Zárijový zpravodaj
2015 / 04— vydává obecní úřad

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

SLÁVA VÍTĚZŮM ,
ČEST PORAŽENÝM!

Loučení s prázdninami 2015
● Informace k zájmovým kroužkům v KD ● Ohlédnutí za létem ● Usnesení ● Probíhající projekty ● Naše
škola ● Z historie průmyslové zóny Triangle ● Ve zkratce ● Suché a horké roky ● Vodní nádrž Fláje ●
Sudoka ● Hraběnčino tajemství ● Pozvánky na akce v okolí a v Bitozevsi ●

Vítání prázdnin—bojovka, rozpis dne a práce na
přípravě táborového guláše

Loučení s prázdninami ve stylu letních olympijských her—
zapalování olympijského ohně, lukostřelba….nadšení mladých
olympioniků
Zářijový zpravodaj
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Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Bitozeves

U S N E S E N Í č.4/2015
ze dne 10. 9. 2015
I. Bere na vědomí
1. Zapisovatelem zápisu byla jmenována M. Rózsová.
2. Starosta obce žádá školu o doplnění vyúčtování k akci
IZS.
3. Paní ředitelka předložila daňové doklady a pan starosta.
žádá o doplnění příjmů dle navržené tabulky.
4. Zastupitelstvo obce nemá připomínky k zápisu z minulé
schůze a kontrole plnění usnesení.
5. Informace o revitalizaci dětského hřiště v obci Vidovle.

II. Schvaluje
1. Doplnění programu jednání zastupitelstva obce:
a) Žádost ZŠ a MŠ Bitozeves o povolení výjimky
z počtu žáků.
b) Žádost ZŠ a MŠ Bitozeves o navýšení rozpočtu.
c) Žádost o umístění nové základnové stanice mobilních telefonů Vodafone CZ na budově ZŠ Bitozeves.
2. Program veřejné schůze zveřejněný dne 1.9.2015 na
úřední desce a způsobem obvyklým.
3. Návrhovou komisi ve složení : J. Pour, L. Kulich.
4. Ověřovatelé zápisu ve složení : Mgr. M. Tyrpáková,
Ing. I. Kolár.
5. Odkup části pozemku parcelní číslo st. 11 v k.ú. Bitozeves o výměře 15 m² v částce 4 500,- Kč.
6. Vydání Územního plánu Bitozeves:
Zastupitelstvo obce Bitozeves po projednání:
1) Ověřilo
ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, že Územní plán Bitozeves není
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
2) Rozhodlo
v souladu s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných
podle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v řízení o návrhu Územního plánu
Bitozeves ve znění dle předloženého návrhu.
3) Vydává
jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
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Územní plán Bitozeves formou opatření obecné povahy č.j.:
316/13/Her/11 dle předloženého návrhu.
7. Pana JUDr. Petra Jiráta, který bude zastupovat obec Bitozeves v soudním řízení vedeném u Okresního soudu
v Lounech pod č.j.: 2T110/2014.
8. Doplnění programu jednání zastupitelstva obce o revokování
bodu č.7 v usnesení č. 6/2014 o tom, že advokátní kancelář
Dostál a Sorokáč dodělají rozdělané kauzy.
9. Revokování bodu č.7 v usnesení č. 6/2014 o tom, že advokátní kancelář Dostál a Sorokáč dodělají rozdělané
kauzy.
10. Zhotovení autobusové zastávky v částce 83 930,-Kč dle
předložené nabídky od pana Ctibora Šindara.
11. Vyhotovení forenzního auditu na č.p. 80 Kulturní dům
v obci Bitozeves.
12. Revokování bodu o vyhotovení forenzního auditu na č.p.
80 Kulturní dům v obci Bitozeves.
13. Záměr vyhotovit forenzní audit na č.p. 80 Kulturní dům
v obci Bitozeves. Starosta zjistí cenu forenzního auditu,
časový termín a nabídky se předloží zastupitelstvu.
14. Zrušení poplatků za TDO od 1.1.2016. Svoz odpadu bude
zajištěn s pravidelným 14ti denním svozem trvale
hlášeným občanům na číslo popisné. Chalupáři obdrží 5
pytlů na rok zdarma.
15. Vyplácení finančních darů občanům – 7 žádostí ve výši
165 000,-Kč.
16. Převedení části silnice III/00726 v délce 0,262 km obci
Bitozeves dle podkladů SÚS č.j.: 389/2015.
17. Mimořádnou splátku úvěru v částce 1.000.000,-Kč od KB.
18. Rozpočtové změny č. 4/2015 (příloha č. 6).
19. Přijetí daru od firmy ZET STROJ a.s. “v likvidaci“.
20. Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě, počet žáků na ZŠ
je 34 žáků.
21. Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Bitozeves v částce 6 000,-Kč
k nákupu potřeb pro žáky 1. ročníku ZŠ.
22. Umístění nové základnové stanice mobilních telefonů Vodafone CZ na budově ZŠ Bitozeves.

III. Neschvaluje
1. Prodej části pozemku parcelní číslo 825/1 v k.ú. Nehasice.

IV. Ukládá kontrolnímu výboru:
Zkontrolovat kompletní dokumentaci a fakturaci na akci
Víceúčelového školního sportovního hřiště.
MRóz
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Probíhající opravy a projekty
V letních měsících se pracovníci úřadu zabývali
zejména opravami a úpravami v našich obcích. Nejvíce oprav
probíhalo na pozemcích

Mateřské a Základní

školy.

Prioritou bylo odvedení dešťových vod z okapů
budovy. Byly provedeny výkopové práce a položeno nové
potrubí DN 150, které je nyní svedeno do retenční nádrže o
velikosti 5m3.

postupně zpracovávají podklady k jednotlivým
objektům.
Do první vlny bylo v rámci osadních výborů vybráno 10
rodinných domů trvale hlášených občanů. V tomto roce
počítáme s vypracováním technické dokumentace,
realizace je plánována postupně od příštího roku.
V obci Nehasice probíhají úpravy okolo ohradní zdi
kostela. Pracovníci obce ošetřili svah od náletových
dřevin a provedli úpravy terénu pro výsadbu okrasných
keřů.

Obr. 3

Obr. 2

Dále byl opraven dřevěný plot okolo školního pozemku, nově
natřen a doplněn o novou vjezdovou bránu. Natřena byla též
přístupová rampa do Mateřské školy. V plánu je dokončit
oplocení školního areálu.

Bohužel u ohradní zdi došlo začátkem září k jejímu
částečnému zborcení, což nám komplikuje terénní
práce. Na zborcení zdiva byl upozorněn stavební úřad
v Žatci, obor památkové péče a s tímto úřadem je
konzultována následná oprava.

V obci Bitozeves se pokračuje na úpravě cesty podél
Chomutovky. Do prostoru kolem potoka byl navezen odpadní
materiál (betony, písek, štěrk) a byla vyprofilována cesta.
Revitalizace okolí bude pokračovat v následujících měsících.

Aktuálně k projektu odkanalizování obcí
V obcích Nehasice, Tatinná a Vidovle byl zahájen projekt
čistíren odpadních vod (ČOV).
Na přípravě se podílejí dvě projekční kanceláře, které
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V obci Tatinná se upravuje buňka sloužící pro
setkávání občanů. U stavební buňky je dokončováno
obložení vnějšího pláště. V měsíci říjnu proběhne
v obci výměna zdrojů veřejného osvětlení. Výsledek
výběrového řízení na prováděcí firmu bude znám 18.
září 2015.
JHor
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A zase ta škola…
Školní rok 2014/2015 jsme ukončili naší, skoro
by se dalo říct již tradiční, akcí:

Den s IZS aneb

Bitozeves 2015.

V pondělí 29. června proběhl již
pátý ročník této výchovně-preventivní akce.
Ve spolupráci se Speciální pořádkovou jednotkou
krajského ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem, HZS
Žatec, Městskou policií Žatec, Dobrovolnými záchranáři
ze Žatce, Dopravním inspektorátem Územního odboru
Louny, Honzou Pechoutem, SDH Postoloprty, Městskou
policií Most a ostatními pozvanými hosty jsme pro
všechny žáky a děti připravili bohatý program.
Adrenalinem nabitý den zahájil poplach, při
kterém vyšlo najevo, že se do naší školy dostal neznámý
člověk, kterého bylo nutné najít a odvést. Jako tradičně
bylo velmi zajímavé sledovat složky IZS při jejich práci.
Všichni účastníci naší akce se dozvěděli mnoho
zajímavého z práce záchranných složek. Sami si i
vyzkoušeli, že to vždy není taková legrace jako ve filmu.
Náš velký dík patří účastníkům této akce,
moderátorům a v neposlední řadě i všem sponzorům.

A v úterý již konečně začaly ty úžasné, a všemi
školáky dlouho očekávané prázdniny. Ale i o
prázdninách to ve škole žilo. Malovalo se tady, dělaly se
malé opravy a úpravy. V neposlední řadě nelze nezmínit
i kontrolu z Ministerstva pro místní rozvoj, která se
týkala dotace na rozšíření kapacity naší MŠ. Tato
kontrola z MMR dopadla pro školu opravdu velmi
dobře. Dva měsíce tepla, občas by se dalo spíše říct
vedra, utekly jako voda a 1. září to pro nás všechny zase

Je tady
2015/2016.
začalo!

nový

školní

rok

Mgr. Alena Shejbalová, ředitelka školy

Zářijový zpravodaj

Stránka 5

Z historie průmyslové zóny
TRIANGLE
U příležitosti 50. výročí ukončení 2.světové války bychom
rádi připomněli něco z historie letiště Žatec, kterému se po
mnoho let mezi leteckým lidem říkalo KOREA, nyní
průmyslová zóna Triangle.
Ke konci zmíněné války začala Luftwaffe budovat
leteckou základnu se sítí betonových dráhových systémů
ve směru východ-západ s příslušnou infrastrukturou. Do
konce války však byla realizována jen malá část projektů.

Po kapitulaci Německa zůstalo na letišti množství
částečně poškozené letecké techniky a betonová dráha.
Po osvobození se na Ministerstvu národní obrany a na
velitelství letectva začalo jednat o umístění výcvikového
střediska výsadkového vojska.
Podle dokumentů MNO o letišti
(6/1945)
bylo
Hlavním
štábem
odsouhlaseno dobudování letiště se
zmínkou o odhadovaném množství cca
4 mil.kg cementu.

Plocha III.–
ležící
severně od Lišan, kde je
rozestavěná startovací dráha. Hotovo 500m, 1000m je
připraveno k betonování. Rozestavěná dráha byla
v nadmořské výšce 230 m.
Plocha IV. -

Měla být jihozápadně od Blažimi.

Poblíž silnice do Minic byla rozestavěná betonová klenba,
určená pravděpodobně pro dílny.
Technika nalezená na letišti po Lufwaffe byla zařazena do
výzbroje tryskových letadel. V souvislosti se zkouškami
letounů Me262 se uskutečnila řada nejrůznějších kontrol
letiště Žatec za přítomnosti zástupců Vědeckého leteckého
ústavu (VLÚ) a zástupců
vojenské správy.
Představy o využití letiště se
měnily už od osvobození a
dost
často
neodpovídaly
ekonomickým
možnostem
státu. Velitelství letectva
stanovilo v květnu 1946 úkoly
směřující
k
zřízení
„Pomocného
leteckého
detachementu“.
Došlo
k
odklizení zbývajících trosek
letounů a využívání západní
části letiště pro tovární
vojskové zkoušky našich
proudových “turbín“ pro
zkušební lety VLÚ.
V roce 1948 se stalo žatecké letiště předmětem zájmu i za
hranicemi našeho státu. Jeho poloha a vybavenost
ovlivnila rozhodnutí k jeho poskytnutí k akci naší
vojenské zbrojní pomoci novému státu Izrael.Díky
embargu OSN byla činnost utajována a dostala název
„Akce DI“ (Důvěrné Izrael). Operace „Balak“ a „Hassida“

Letištní
plochy
–
výsledky
rekognoskace z 29.8.1945 (dle zápisu
Velitelství letectva)
Plocha I. –
hotová
startovací
dráha
40x1600m.
Nedohotovené
bunkry.
Prostor
je
propleten
betonovými vozovkami šíře 4m.
Dokončená betonová dráha byla
v nadmořské výšce 270 m.
Plocha II. –
měla být vybudována
v
blízkosti
železniční
vlečky
z Postoloprt, východně od vrcholu
svahu „Pod Kozou“ – v rovině
v nadmořské výšce 235 m.
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– využívání silné radiové stanice pro spojení s letouny,
dodávka Avií S-199, byla vytvořena letecká zásobovací tepna.
Angažovanost ČS ve vojenské pomoci Izraeli se nelíbila
některým velmocem. Na nátlak USA byla operace „Balak“
ukončena v srpnu 1948.
Zahájení výstavby letiště v roce 1949
MNO HŠ-VL Čj.18449 Taj. Letecký týl 1948 (ze dne
4.11.1948)
„Z rozhodnutí náčelníka Hlavního Štábu (gen Josefa Hanuše)
musí být do konce června 1949 provedeny na letišti Žatec
nejnutnější stavby v takovém rozsahu, aby na letišti bylo možno
umístit leteckou základnu a stíhací pluk o třech letkách. Letka
proudových letounů zůstane i nadále prozatím na letišti Žatec.
Je třeba provést urychleně výstavbu dvou budov, nejlépe
v provedení jako montované stavby, hangáru, věže let. kontroly,
budovy telefonní ústředny a budovy pro zaměřovač TORNÁDO.
Nové budovy musí vyhovět pro ubytování a kanceláří stíhacího
pluku a let. základny, ubytování gážistů, kuchyně, jídelny apod.
Hangárování pro 36 + 9 stíhacích letounů a nejnutnějších
záloh.
Veškeré práce nutno provést s maximálním urychlením.
Administrativní stavební obtíže budou překlenuty vyžádáním
přímého zásahu p. ministra nár. obrany.“
Dne 25. června 1950 se rozhořel v Korei válečný konflikt,
s hrozbou, že přeroste v konflikt světový (Stalin tento konflikt
„očekával“ až v roce 1953). Dne 13.září 1950 Ministerstvo
obrany ČSR vydalo výnos o provedení organizačních a
dislokačních změn, které se dotýkaly i letiště Žatec.
V souvislosti s hrozbou konfliktu bylo nutné urychleně zahájit
modernizaci stávajících a budování nových leteckých základen
s betonovou vzletovou a přistávací dráhou (VPD).
Nárůst požadavků MNO přinášel zpožďování termínů
dokončení na stavbách vojenských objektů i doprovodné
výstavby bytů pro vojáky, proto byly v roce 1951 zřízeny
vojenské stavební podniky a jejich hlavní pracovní kapacitu
naplnil nový druh vojska, tzv. PTP. Jejich výzbrojí byla lopata
a krumpáč.
Přes to všechno nebylo žatecké letiště ani v roce 1952
dostavěno. Bláto, neupravené vozovky, výkopy a krátery
připomínaly bojiště – jako KOREA, čímž se ukazuje, že
pojmenování nebylo vůbec náhodné.
Pokračování příště.
Informace jsou převzaty z knihy „ŘÍKALI MU KOREA
(Podruhé) od Stanislava Vystavěla (9/2011)
JHor
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Ve zkratce:

Komunální odpady 2015
Poplatek můžete zaplatit převodem na běžný účet
obce a nebo hotově platbou na pokladně OÚ
Bitozeves. Termín splatnosti je 31. října 2015.

Příspěvek na kroužek 500 Kč
Stále je možno čerpat příspěvek na kroužky pro děti
do 15ti let. Příspěvek je v hodnotě 500 Kč a můžete o
něj zažádat na každé dítě jednou ročně.

silnice do Nehasic



Oprava
probíhá.



U kulturního
domu byl
instalován

stále

basketbalový koš.
Pořizovací
cena 14 000
Kč.



Upozornění od ČEZu—viz.
níže. Celé znění naleznete na
http://www.bitozeves.cz/uredni-deska/ nebo
na vývěsných tabulích v každé obci.
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Suché a horké roky v historii
(z kroniky obce)
V roce 1903 nastalo v našem kraji velké sucho, což mělo
za následek značnou neúrodu obilí a zejména chmele.
Cena 50kg chmele se zvýšila na 400 rakouských korun.
Postiženým obcím bylo poskytnuto 65% snížení daní.
V soudním okrese Postoloprty činilo snížení daní celkem
350.000 korun rakouských.
Následující rok 1904 přinesl velkou
nouzi, ale i hlad. Následkem velkých
veder a sucha se na polích nic
neurodilo. Cena chmele se zvýšila na
430-500 korun rakouských.
Mimořádné sucho nastalo v obci i
v celých Čechách také v roce 1911.
Následkem toho stoupla cena 1
metrického centu brambor až na 16K
a 50kg chmele na 500K rakouských.
Nejhorším obdobím bez potřebné
vody je podle záznamů tříleté sucho
zahájené roku 1933.
Sucho způsobilo neúrodu. V roce
1934 bylo dle pamětníků obilí tak
nízké, že se nedalo svázat do snopů,
nýbrž se posekalo sekačkou,
shrabalo a odvezlo k mlátičce nebo
do stodoly.
Potíže s nedostatkem vody měli kromě zemědělců i
samotní občané. Ačkoliv je Bitozeves v údolí a tím má
příznivé podmínky pro zdroje vody, studny v té době
byly skoro prázdné. Již brzy ráno ve 3 nebo 4 hodiny se
chodilo k obecním studním pro vodu, která během noci
natekla. Kdo přišel později, nedostal už vodu žádnou.
Nejvydatnějším zdrojem vody byla studna u školy, byla
hodně hluboká a měla chuťově nejlepší vodu. Ve studni
bylo o něco více vody nežli v ostatních místních
studnách, takže se chodilo i přes celou vesnici ke škole
pro konev vody. V té době byl samozřejmě i nedostatek
zeleného krmiva. Zkrmoval se i plevel, který rostl na
kompostech. Lebeda se řezala a míchala s řezankou, tj.
řezanou slámou. Stavy dobytka se musely snižovat.
Rok 1935 byl již třetím rokem, kdy bylo velké sucho se
všemi následky na životní úroveň obyvatelstva. V tomto

roce postihla další živelná pohroma pana Jana Dostála ve
Vidovli - při prudké vichřici dne 15.6.1935 se sesula v úplné
trosky jeho nově postavená stodola.
V následujícím roce 1936 byl konečně normálním rokem po
stránce počasí a úroda byla v tomto roce uspokojivá.
Po dvanácti letech, tj. v roce 1947 zaznamenáváme opět velké
sucho a také malou úrodu. Na podzim se pole nedala zorat.
Statkář Václav Prusík si nechal některá pole zorat parními
oračkami. Stát vyplatil postiženým menší peněžní podporu.
Podle kroniky města Loun byl
posledním extrémně horkým rokem
přinášejícím velké sucho rok 2003. Již
od konce května 2003 panovala
v Česku velká a od začátku června až
tropická vedra. Teploty překračovaly
30 C ve stínu a v Praze byl překonán
teplotní rekord z roku 1877. Velmi
teplé a suché počasí zasáhlo i velkou
část Evropy a na Žatecku a Lounsku
trvalo zhruba až do 20. června. Teplé
až tropické počasí pokračovalo i
v prázdninových měsících. Teploty se
pohybovaly kolem 30-38 C a ještě
v září byla teplota nad 25 a 30 C. Na
mnoha místech úřady vyzývaly k šetření
vodou. Přehrada Fláje, z níž čerpá
pitnou vodu i Bitozeves byla více než 7
metrů pod dlouhodobým normálem.
Velké sucho způsobilo problémy hlavně
zemědělcům. Největší škody utrpěl chmel a obilniny. Podle
některých zemědělců z okolí byla cukrová řepa místy ve
velikosti větší mrkve.
Problémy s dlouhotrvajícím horkem měli nejen zemědělci, ale i
chovatelé drůbeže. V některých halách uhynulo denně deset
tisíc kuřat.

Podle celosvětové statistiky byl rok 2003 třetím nejteplejším za
posledních 140 let.
THor

VODNÍ NÁDRŽ FLÁJE
Letošní suché léto a všudypřítomné téma o zdrojích
pitné vody nás inspirovalo k článku o zdroji pitné vody pro
obec Bitozeves.
Zdrojem pitné vody pro naše obce je vodní nádrž
Fláje ležící v saské části povodí Krušných hor.
Není to jediné místo odkud je okres Louny zásobován
pitnou vodou, ale jde o jedno z nejatraktivnějších vodních děl
Povodí Ohře.
Vodní nádrž Fláje má unikátní technické řešení hráze
a je centrem pozornosti návštěvníků Krušných hor. Přehrada je
jedinou betonovou pilířovou stavbou v Česku, i díky tomu je
zařazena mezi kulturní památky ČR.

Zárijový zpravodaj
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Původní flájský vodovod, jehož součástí je štola
Pramenáč, byl vyprojektován Teplickou inženýrskou
kanceláří a stavební firmou A. Niklas v letech 1925 až
1928. Hrubá ražba štoly se prováděla současně z obou
stran, ze západu od bývalé obce Vápenice a na východě
ze zářezu údolí Liščího potoka. Podle pamětníků
prováděla práce v letech 1928 až 1930 italská firma.
Svému účelu začala štola sloužit koncem roku 1934.
Záměrem bylo realizací celého systému získat celkem
50l/s pitné vody, a to z povodí Červeného potoka cca 27l/
s, z Vápenice 15l/s a z oblasti štoly Pramenáč 8l/s. Pitná
voda je přes štolu Pramenáč vedena vodovodem
k vodojemu v Pozorce. Odtud pak míří jednotlivými
odbočkami přímo k odběratelům. Délka celého systému
až po vodojem v Pozorce je 21,4km.

Účelem vodního díla (VD) Fláje je především
akumulace vody pro zásobení severočeské oblasti pitnou
vodou, akumulace vody pro kompenzaci do Bílého
potoka, zajištění minimálního průtoku ve Flájském
potoce v profilu limnigrafu Český Jiřetín a snížení
povodňových průtoků na Flájském potoce a částečná
ochrana
území
pod
hrází
před
povodněmi.
Dalšími účely jsou energetické využití vodárenských
odběrů špičkovou vodní elektrárnou Meziboří a
energetické využití minimálního odtoku MVE
AKTUÁLNĚ - od 1. července 2015 probíhá
významné vypouštění vody z nádrže. Vypouštění vody je
doprovázeno potřebným snižováním hladiny vody v
nádrži pro sanaci abrazních srubů na březích nádrže.
Tento proces je zároveň zajímavou turistickou atrakcí,
jelikož se po snížení hladiny objevilo místo bývalé obce
FLÁJE.
Hladina začala řízeně klesat ve středu 1.
července 2015 z úrovně, cca 736,09 m n. m. na potřebnou
kótu 729,00 m n. m. Prázdnění trvalo zhruba 2 měsíce.
Na VD Fláje probíhají od 1. září „Sanace abrazních srubů
na návětrných březích zátopy VD“ a podle předpokladu
budou práce probíhat až do zimního období. V
následujícím roce budou práce dokončovány.
Upouštění vody je nutné pro možnost oprav, je
regulované a Povodí Ohře jako správce nádrže konzultuje
proces se Severočeskou vodárenskou společností.
Zdroj: http://www.vodarenstvi.cz/
Zárijový zpravodaj

Snímek je pořízen v polovině srpna v bývalé
obci Fláje. Po snížení hladiny vody jsou zde k nalezení
různé předměty sloužící bývalým obyvatelům obce. Na
snímku je zachycena část mostu přes potok.

Typ na výlet
Asi 30 km od přehrady Fláje stojí v katastru obce Dlouhá
Louka multifunkční věž postavená roku 2005 na Vlčí
hoře nad městečkem Osek v nadmořské výšce 890 m. Věž
tvoří 40 m vysoký kovový tubus, kolem jehož dolní části
vede točité schodiště na vyhlídkovou plošinu ve výšce 15
metrů.
Vyhlídka je volně přístupná.
Autem dojedete na parkoviště (viz. GPS) a poté
je to již kousek přes louku a polní cestu.
GPS (parkoviště):
N 50°39'0.07"
E 13°38'49.03"

Razítko do
turistického
deníčku
získáte v
penzionu
Rozcestí na
Dlouhé louce.
THor
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Sudoku
Hlavolam na podobném principu jako je Sudoku se
poprvé objevil ve francouzských novinách ke konci
19. století. Deník Le Sièclev roce 1892 publikoval
magické čtverce o rozměrech 9x9 a subčtverce 3x3.
Nejednalo se však ještě o Sudoku tak, jak ho známe
dnes. Čtverce totiž obsahovaly dvojciferná, nikoliv
jednocefirná čísla a řešení nevyžadovalo logické
myšlení,
nýbrž
dobrou
znalost
aritmetiky.
Charakteristiky se shodovaly, a to, že každá řada,
sloupec a subčtvereček narůstaly do stejného čísla.
Moderní sudoku bylo pravděpodobně navrženo
Howardem Garnsem, což byl 74 letý architekt a tvůrce
hlavolamů, rébusů a hádanek, který v roce 1979
publikoval první sudoku pod názvem „Number Place“.
Své velké obliby se hlavolam dočkal v Japonsku, odkud
se později vrátil zpět pod názvem „sudoku“. Dnes je ve
světě sudoku velmi oblíbené a je vydáváno v mnoha
periodikách.

Zkusme umístit např. číslici 4. Evidentně ji nemůžeme doplnit
do políčka HM, protože je již obsažena v políčku CM. Díky
tomu můžeme vyloučit celý tento sloupec, protože číslice 4 se
v daném sloupci může vyskytovat pouze jednou. Dále
můžeme vyloučit políčka GO a HO, protože čtyřka je opět na
políčku FO a tím pádem ji v tomto sloupci už uvést
nemůžeme. Jediné možné místo, kam tedy můžeme doplnit
číslici 4, je prázdné pole HN.
Další políčko, které je možné doplnit je políčko HM. Číslici 5
nemůžeme doplnit do políčka GO a HO, protože sloupec O už
pětku obsahuje. Zbývá nám tedy volné pole HM, kam
můžeme číslici 5 doplnit. Číslici 3 nemůžeme doplnit do
políčka HO, protože řádek H již jednu trojku obsahuje. Zbývá
tedy číslice 2 a poslední volné pole, do kterého tuto číslici
doplníme. Obdobným způsobem postupujeme u ostatních
čtverců.
Nezoufejte, čím více budete mít vyluštěných hlavolamů, tím
bude pro vás doplňování snazší.

Pravidla sudoku
Základem této hry je tabulka o rozměrech 9x9, tj. 9
řádů a 9 sloupců. Tabulka je z části vyplněna číslicemi.
Úkolem je doplnit zbývající číslice do tabulky tak, aby
se v žádném řádku, sloupci ani čtverci o rozměrech 3x3
neopakovala stejná číslice. Volná pole se vyplňují na
základě jednoduchého pravidla, které zní: „Vyplnit
prázdná pole tak, aby se čísla od 1 do 9 objevila pouze
jednou v každé z devíti řad, v každém z devíti sloupců a
v každém poli o 3x3 polí“.

Jak postupovat
Začneme čtvercem, kde je doplněno nejvíce číslic (dole
uprostřed). Zde je třeba doplnit číslice 2,3,4 a 5.

Řešení najdete na další straně.
JTyr

Hraběnčino tajěmství:

Babiččiny vdolky

Suroviny: ½ kg polohrubé mouky, 2 žloutky,
½ droždí, 250 ml mléka,
1 lžička cukru, půl hrnečku oleje, trochu soli.
Na dozdobení: hruškové povidla,
tvrdý tvaroh, kysaná smetana.

Postup: Z mléka, droždí a cukru zaděláme kvásek. Mezitím si do mísy nasypeme mouku, žloutky, olej a sůl. Pak
to smícháme se vzešlým kváskem. Vypracujeme v hladké těsto a necháme vykynout. Po vykynutí si těsto
rozdělíme na dvě poloviny. Každou vyválíme přibližně na 5 až 6 mm a vykrájíme kolečka. Necháme ještě chvilku
vykynout. Před smažením každé kolečko ještě trošku roztáhneme, aby nám pak při smažení moc nevyběhly (aby
místo vdolků nebyly koblížky).
Hotové vdolečky natřeme povidly, posypeme nastrouhaným tvarohem a cca lžičkou kysané smetany.
JHra

Zářijový zpravodaj
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Pozvánky na akce v okolí:
Slavnosti cibule

26. 9. 2015—Svatováclavské slavnosti.

19.9.2015 Račetice od 10:00

Od 10:00 ve Dvoře u Svatého Jakuba v Žatci.
(Vaření s Mojmírem Maděričem a Šéfkuchařkou restaurace
Pamplona, Ukázka strojní techniky, BVP, Čtyřkolky,
Paintball, Kolotoče, Lety vrtulníkem a letadlem, JZD na
dálkové ovládání Minifarma, Cibulové soutěže, Testovací
jízdy vozy Škoda, Cibulové dobroty, Jarmark kulinářských i
řemeslných výrobků, Hudební Flash show Timbre Music
Bubenická show) Koná se za každého počasí, vstup zdarma.

Další akce naleznete na: www.mesto-zatec.cz/mesto/
kalendar-akci

19. 9. 2015—Hasičské slavnosti.

Oslava 50. výročí hasičského sboru. Místo konání: Náměstí
Svobody v Žatci.

20. 9. 2015—Dětská dočesná.
Řešení sudoku ze strany 10.

Od 14:00 v zahradě Kapucínského kláštera v Žatci.

25.—26. 9. 2015—Ovocnářská výstava.

Od 10:00 v Křížově vile v
Žatci.

Zárijový zpravodaj
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