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a Corpus Bellatores ze Sedlčan. Rytíři
všechny přítomné pobavili šermířskou
bitkou, turnajem a hlavně svým humorem. Děti si mohly vyzkoušet historickou výstroj a zbraně. Také si mohly
zasoutěžit, vyrobit dřevěného koníka a
opéct špekáčky. Vše se konalo na
prostranství budoucího místa
setkávání. Nehasičtí opět ukázali, že se
umí bavit a místo setkávání do budoucna využijí. Děkujeme organizátorům akce paní Talaváňové, rodině
Kulichovým a za podporu Obecního
úřadu Bitozeves.
Všechny plánované akce - termíny,
program, plakátky naleznete na http://
www.bitozeves.cz/kultura/kulturnia k c e - 2 0 1 7 / . Fo t o g r a fi e z a k c í

Maškarní s mimoněm

Letošní zima byla bohatá na sněhovou
nadílku a stejně tak bohatý bude i rok
2017 na kulturní akce. Některé z nich
již máme šťastně za sebou.
Navzdory mrazům místní děti koledovaly na Tři krále a vybraly pro Charitu nádherných 5898 Kč. Dětem, ale i

opravdu hodně. Poprvé v historii
pořádání akce nám došly kytičky pro

Pokud máte chuť a vlastní nápady, jak

sbor Berušky v doprovodu své paní

obohatit společenský život v Bitozevsi

učitelky Studené. Navázalo vystoupení

a osadách, tak neváhejte a obraťte se

mažoretek z Postoloprt a poté vy-

na Obecní úřad v Bitozevsi nebo na

stoupila děvčata z tanečního kroužku

místní osadní výbory.

paní učitelky Stehlíkové se skladbou
Ledové království. I zde

Dospělým opět začal taneční kurz s

všem dětem, učitelům,

není hojná, ale to tanečníkům nevadí a
každý večer si naplno užívají.
Maškarní s Mimoněm bylo opravdu
vydařené. Perfektní animátorky zaujaly
nejenom děti.
Jsem ráda, že první sluneční paprsky
vytáhly lidi nejenom na zahrádky, ale
také do “kulturáku” na hudební
odpoledne k MDŽ. Lidí dorazilo

www.bitozeves.cz

webu.

dámy. Hned na úvod vystoupil školní

dárcům z celého srdce děkujeme.

taneční školou Pátkovi JIP Most. Účast

naleznete ve fotogalerii obecního

MTyr

bych chtěla poděkovat
rodičům a seniorům za
vydařenou akci.
Za sebou mají první
letošní akci i Nehasice.
Nehasičtí uspořádali
pro děti “Den s rytíři”.
Paní Talaváňová alias
“Droběna z Nehasic”
pozvala společnost
života středověkého
W-Arlet z Křivoklátska

Den s rytíři
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Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bitozevse
ze dne 2. února 2017

Bere na vědomí
• Informace o odstoupení paní Mgr.
Mileny Tyrpákové z funkce člena
zastupitelstva obce a předsedy
finančního výboru ke dni 2.1.2017.
• Slib nového člena zastupitelstva
obce pana Tomáše Behiny
• Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bitozeves za rok
2016.
• Informace o výběrovém řízení na
nová okna na ZŠ a MŠ Bitozeves.
Vedení školy upřesní termín, kdy
mohou proběhnout stavební
práce.
• Pravidla pro přidělování bytů v DPS
(důchodový věk, soběstačnost,
přednost mají občané s trvalým
pobytem v obcích Bitozeves, Nehasice, Tatinná, Vidovle)
Schvaluje
• Zvolení předsedy FV pana Ing.
Ivana Kolára.
• Příspěvek ve výši 50.000 Kč na
sanaci presbytáře kostele Sv.
Michaela archanděla v Bitozevsi
(č.j. 13/17/RÓZ)
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele mezi Obcí Bitozeves a Římskokatolickou farností Bitozeves.
• Vyvěšení záměru na pronájem
pozemku parcelní číslo 92/5 o
výměře 468 m² v k.ú. Bitozeves (č.j.
15/17/RÓZ) Součástí nájemní
smlouvy budou podmínky pronájmu (délka nájmu 1 rok, využití
jako zahrada).
• Vyvěšení záměru na pronájem
pozemky v k.ú. Bitozeves parcela
číslo 92/4 výměře 403 m² a parcela
číslo 92/3 o výměře 393 m² v k.ú.
Bitozeves (č.j.14/17RÓZ) Součástí
nájemní smlouvy budou podmínky
pronájmu (délka nájmu 1 rok,
využití jako zahrada).
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• Navýšení počtu zaměstnanců OÚ
na údržbu zeleně o jednoho zaměstnance.
• Zadání projektové dokumentace
na veřejné osvětlení v obci Nehasice v částce 45 000,- Kč bez DPH.
• 5 000 Kč příspěvek na pohřebné a
5 000 Kč příspěvek na narozené.
Na základě žádosti podané zákon
ným zástupcem (u nově
narozených s rodným listem) a tím,
kdo vypravuje pohřeb (u
zemřelých s účtenkou za pohřeb
na jeho jméno). Podmínkou je
trvalý pobyt v obci 5 let (5 let
alespoň u jednoho z rodičů nově
narozeného a 5 let u
zemřelého). Od roku 2018.
• Vyrobení nových vrat u kostela Sv.
Michaela Archanděla v Bitozevsi
v částce 50.000,- Kč
• Opravy obecního automobilu Opel
Vivaro 7U183-37 v částce
31 255,5 Kč.

protinávrh pana Ing. Ivana Kolára
na proplacení pohřebného: 5 000
Kč příspěvek na pohřebné a 5 000
Kč příspěvek na narozené. Na
základě žádosti podané zákonným
zástupcem (u nově narozených s
rodným listem) a tím, kdo vypravuje
pohřeb (u zemřelých s účtenkou za
pohřeb na jeho jméno). Podmínkou
je trvalý pobyt v obci 5 let (5 let
alespoň u jednoho z rodičů nově
narozeného a 5 let u zemřelého).
Od roku 2015.
Odkládá
• Prodej části parcely č. 579/4 v k.ú.
Tatinná o výměře 149 m², 11 m² a 5
m² v k.ú. Tatinná (č.j. 467/16/RÓZ)
manželům Šimůnkovým z důvodů
výstavby nové komunikace na
parcele 579/8 v k.ú. Tatinná.
Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 09.11.2016 –
25.11.2016
• Opravu střechy na bytovce č.p. 41
na příští schůzi.
MRóz

• Rozpočtové změny č. 1
• Jmenování člena finančního
výboru pana Jana Poura
Neschvaluje
• Prodej části parcely č. 581/1
v k.ú. Tatinná o výměře 357 m²
manželům Šimůnkovým. Záměr
obce byl zveřejněn na úřední
desce ve dnech 09.11.2016 –
25.11.2016
• Neschvaluje žádost paní M.
Bláhové o finanční příspěvek na
kremaci. (č.j. 542/16/RÓZ)
• Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí (NN) s firmou ČEZ Prodej,
s.r.o. (č.j. 30/17/RÓZ). Pan Ing.
Ivan Kolár zašle na OÚ e-mailem
seznam poskytovatelů dodávek
elektřiny.
• Zastupitelstvo obce neschvaluje

Bitozeves náměstí a hostinec
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Probíhající projekty
Dotace z Ministerstva zemědělství
Obecní úřad podal dne 24.2.2017 tři
žádosti o dotace z Ministerstva
zemědělství.
1. Dotace na opravu kostelní zdi
v Nehasicích
Celkové náklady
Maximální dotace

365.000 Kč
248.500 Kč

V Tatinné začali také
práce na obnově zeleně v centru obce.
Pře d m ě t e m p r a c í
bude prořez stromů a
výsadba nových keřů.
V současné době
probíhá prořezávka
stromů ve všech
obcích z plošiny.

2. Dotace na opravu hřbitovní zdi
v Tatinné
Celkové náklady
Maximální dotace

180.000 Kč
119.000 Kč

3. Dotace na „Místo setkávání v
Nehasicích“
Celkové náklady d l e v ý b ě r o v é h o
řízení.
Maximální dotace
200.000 Kč
Projekt byl po dohodě s architektem
pozměněn. Bylo přidáno jedno okno
směrem do ulice a posezení bude
k r y t o j e n č á s t e č n ě d ře v ě n ý m
laťováním.
Výsledek o úspěšnosti podaných
žádostí a výši přidělené dotace by
měl být znám v průběhu jara.

Kluziště na rybníčku v centru obce Bitozeves

Komunikace v Tatinné
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
schválilo v únoru letošního roku
vyřazení komunikace v obci Tatinná
ze svého majetku a darování obci
Bitozeves. To znamená, že nyní už
OÚ Bitozeves nic nebrání v možnosti
požádat o stavební povolení na
novou komunikaci v obci . Do této
doby obec nemohla
provádět jakékoliv
změny na komunikaci
a stavební povolení
bylo blokováno.

na led ještě pohodlnější. Uvažujeme
postavit dvě stavidla na odpouštění
a napouštění, dále pak instalaci
několika laviček.
V březnu a dubnu, bude také
probíhat úprava volejbalových hřišť.
Pra c o v n í c i o b c e p ř i p ra v i l i
bezpečnější sloupy na uchycení sítí.

Buňka v Tatinné

Lesní cesty

V měsíci březnu začnou úpravy okolo buňky v Tatinné. Jedná se o pokládku zámkové dlažby o rozloze cca
70m2. Obecní úřad nakoupí materiál
a pro provedení pokládky byla
poptána místní firma.

Pracovníci obce
provedli v měsíci ledVolejbalová hřiště v centru obce
nu údržbu (prořezání)
lesních cest mezi Bitozevsí–
Ta t i n n o u — N e h a s i c e m i .
Prořezání bylo další etapou pro
Jedno z hřišť bude pískové a druhé
zkvalitnění procházek do místních
travnaté. Na travnatém hřišti bude
„lesů“. Cesty jsou v letních měsících
koncem března vyseta nová tráva
pravidelně sekány a kontrolovány.
(fotbalová). Díky jednoduššímu nasPoslední úsek, který je zapotřebí
tavování sítě bude možno hrát i nodořešit, se nachází u Tatinnského
hejbal.
hřbitova.
Pískové hřiště by mělo být
připravené do konce dubna. Travnaté bude použitelné až v letních
měsících.
Revitalizace centra obce Bitozeves
Tímto bychom rádi požádali občany,
Koncem roku proběhla úspěšně
aby na hřiště nevjížděli motorovými
další etapa revitalizace centra obce.
vozidly. Parkování je možné pouze
V dalších měsících budou probíhat
na okrajích hřiště.
drobné úpravy okolo „kluziště“, aby v
dalších letech bylo bruslení a přístup
JHor

Buňka v Tatinné

www.bitozeves.cz
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Dům pro seniory (DPS)
Rozhovor s obyvatelkou DPS
paní Lidmilou Nedvídkovou

Jak dlouho bydlíte v DPS v
Bitozevsi?
Ze všech současných obyvatel
jsem tu nejkratší dobu, asi 3
roky. Dříve jsem bydlela v DPS
v Dalovicích u Karlových Varů.
Líbí se Vám v Bitozevsi?
Musela jsem si zvyknout z
bytečku na menší prostory, ale
zvykla jsem si. Těší mě návštěvy a
pomoc mé dcery Ladislavy Kamasové, která bydlí v Bitozevsi a také
mých pravnoučat, která bydlí v Postoloprtech. Konají se tu také kulturní
akce pro seniory a na to se také vždy
těším.
Co Vám schází?
Už dlouho nám slibují zateplení
domu a výměnu tepelných těles.
Trápí mě také špatný signál mobilního operátora. Venku bychom chtěli
lepší osvětlení a kdysi se také hovořilo o mřížích nebo o bezpečnostních
fóliích do oken v přízemních bytech.
Hůř se také větrá koupelna. To nejdůležitější je ale zdraví, to scházet
nesmí.
Jak Vám jinak vychází vstříc obecní
úřad?
Vzpomínáme v dobrém na pracovnice obecního úřadu Soňu a Lucii.
Každý den se zastavily, nosily nákupy,
noviny a letáky. Nyní nám s nákupy
pomáhá paní Heřtová. Líbí se mi, že
se mohu nahlásit a každou středu nás
odvezou k doktorovi kam potřebu-

Informace o volném bytu
v DPS č.p. 122:
OÚ informuje o volném bytu, který bude k
dispozici od května 2017

byt 1 + 1 v prvním patře
Obec požaduje kauci ve výši dvouměsíčního nájemného.

Zájemci mohou po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení
podávat písemné žádosti Obecnímu úřadu v Bitozevsi

jeme. Jinak tu máme čisté prostředí.
Každý týden se o to pečlivě stará paní
Slavíková. Také nám dovezou léky.
Loni nám koupili krásné nové muškáty, tak doufáme, že letos je budeme
mít také. Zahradničení se tu věnuje
hodně obyvatelka DPS paní Hanka
Kučerová.
Doporučila byste DPS někomu
jinému?
Ano, doporučila. Člověk nesmí chtít
luxus, ale nájemné je levné. Platím
1 000,- Kč měsíčně za 1+0 a k tomu
vodu a spotřebiče. Staří lidé si sem
mohou vzít i své mazlíčky. V domě
nyní bydlí se svými páníčky i jedna
kočička a pejsek. Vozí sem obědy z
Lenešic za velmi dobrou cenu a jídlo
nám velmi chutná. S ostatními obyvateli DPS si vycházíme vstříc a
vládne tu velmi přátelská atmosféra.
Vždy si máte s kým popovídat,
postěžovat si a zasmát se. Důležité je,
že si navzájem pomáháme. Například
Vám sousedka zalévá kytky než se
vrátíte z nemocnice.
Děkujeme paní Nedvídkové, že svolila
k rozhovoru a přejeme ji hodně zdraví
a pohody k jejímu
životnímu jubileu.
MTyr

Srdečně vás zveme na
posezení s harmonikářkou
20. 5. 2017
od 15:00
Altán u
DPS
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Odpadové hospodářství
Pravidla odpadového hospodářství
v Bitozevsi:
- Od 1.1.2016 je svoz odpadů pro
občany trvale žijící v Bitozevsi, Nehasicích, Tatinné a Vidovli zdarma. Svoz
zabezpečuje firma Marius Pedersen
každý lichý čtvrtek. Popelnice vyvážejte
ke komunikaci nejdříve od 16:00 den
předem.

- Svozové soboty se pořádají 2x ročně a
jsou zdarma pro obyvatele trvale bydlící v našich obcích, ale i pro
chalupáře.

domem každý čtvrtek. Pracovníci obce
zanechají nové pytle výměnou při
vyzvedávání vytříděného odpadu, tedy
každý čtvrtek.

- Tříděný odpad je možné uchovávat v
barevných pytlích (žlutých, oranžových
a šedých). Pytle jsou k dispozici zdarma
pro všechny místní občany a lze si je
vyzvednout na OÚ v Bitozevsi. Barevné
pytle sbírá obecní auto před vaším

- Kromě kontejnerů mohou občané a
chalupáři využívat i bílé pytle na komunální odpad. Lze je zakoupit na OÚ
Bitozeves za cenu 60,- Kč za kus dle
ceníku Marius Pedersen. Svoz těchto
bílých pytlů je taktéž každý lichý čtvrtek.

Za rok 2016 obec Bitozeves zaplatila za odpady (včetně sběrných sobot) celkem 367 312 Kč (za rok 2015 - 369 378 Kč). Od
firmy Eko-Kom získala za vytříděný odpad zpět do rozpočtu za rok 2016 celkem 56 788 Kč (za rok 2015 - 32 055 Kč).
Meziroční nárůst zisku ze tříděného odpadu o 77 %! Děkujeme občanům, kteří aktivně třídí odpady.

DO KOVU PATŘÍ:

DO BIO ODPADU PATŘÍ:

plechovky od potravin, nápojové ple-

zbytky jídel, potraviny s prošlou lhůtou

chovky, ostatní kovové nádoby od kosmetiky. Hliníková víčka od jogurtů.
Prosím nevhazujte:
obaly znečištěné zbytky potravin, plechovky od barev a jiných nebezpečných
látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů
a to ani jejich demontované části.
www.bitozeves.cz

bez obalu, zbytky ovoce a zeleniny, slupky, skořápky vajíček a ořechů, rostlinný
odpad ze zahrad (listí, tráva, plevel,
větve).
Prosím nevhazujte:
maso, kosti, uhynulá domácí zvířata,
oleje z potravin, tekuté a silně mastné
potraviny, obaly od potravin (sklo, plasty,
plechovky).
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Co nového v průmyslové zóně Triangle
Ve strategické průmyslové zóně
Triangle, která leží významnou
částí na katastrech našich obcí
Bitozeves, Nehasice a Tatinná se
stále zvyšuje počet investorů i
zaměstnaných lidí. V roce 2015
zde pracovalo 2 865 zaměstnanců. K pololetí loňského roku
již došlo k nárůstu na 3 023 osob
a na konci roku 2016 počet

zaměstnaných osob dosáhl
čísla 3 467. To je v souladu se

současným trendem ekonomického růstu a politikou snižování
nezaměstnanosti v Ústeckém
kraji.

Kotlíkové dotace

Největším zaměstnavatelem
v SPZ Triangle je společnost Yang
Feng (1500 lidí) a firma GRAMMER CZ, s.r.o. (823 zaměstnanců).
Naopak firma HARGO a.s. zabývýroby granulátu a mikrogranulátu je stále v konkursu a úpadku.
Firma nezaměstnává žádné zaměstnance.
Některé z firem podnikající v SPZ
Triangle plánují další postupné
rozšiřování závodů a provozů, což

ř e m e s l n ý m
vzděláním. SPZ
Triangle, p. o. proto spolupracuje
s regionálními
základními i
středními školami
technického za-

Kiswire Cord Czech s.r.o.

vestorů převážně zaměřených na
automobilový průmysl.
Korejská společnost Nexen Tire
Corporation Czech s.r.o., zabývající se výrobou pneumatik předpokládá zahájení výstavby závodu v 1. polovině roku 2017 a
spuštění zkušebního provozu v
roce 2018. Již ke konci loňského
roku zaměstnávala firma 7 zaměstnanců. Do konce roku 2021
by měla zaměstnat až 1500 lidí.
Společnost Kiswire Cord Czech
s.r.o. v loňském roce postavila
výrobní halu na výrobu ocelových
drátů a kordových vláken do
pneumatik a zahájila nábor zaměstnanců. Pracovní pozice
technik údržby, vedoucí laboratoře nebo specialista ve výrobě
byly poptávány již v polovině
roku 2016. Na konci roku zaměstnávala firma 28 lidí.

2. VÝZVA ÚSTECKÉHO KRAJE
VÝMĚNA ZA NOVÉ ZDROJE –
TEPELNÁ ČERPADLA a KOTLE
SPALUJÍCÍ VÝHRADNĚ BIOMASU

si vyžádá potřebu dalších specialistů s technickým a

V zóně aktuálně podniká 12 in-

KOTLÍKOVÁ DOTACE

vající se drcením pneumatik a

měření s cílem

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT?
Příjem žádostí bude zahájen 3. 4. 2017 od 08.00
hodin Příjem žádostí bude ukončen 30. 6. 2017
ve 12.00 hodin
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU
KOTLE?
Fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně

pomoci

i n-

vestorům

se

3 bytových jednotkách v Ústeckém kraji. Tento

získáváním kvalifikované pracovní
síly. Rovněž podporuje navázání

dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s
ručním přikládáním.

spolupráce středních technických
škol přímo s investory v zóně.

CO BUDE PODPOROVÁNO?

Cílem je pro žáky zajistit bezproblémové umístění po ukončení
studia.

Nové tepelné zdroje (výhradně kotle spalující

http://www.industrialzonetriangle.com/cs/

Ekodesignu, které jsou uvedeny v Seznamu reg-

video-cim-budu

biomasu a tepelná čerpadla) splňující Směrnici o
istrovaných výrobků vedeném SFŽP.
(https://svt.sfzp.cz/).

V průmyslové zóně jsou stále
volné pozemky pro další i menší
investory. SPZ Triangle, p. o.
v současné době jedná s několika
potenciálními zájemci, kteří chtějí
v zóně podnikat a nabízí stále
volné pozemky.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých bude
hrazena procentuální dotace, jsou 150 tisíc Kč.

http://www.industrialzonetriangle.com/cs/

KDE JSOU K DISPOZICI VŠECHNY INFORMACE A

nabidka-volnych-ploch-k-prodeji-v-triangle

KONTAKTNÍ ÚDAJE ?

Zdrojem jsou informace a tiskové zprávy
http://www.industrialzonetriangle.com

Na webových stránkách Ústeckého kraje. Zde najdete i informace, kde odevzdat žádost.

THor
http://www.kr-ustecky/kotlikovedotace
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Naše škola

Obrázky žáků 3., 4., a
5. ročníku, které děti
kreslily pod vedením

Cesta za historií Lounska
Během celého školního roku naše škola pořádá mnoho velmi zajímavých
akcí. Jedná se o různá kulturní představení, výukové programy, výlety a
podobně. Například v únoru 2017
navštívili žáci 3., 4. a 5. ročníku Státní
okresní archiv v Lounech. Všichni se
zde dozvěděli mnoho zajímavého o
historii Lounska.

paní učitelky Reginy
Daňkové. Určitě jste
poznali, že jde o
Bitozeves.

PhDr. Jan Mareš Ph.D., ředitel SOkA,
nás pozval nejenom do samotného
archivu, ale zároveň s námi prošel část
historických Loun. Nakonec se ti nejodvážnější podívali na Louny z věže
Chrámu Svatého Mikuláše.
Mgr. Alena Shejbalová

www.bitozeves.cz
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Kostel sv. Michaela archanděla v Bitozevsi
paní Brigita Glaz zAlthofu a

Zdroj: kniha od Josefa Polcara „Kronika o

na Bitozevsi, manželka ve-

Bitozevsi Historie v datech a vzpomínkách“

lectěného a šlechetného ry-

THor

tíře Jakuba Hrušky z Března.
Pane Bože, dej pokoj její duši“

Dalším zdrojem informací o kostele je

Na jižní straně v lodi je

farní kronika. Každá farnost má za povin-

náhrobní kámen Jakuba

nost vedení kroniky, do které se zazna-

Hrušky z Března s erbem a

menávají významnější náboženské

nápisem „Létha Božího 1565

církevní události v místě, zejména běžný

w sobotu umrziel gest

život věřících, jejich starosti a radosti.

urozeny a stateczny rytier pan
Jakub Hruška na Bitozevsi.
Pan Bůh racz
Římskokatolický kostel v Bitozevsi má
prastarý původ. Již z 1318 je písemná
zmínka o tom, že tehdejší vladyka Dalibor z Bitozevse, měl patronátní právo
nad zdejším kostelem. Kostel je zasvěcen archandělu Michaelovi (29. září),
proto se poutě konaly vždy první neděli
měsíce října. Kostel byl původně katolický a podléhal Řádu německých rytířů, který měl tehdy sídlo v Chomutově.
Řád měl mimo jiné za úkol šířit křesťan-

dussi

ieho

milostiv býti“.
Na severní straně hlavního oltáře je
zazděný náhrobní kámen, na němž

je

vytesán rytíř Vilém Hruška z Března v
životní velikosti s českým nápisem:

„V

sobotu po sv. Medardu (11. června) 1575
skončil život velectěný a šlechetný rytíř
Vilém Hruška z Března a bylo jeho tělo
zde pohřbeno, aby čekalo na veselé z
mrtvých v stání. Amen“

a

Kronika Bitozevského kostela je vedena od roku
1837.

V

současnosti v
zápisech do
k r o n i k y
pokračuje administrátorka
paní Anežka
Straková na
Děkanství v
Postoloprtech. Farní kronika je do roku
1945 psána v němčině ve švabachu.

skou víru ve východních zemích, hlavně

Kromě těchto tří náhrobních kamenů,

Texty jsou bohužel velmi obtížně čitelné.

slovanských. Po mučednické smrti mistra

lze zpozorovati za hlavním oltářem v

Po válce jsou zápisy vedeny již česky.

Jana Husa v 1415 se i do Bitozevse

kostelní zdi kamennou desku, která zo-

řozšířila víra podobojí (Utraquisté), která

brazuje dvě klečící dítka a nese následu-

Archiv Litoměřického biskupství nyní

se odtrhla od římskokatolické církve.

jící německý nápis, který v překladu zní:

Nová víra měla několik směrů. Zde, tak

„Anno (15)88, 22 dubna anno (15)89, 14

jako na celém žatecku a lounsku se

července zemřeli tito synáčkové šlechet-

vyznávala původní víra podle Husova

ného a velectěného Karla Hrušky z Břez-

odkazu, směr táborský (staroutraquisté).

na na Tatinné a také v tyto dny s Bohem

Na závěr mi dovolte vás všechny pozvat

Po bitvě na Bílé hoře 1620 nastala

spojeni. Bůh jim šťastné mrtvých vstání

na Noc kostelů, která poprvé proběhne

celostátní radikální rekatolizace, tedy i v

připraví. Amen. Nechte maličkých přijíti

jak v kostele v Bitozevsi tak i v Neha-

Bitozevsi.

ke mne a nebraňte jim, neboť jejich je

sicích.

První známý farář v Bitozevsi byl P Ludher, který zde zůstal až do roku 1361,
kdy zemřel.

kroniku digitalizuje. Věřím, že již brzy
bude proces digitalizace kompletní a
obsah kroniky bude zpřístupněn pro
badatele.

království nebeské.“

MTyr

Při opravě roku 1840 byl hlavní oltář na
útratu přifařených obcí a

Původní kostel byl menší. Do dnešní

na útratu patronátní správy

podoby byl podle názoru odborníků

(Schwarzenberg) opraven.

přestavěn v období 1350 až 1400. Jde o

V kostele v Bitozevsi a v Nehasicích

jednolodní kostel s pětiboce uzavřeným
presbytářem, s opěráky a obdélnou lodí.

V příštím vydání obecního

Jsou zde dva oltáře. Na jižní straně od

zpravodaje uvedeme

hlavního oltáře je zazděna náhrobní
deska paní Brigity, manželky Jakuba
Hrušky z Března.

informace z kroniky, jak
probíhaly opravy na
kostele.

Český nápis zní: „V 1559 v neděli po sv.
Třech králích (8 ledna), zemřela velectěná
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Křížovka za odměnu
Staré české přísloví: Březen, za kamna vlezem; duben, ještě tam budem; máj, ….. háj.
Zdroj: HRUBÝ, Karel. Sbírka přísloví, pořekadel a průpovědí, kterých užívá náš lid rolnický. Praha: J. OTTO. 1880. S. 5–7. Vydáno:1880

Ten, kdo první přinese vyluštěnou křížovku na Obecní úřad v Bitozevsi, obdrží sladkou odměnu.
Tajenku z minulého čísla jako první vyluštil pan Petr Hromada, Gratulujeme !

Hraběnčino tajemství - Medové řezy
Těsto na placky: 500 g hladké mouky, 2 vejce, 2 čajové lžičky jedlé
sody. Rozpustit v kastrůlku: 120 g cukru moučka, 140 g tuku nebo
másla, 3 lžíce medu, 4-5 lžic mléka nebo smetany. Nemá se vařit.
Přidejte do mouky ještě horké a zpracujte těsto. Těsto rozdělte na 4
stejně velké placky (podle velikosti plechu). Pečte ve vyhřáté troubě
10 min na 180º C. Placky nechte vychladnout. Můžete je potřít
krémem a nebo je uchovejte na později v igelitovém sáčku v suchu.

Krém: 750 ml mléka, 7 lžic polohrubé mouky, 2 sáčky vanilkového cukru, 3 žloutky, 120 g moučkového cukru, 250 g másla.
Nalijte mléko do kastrolu se silným dnem, přisypejte do něj mouku a vanilkový cukr a vše dobře rozmíchejte. Za stálého míchání
pomalu ohřívejte. Do horké směsi postupně zašlehejte žloutky. Až kaše zhoustne, odstavte ji a nechejte zchladnout. Pak do směsi
zašlehejte moučkový cukr a nakrájené máslo. Vyšlehejte dohladka a nechejte vychladnout. Vychladlou placku potřete krémem a
přiklopte další plackou, kterou opět potřete. Pokračujte, dokud vám nedojdou pláty. Poslední plát potřete čokoládou a posypte
kokosem. Řezy zabalte do potravinové fólie. Uložte do chladničky nejlépe přes noc, aby medové řezy zvláčněly a rozležely se.
www.bitozeves.cz
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Dále připravujeme:
20. 5. 2017
Heligonka v altánu
Bitozeves - DPS
27. 5. 2017
DĚTSKÝ DEN
Bitozeves - hřiště
9. 6. 2017
NOC KOSTELŮ
Bitozeves - Nehasice
Aktuální informace o pořádaných akcích
najdete na
vývěsných deskách a na webových
stránkách obce www.bitozeves.cz

Pálení čarodějnic
v sobotu
29. dubna,
od 16:00
v Bitozevsi
u kulturního domu
HRAJE: country kapela Průvani
Vystoupí Postoloprtské mažoretky a divadlo V pytli
s čarodějnickou školou
Těšte se na soutěže a opékání špekáčků!
Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adresu OÚ Bitozeves s heslem „zpravodaj“.
Další číslo připravujeme na červen 2017.
Bitozeveský zpravodaj 2017/01, den vydání 16. 3. 2017. Periodický tisk územního samosprávného celku, četnost vydání (4x ročně), registrováno: MK R E 22373.
Vydavatel, tisk, distribuce: OÚ Bitozeves, čp. 50, 440 01 Louny, IČO: 00556238. Náklad 200 výtisků, zdarma. Text neprochází jazykovou úpravou.
Redakční tým: M. Rózsová/MRóz, Mgr. M. Tyrpáková/MTyr, Bc. T. Horáková/THor, Ing. A. Brabencová/ABra, J. Hrabětová/JHra, Mgr. Shejbalová, P. Heřtová,
L. Kulichová/LKul, J. Horák/JHor,J. Tyrpák, PhD. /JTyr
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