sdružení Občané pro Bitozeves.
Ročník 2015/2016 jsme zahájili krátkým cyklovýletem
z Bitozevsi do Vidovle a prohlídkou domácího zvířectva u
místního chovatele pana Krejčíka.
Tímto děkujeme za toto zpestření.

Do klubu chodí pravidelně 10-15 dětí, společně si
malujeme, stříháme, lepíme, vybarvujeme, navlékáme.
V říjnu jsme využili nabídky tvořivé dřevěné dílny
Woodmaid
podporující
polytechnické
vzdělávání
(www.woodmaid.cz). Paní Blanka, autorka návrhů
dřevěných hraček, nám přivezla nejen materiál a nářadí, ale
i poradila a nakonec pochválila naše výtvory Na velikonoce zasejeme osení, před vánoci nazdobíme
perníčky pod vedením bitozevské „Hraběnky cukrářky“
nebo vyrobíme nějaký malý dáreček pod stromeček. Když
máme hotovo zahrajeme si nějakou hádačku nebo
schovávačku. V loňském roce jsme si zahráli i krátké
divadelní představení s vlastními loutkami z vařeček.
Začátkem listopadu jsme malovali na trička.
Více
fotografií
si
můžete
Facebook.com/Občané-pro-Bitozeves.

prohlédnout

na

Dětský klub vede Hana Horáková, Tereza Horáková,
Milena Tyrpáková
THor
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Vánoční křížovka

Vánoční strom už stojí…
Vánoční strom byl přivezen z obce Vidovle.

Hraběnčino tajěmství:

Dia kokošově rězý

Těsto: 1 kypřící prášek do pečiva, 4 vejce, 250g polohrubá mouka, 10 lžic oleje, 10 lžic
vody, 1,5 lžíce dia sladidla.
Krém: 1 vanilkový pudink, 1 zakysaná smetana, 1 polotučný tvaroh, 100g strouhaného
kokosu, 1,5 lžíce dia sladidla.
Postup: Oddělíme si bílky od žloutků a z bílků vyšleháme tuhý sníh. Ve vedlejší misce si
vyšleháme žloutky, sladidlo, vodu a olej do pěny. Dále přidáme mouku
s práškem do pečiva a opatrně vmícháme sníh.
Těsto vylijeme na plech s pečícím papírem, stěrkou rozetřeme.
Těsto pečeme asi 20-25 minut v předehřáté troubě při 150°C.
Na krém si podle návodu uvaříme pudink a vychladlý jej smícháme se zakysanou smetanou a tvarohem. Krém rozetřeme na
vychladlý upečený korpus.
Na kokosové hobliny si na pánvi rozpustíme máslo, vsypeme strouhaný kokos a chvíli pražíme dorůžova. Kokosové hobliny potom
nasypeme na krém, trochu přitlačíme, aby pak kokos nepadal a dáme do lednice ztuhnout.
JHra
Prosincový zpravodaj
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