Dubnový zpravodaj
2015 / 02— 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

Výběr z obsahu ● Usnesení zastupitelstva ● Zpráva finančního výboru ● Úprava lesních cest ●
● Revitalizace centra obce Bitozeves ● Místo setkávání v Nehasicích ● Mikroregion ●
● Odpadové hospodářství ● Aktuality ze zóny ● Svátky jara ●
● Z kroniky obce Bitozeves ● Hraběnčino tajemství ● Sranda aneb Hry bez plotů ●
●Šipkový klub Skrblíci Bitozeves ● Kalendář a pozvánky na kulturní a sportovní akce ●

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce

USNESENÍ
č.2/2015, ze dne 16. 4.2015
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. Zprávu o průběhu projektů (Chodník ve Vidovli, Místo
setkávání v Nehasicích, Veřejné osvětlení v Tatinné.)
4. Zprávu o územním plánu obce Bitozeves
5. Zprávu z kontrolního a finančního výboru
6. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bitozeves za rok 2014, zprávu o prověrce účetnictví ZŠ a MŠ
Bitozeves a zprávu prověrky financování dotace
Rozšíření kapacity MŠ Bitozeves.
7. Odstoupení pana Petra Stehlíka z funkce předsedy
osadního výboru Tatinná (č.j. 137/15/RÓZ)

Schvaluje
1.
Doplnění programu jednání zastupitelstva obce
a) Schválení zámeru obce pronájmout pozemky, nájem
ce bude provádet sekání trávy ná obecních cestách
p. c. 887 o vymere 2101 m² v k. u. Tátinná
p. c. 861 o vymere 8197 m² v k. u. Tátinná
p. c. 876 o vymere 2643 m² v k. u. Tátinná

8. Dodatek pro rok 2015 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obce Bitozeves ze dne
27.10.2010 ve výši 20.000,-Kč
9. Rozpočtové změny
10. Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi KB, a.s. a obcí
Bitozeves ve výši 4,8 mil. Kč se splatností do 31. 3. 2023,
k účelu profinancování stávajících úvěrů u jiného
peněžního ústavu, bez zajištění a s pravidelným měsíčním
splácením.
11. Zřízení a jmenování komise pro finanční dary na vzhled
nemovitostí a zlepšování životního prostředí ve složení:
Lucie Kulichová, Lukáš Kulich, Jan Brabenec
12. Záměr obce pronajmout pozemky, nájemce bude provádet
sekání trávy ná obecních cestách:
p. c. 887 o vymere 2101 m² v k. u. Tátinná
p. c. 861 o vymere 8197 m² v k. u. Tátinná
p. c. 876 o vymere 2643 m² v k. u. Tátinná
p. c. 826 o vymere 6030 m² v k. u. Tátinná
p. c. 1184 o vymere 1891 m² v k. u. Bitozeves
p. c. 1215 o vymere 8757 m² v k. u. Bitozeves
p. c. 1174 o vymere 3568 m² v k. u. Nehásice
p. c. 1092 o vymere 3904 m² v k. u. Nehásice
p. c. 1147 o vymere 8180 m² v k. u. Nehásice

MRóz

Výtah z kontrolní zprávy finančního
výboru zastupitelstva
Předmět kontroly: Přezkoumání
hospodaření obecního auta Opel.

p. c. 826 o vymere 6030 m² v k. u. Tátinná
p. c. 1184 o vymere 1891 m² v k. u. Bitozeves
p. c. 1215 o vymere 8757 m² v k. u. Bitozeves
p. c. 1174 o vymere 3568 m² v k. u. Nehásice
p. c. 1092 o vymere 3904 m² v k. u. Nehásice
p. c. 1147 o vymere 8180 m² v k. u. Nehásice

2. Program veřejné schůze zveřejněný dne 7.4.2015 na
úřední desce a způsobem obvyklým
3. Návrhovou komisi ve složení : Mgr. M. Tyrpáková,
L. Kulichová
4. Ověřovatelé zápisu ve složení : M. Heřt, J. Brabenec
5. Prodej pozemku parcelní číslo 1055/9 v k.ú. Bitozeves
o výměře 75 m² panu Helmutu Vacířovi
6. Záměr obce prodat část pozemků ve vlastnictví obce
část parcely 303/8 o výměře 72 m² v k.ú. Bitozeves a
část parcely 1126/1 o výměře 22 m² v k. ú. Bitozeves
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Kontrolní zjištění:
1. Celkové náklady na provoz auta – 352 tis Kč za rok.
Náklady na provoz pro školu: 253 tis. Kč
Náklady na provoz pro obec: 99 tis. Kč
2. Byly navrženy možné způsoby spolufinancování
nákladů na provoz pro školu.
3. Kontrola nákladů na provoz – kontrola knihy jízd (online GPS evidence tras) a CCS výpisů za poslední 3
měsíce. Při kontrole byla porovnána spotřeba PHM na
100 km z technického průkazu (8,8 l/100 km) a spotřeba
vypočítaná z poměru nákladů za naftu a ujetých km.
Průměrná spotřeba za poslední měsíce odpovídá
průměru 10 l/100 km. Nebyly zjištěny žádné výrazné
odchylky.
4. Dále bylo kontrolováno: referenční školení řidičů, náplně
práce, vnitřní organizační směrnice č. 12 a navrhli jsme
možné úspory nákladů.
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Projekt popelnice zdarma
- Vyhodnocení ankety

Obecní úřad vydal celkem 170 anketních
lístků. Z toho se vrátilo 74 lístků, což
představuje 44% úspěšnost ankety.
Pro návrh číslo 1—14ti denní svoz zdarma se
vyslovilo 60 hlasů, pro týdenní svoz 9 hlasů.
Dalších 5 anketních lístků obsahovalo další
návrhy.
Na poslední pracovní schůzi zastupitelů již
Proběhla diskuze ohledně výsledků a možných
alternativ. V plánu je předložit návrh usnesení
pro veřejnou schůzi zastupitelstva v září 2015.
Poplatek za odpad je roční poplatek a pro rok
2015 se měnit nebude.
Celkové náklady na odpady za rok 2015 jsou
141 tis. Kč. Výdaje 297 tis. Kč (komunální
odpad, barevné popelnice), příjmy z EkoKomu
a z poplatků od obyvatel 156 tis. Kč.
Odhadované náklady na rok 2016 v případě
14ti denního svozu zdarma jsou 329 tis. Kč
(komunální odpad 215 tis. Kč, barevné
popelnice 84 tis. Kč, sběrné soboty 50 tis. Kč,
příjmy od občanů odpadají, příjmy od
EkoKomu odhad 20 tis. Kč.)
Zde jsou komentáře a jiné návrhy z
anketních lístků:
- Jako důchodci děkujeme za dobrý přístup k
občanům.
- První návrh se mi líbí, ale naše bytovka má už
během týdne přeplněné popelnice. Dá se to řešit
popelnicemi na větší obsah odpadu na 14 dní?
Je to i tím, že k nám vyhazují odpad i obyvatelé
z jiných domů.
- Pokud na to obec má prostředky, jsem pro
zrušení poplatku. Jsou obce, které to zdarma
mají nebo za polovinu naší částky.
- Souhlasím za zrušení poplatku za popelnice.
- Máme zájem o zrušení poplatku za popelnice
z důvodu své finanční situace.
- Plus občasný odvoz směsného odpadu do
technických služeb Postoloprty
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- Kdo si zaplatí vývoz odpadu může dostat
poukázku na nákup v místních obchodech
(motivace pro platby a podpora místních
podnikatelů).
- První možnost - č.p. - tj. domácnost 1 i 5
členná? Některým to nebude stačit a odpad
skončí v tříděném odpadu + zatíží rozpočet obce.
Druhá možnost - Nemotivuje třídit odpad vůbec.
Třetí možnost - Obec by se měla zapojit do
soutěže "Skleněná popelnice", zavést tzv.
"Pytlový systém" - vyvěsit na úřední desce
manuál třídění. Občan se zaregistruje - obdrží
svůj VS (variabilní symbol) (např. čp.+1, 2...) obdrží pytle se štítkem VS sběrače. Úřad bude
evidovat množství odevzdaného odpadu. Na
konci roku se to sečte a zveřejní. Určí se ceny
komodit a to se odečte od poplatků. Slevy TDO,
max. výše slevy = roční poplatek. Donutíte
občany třídit odpad a kdo bude mít skutečný
zájem, nebude muset poplatek hradit.
- Chtělo by to alespoň 2x do roka udělat
svozovou sobotu - dát kontejner na bordel. Třeba
zbytky sádrokartonu, plechovky, rozbité věci,
které nemůžete dát do popelnice a ani ven na
svozovou sobotu - prostě bordel.
- Svoz elektroniky (kde je šňůra nebo baterie)
vůbec není nutné, neboť jsme vlastníky výkupu a
veřejného sběrného dvora v Nehasicích, pro
kolektivní sběr odpadů pro firmu Remia.
Informace k poslední svozové sobotě
Výdaje za odvezení pneu (fa Hargo) - 343 Kč,
sběrný dvůr v Postoloprtech—1 484 Kč. Příjem
od sběrny (fa Zutis) - 385 Kč.
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Úprava lesních cest
Obecní úřad zahájil v únoru letošního roku obnovu lesních a polních cest. Podnětem byly žádosti
občanů a místních občanských sdružení.
Jako první bylo provedeno odvodnění podmáčených úseků u Tatinné (viz. obrázky níže). Upravené
úseky cest postupně vysychají a jakmile to bude možné
proběhnou na nich terénní úpravy. V dalších etapách
bude provedeno čištění od náletů a vyrovnání cest.
Celkové náklady na obnovu lesní cesty Bitozeves – Tatinná jsou odhadovány cca na 30.000 Kč.

Revitalizace centra obce Bitozeves
V centru obce (podél říčky Chomutovky) proběhlo
v průběhu měsíce března kácení stromů a náletů. Vykácený
prostor se postupně čistí a připravuje k obnově cesty propojující centrum obce. Cesta by měla vyústit na mostě, kde plánujeme vybudovat bezbariérový přístup pro kola a kočárky.
Dalším krokem bude odvodnění obecního pozemku
p.č.92/10. Při stavbě cesty uvažujeme využít část odpadního
stavebního materiálu z loňské rekonstrukce obecní komunikace.
Částečnou revitalizaci zmíněného prostoru předpokládáme dokončit do poloviny roku 2016.
Při této příležitosti bylo vykáceno v centru obce 16m3
dřeva. Dřevo bylo rozdáno obyvatelům obcí, kteří jako protiúčet darovali do obce ovocné stromky. Obecní úřad by rád
v tomto trendu pokračoval a chtěl by zvýšit počet ovocných
stromů v obcích.

Odvodnění 200 m lesní cesty nad hřbitovem u Tatinné.
Vedle cesty byla vyhloubena strouha v délce cca 80m.
Vodu pod cestou odvádí kameninová roura o průměru
300 mm.

=navrhovaná cesta

Odvodnění lesní cesty u Bitozevse. Odvodněný úsek
v celkové délce 40m. Pod cestu byly použity roury KG o
průměru 150mm.
Dubnový zpravodaj
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Místo setkávání v Nehasicích
Ze schůzí osadního výboru v Nehasicích vzešel
požadavek na vytvoření kulturního a společenského prostoru
v centru obce. V zimních měsících bylo vybráno místo
vyhovující tomuto účelu.
Začátkem roku navázal Obecní úřad spolupráci
s ČVUT v Praze fakultou architektury. Studenti dostali zadání
vypracovat studii místa setkávání v obci Nehasice. Na základě
studie zveřejněné v Nehasicích a proběhlého připomínkování
ze strany občanů Nehasic bude zadán projekt k vypracování.

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Celý návrh je koncipován do obdélníkového
půdorysu. Poslední, čtvrtý, nepevný roh je navržen jako
kout s informační tabulí a lavičkou orientovaný na SV
pozemku. Jižní část pozemku, směrem k řece je řešena
jako dřevěná terasa, využitím svažitého terénu se z ní
stává nástupní rampa, tudíž je celý objekt bezbariérový.
Západní část pozemku kopíruje budova, podlouhlého
tvaru, pro zasedání výboru. Koncept zděné budovy
vychází z tradice venkovského stavení se šikmou
střechou typického sklonu 30°.
Objekt je řešen ze dvou dominantních typů
materiálů. Jedná se o dřevo a opuku ve formě fasádního
obkladu, nebo zděné nosné konstrukce.
Obr. 3
JHor

Místo setkávání v Nehasicích
Bc. Kateřina Bobková, Bc. Barbora Stejskalová
Pozemek se nachází ve střední části obce Nehasice,
okres
Louny.
Díky své poloze na mírně svažitém pozemku
Obr. 2
umožňuje přístup k říčce Chomutovce a zároveň navazuje na
přilehlou komunikaci.
Terén nebude třeba zásadně upravovat a zároveň
uvažujeme se zachováním stávající zeleně.
Navrhováno je místo setkávání v obci Nehasice, které obsahuje krytý i nekrytý prostor k sezení pro přibližně 50 lidí, místnost pro zasedání osadního výboru a uzamykatelný sklad, kde
je možné případně uchovávat sedací sety. Do objektu bude
přivedeno vedení elektro a do areálu veřejné osvětlení. Místnost pro zasedání osadního výboru bude vytápěna přímotopem.

Umístění stavby

Vizualizace
Dubnový zpravodaj
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Mikroregion Žatecko

uchazeče na VPP v obci (zaškoleného, znalého práce i

- výtah z informací ze schůzí v únoru a březnu 2015

místa výkonu, zručného a osvědčeného) a o možnosti
udělování výjimek na požadované uchazeče.

1. Informace - Sranda bez
plotů
Hry se budou konat dne
20.6.2015

v

Čeradicích.

Každá členská obec MRG
přispívá na tyto hry částkou
2.000,- Kč bez rozdílu, jestli
jejich obec hraje nebo nehraje.

Přehled nezaměstnanosti v obcích MRG Žatecko:
Bitozeves 27,1 %, Blažim 33,3 %, Čeradice 18,1%,
Deštnice 18,9%, Holedeč 13,7%, Lenešice 13,4%,
Liběšice 25,1%, Libočany 11,7%, Libořice 19,8%,
Lišany 19,8%, Měcholupy neuvedeno, Nové Sedlo
23,2%, Staňkovice 16,1%, Tuchořice 17%, Výškov
26,5%, Zálužice neuvedeno, Žiželice 21,5%.
(zdroj: www.mikroregion-zatecko.cz/clenske-obce)

2. Ředitel Úřadu práce v Lounech ing.Vratislav
Pražák informoval starosty o míře nezaměstnanosti

3. Vystoupení hosta – Sdružení Čechů z Volyně

v našem regionu, hlavně v obcích MRG. Informoval o

Paní

Nepivodová informovala o spolku Sdružení

změnách v zákoně o nezaměstnanosti od 1.1.2015.

Čechů z Volyně. Připomněla, že v r. 2015 uplyne 70 let

Dále sdělil, že je možné ještě navýšit požadovaná mí-

od osvobození naší republiky a od konce války.

sta na VPP v obcích (zaslat další žádost). ÚP obdržel

Požádala přítomné starosty, aby jí nahlásili, zda

dostatek finančních prostředků a může nabídnout ob-

chystají

sadit více pracovních míst na obcích. Dále se aktivně

s položením věnců k pomníkům padlých volyňských

diskutovalo o možnosti opakovaně zaměstnat stejného

Čechů.

na

svých

obcích

vzpomínkové

akce
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Úřední deska
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu
Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají:
papír – do nádob o objemu 1.100 litrů modré barvy
umístěných v místní části obce Bitozeves - u
bytového domu (č. p. 121) a vedle domu p.
Kamase č. p. 69, v místní části obce Vidovle –
proti autobusové zastávce, v místní části obce
Nehasice – proti bytovému domu (č.p. 30),
v místí části obce Tatinná – za mostem po pravé
straně;
sklo – do nádob o objemu 1.100 litrů zelené barvy
umístěných v místní části obce Bitozeves - u
bytového domu (č. p. 121) a vedle domu p.
Kamase č. p. 69, v místní části obce Vidovle –
proti autobusové zastávce, v místní části obce
Nehasice – proti bytovému domu (č.p. 30),
v místí části obce Tatinná – za mostem po pravé
straně;
PET lahve – v sešlápnutém stavu
do zvláštních sběrných nádob
žluté barvy o objemu 1.100
litrů umístěných v místní části
obce Bitozeves - u bytového
domu (č. p. 121), Bitozeves –
u DPS (č.p.122), Bitozeves –
za mostem přes Chomutovku
a vedle domu p. Kamase č. p.
69, v místní části obce
Vidovle – proti autobusové
zastávce, v místní části obce Nehasice – proti
bytovému domu (č.p. 30), v místí části obce
Tatinná – za mostem po pravé straně;
plasty – do zvláštních plastových pytlů žluté barvy o
obsahu 120 litrů vydávaných Obecním úřadem
obce odkládaných na stejných sběrných
stanovištích, obec určuje příslušný den svozu
pytlů zveřejněním na úřední desce;
nápojové kartony – do zvláštních plastových pytlů
oranžové barvy o obsahu 120 litrů vydaných
Obecním úřadem obce odkládaných po naplnění
v určený den před nemovitostí, obec určuje
příslušný den svozu pytlů zveřejněním na úřední
desce;
kovy – do zvláštních plastových pytlů šedé barvy o
obsahu 120 litrů vydávaných Obecním úřadem
obce odkládaných po naplnění v určený den před
nemovitostí, obec určuje příslušný den svozu
pytlů zveřejněním na úřední desce;
objemný odpad – sběr a svoz je zajišťován 4x ročně
jejich odebíráním obcí na dopravní prostředek na
předem vyhlášených přechodných stanovištích.
Informace
o
sběru
jsou
zveřejňovány
informačním letákem a na úřední desce obecního
úřadu.

Nebezpečný odpad – sběr a svoz je zajišťován 2x ročně
jejich
odebíráním
na
předem
vyhlášených
přechodných stanovištích svozovou firmou. Informace
o sběru jsou zveřejňovány informačním letákem a na
úřední desce obecního úřadu.
Biologicky rozložitelný odpad – do plastové popelnice o
objemu 1.100 litrů s nápisem „BIOODPAD“ umístěné
v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku
v místní části obce Bitozeves - u bytového domu (č.
p. 121) a vedle domu p. Kamase č. p. 69, v místní části
obce Vidovle – proti autobusové zastávce, v místní
části obce Nehasice – proti bytovému domu (č.p. 30),
v místí části obce Tatinná – za mostem po pravé
straně;
Směsný komunální odpad –
do typizovaných sběrných nádob přidělených
k příslušné nemovitosti (kovové nebo plastové
popelnice o objemu 110, 120 nebo 240 litrů);
do zvláštních sběrných pytlů bílé barvy odkládaných
v den svozu k sběrné nádobě na směsný komunální
odpad příslušné k jednotlivému objektu; není-li
taková, pak k nejbližší sběrné nádobě na směsný
komunální odpad.
Dalšími místy, mimo systém nakládání s komunálním odpadem
zabezpečený obcí, kde lze odkládat složky
odpadu, které by se jinak staly odpadem
komunálním,
jsou
např.:
lékárny,
specializované obchody, veřejné budovy
(úřady),
školy, pokud je v nich
organizován sběr určitých složek odpadu,
který by se jinak stal odpadem
komunálním (např. baterie, prošlé a
nespotřebované léky, rtuťové teploměry,
PET lahve), jiná místa, pokud slouží ke
sběru určitých složek odpadu, které by se
jinak staly odpadem komunálním, např. výkupny surovin,
kontejnery jiných subjektů organizujících sběr odpadu apod.
Povinnosti osob
Osoby jsou povinny:
- komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3
- odkládat na místa určená k odkládání jednotlivých složek
komunálního odpadu dle článku 4 odst. 1 vyhlášky,
- ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které
odpovídají označení sběrné nádoby dle článku 4 odst. 1
vyhlášky.
- popel odkládat do příslušných sběrných nádob pouze ve
vychladlém stavu,
- přistavit sběrné nádoby pro směsný komunální odpad
k svozu nejdále 10 metrů od svozové trasy (nejdříve po 18.
hodině dne předcházejícího dni svozu a nejpozději v den
svozu před provedením svozu) a vyprázdněné nádoby opět
umístit na jejich stálá stanoviště v den vyprázdnění
sběrných nádob.
K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s
komunálním odpadem, zejména za účelem správného
vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz
zhutňování nebo udupávání odpadu ve sběrných nádobách
a povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno
uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
Výtah z OZV , zdroj: úřední deska
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Novinky z průmyslové zóny Triangle

TRIANGLE CITY
V jednom z minulých čísel našeho zpravodaje se čtenáři dočetli o nákupu sestav mobilních buněk
určených pro vybudování ubytoven a administrativní
budovy, které budou sloužit řidičům kamionů,
stavebním dělníkům a firmám začínajícím stavět novou továrnu v průmyslové zóně pro tzv. projekt Triangle City.
Na projekt Triangle City jsme se zeptali zástupců příspěvkové organizace SPZ Triangle,
konkrétně pana Ing. Martina Pondělíka, Manažera
pro lidské zdroje a práci s veřejností:
Rád bych nejprve upřesnil jednu základní informaci.
Triangle City je vlastně malá zóna uprostřed SPZ
Triangle, která bude sloužit zejména pro umisťování
služeb z oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje, administrativy a jiného servisu přímo spojeného s rozvojem
zóny Triangle. V tomto tzv. Triangle City Ústecký
kraj vybuduje první investiční záměr, kterým je
„Zázemí občanské vybavenosti „– administrativa,
ubytování, stravování ze zmíněných buňkových sestav.
Co nového nám o projektu Triangle City
můžete prozradit? V tuto chvíli je žádoucí prozradit
jen to, co publikujeme na stránkách Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz nebo http://www.trianglecity.cz .
Jaký je časový harmonogram projektu?
Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro zajištění
obslužnosti Triangle City bude zahájena souběžně
s výstavbou komunikací a inženýrských sítí pro Zázemí občanské vybavenosti ve druhém pololetí tohoto
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roku. Poté se do průmyslové zóny přemístí moderní
buňkové sestavy. Jednotlivé zbývající pozemky
v Triangle City se budou následně nabízet potenciálním investorům bez časového omezení do
doby jeho naplnění.
Jaká je odhadovaná výše investice do Triangle City? Komunikace a inženýrské sítě si
vyžádají investici řádově ve výši 55 mil. Kč, která
bude hrazena zcela z dotací ČR.
Bude Triangle City něčím atraktivní i pro
místní obyvatele? Projekt přinese oživení průmyslové zóny ve smyslu kvalitní občanské, sociální a
volnočasové vybavenosti, která bude sloužit jednak
zaměstnancům průmyslové zóny (ke konci loňského
roku v ní pracovalo 2137 osob) , tak i lidem ze
spádových měst Kadaň, Chomutov, Jirkov, Most,
Louny, Postoloprty a Žatec.
Kolik pracovních míst by v tomto místě
mohlo vzniknout a v jakých oborech? Naplněním
projektu Triangle City by mohlo vzniknout pravděpodobně 300 pracovních míst.
Bylo by možné poskytnout nám nějaký
obrázek vizualizace budoucího Triangle City?
Zatím Vám můžeme poskytnout vizualizační
obrázek Triangle City. (viz. níže)

Děkuji tímto příspěvkové organizaci SPZ
Triangle za poskytnuté informace a přeji úspěchy
v získávání vhodných investorů a mnoho spokojených zaměstnanců v zóně.
THor
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Svátky jara se školou v Bitozevsi
1. 4. 2015 se žáci a děti naší školy účastnili akce
„Svátky jara“. Tato akce proběhla v místním kostele.
Doufám, že se nám podařilo jaro konečně přivolat!

Mnoho zajímavého nám během programu řekl ThLic.
Jaroslav Havrlant, Th.D.

V kostele vystoupil komorní sbor Iluze pod vedením Bc.
Veroniky Studené

Sólové vystoupení Martina Bučka, žáka 5. ročníku

Žáci 4. a 5. ročníku vystoupili s pásmem básní s jarní
tematikou

Školní sbor Berušky

Výzdoba v kostele

AShe
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Cesty a silnice v katastru obce
Bitozeves
Středověká formanská cesta z Postoloprt do
Žatce vedla přes zdejší katastr tak zvanou Tvršickou
polní cestou mimo Staňkovice. Tehdejší formanské
cesty byly úzké, většinou nezpevněné v době dešťů
blátivé polní cesty. Když se dva povozy chtěly minout, musel jeden zajíždět do pole. Horší to bylo,
když se potkaly v úvozové cestě.
Císařská silnice, dnes státní R7, se stavěla za
vlády císařovny Marie Terezie. Úsek PostoloprtyChomutov se stavěl v letech 1753-1757. Teprve až
po tomto datu byla postavena zájezdní hospoda „Na
koze“, nebo také „U bílého anděla“. Důvodem stavby
silnice bylo umožnit rychlý přesun vojsk, protože
v té době se hodně válčilo.
Polní cesty z obce Bitozeves existovaly ve
směru sever-jih, takže císařská silnice většinou
přetínala polní cesty vedoucí na jih.

Okresní silnice vedoucí ze Staňkovic, přes
Bitozeves do Břvan byla dokončena v roce 1859.
V tomto roce byl asi postaven v obci kamenný most
přes Chomutovku. Generální oprava mostu a její
rozšíření v oboustranné chodníky byla provedena
v roce 1991.
Vážně se uvažovalo o stavbě, respektive
přeložení silnice pod domem čp.68 přes farskou zahradu pro získání menšího stoupání. Tehdejší děkan
římskokatolické církve v Bitozevsi, František Voráček s tím nesouhlasil. V obecním zastupitelstvu se o
tom jednalo v letech 1904, 1907, 1908 a 1922. Ke
stavbě nakonec nedošlo, mimo jiné protože okresní
správa požadovala, aby navážení materiálu pro
stavbu prováděli místní sedláci svými povozy, a to
zdarma.

Síť polních cest všemi směry byla velmi
hustá, jednak proto, aby sedláci měli přístup ke
svým polím (parcelám) a současně aby se zkratkou
mohli obyvatelé dostat do sousedních vesnic.
Polní cesty vedly do Postoloprt, Levonic, Lišan,
Dolní Hůrky, Selibic a Tvršic a do Tatinné,
severním směrem do Blažimi, Vidovle a z Vidovle
do Výškova.
Do Tatinné vedla cesta na každé straně
potoka. Jedna cesta údolím a jedna na okraji údolí
kolem hájovny. Na druhé straně cesta údolím přes
Bílou rokli a cesta nad Bílou roklí. Kromě toho
vedla pěšina kolem potoka, přes lávku u splavu.
To samé platilo východním směrem na Seménkovice a Seletice. Do Seletic vedla polní cesta
„Růžová“ (podle lemování šípkovými keři). Kromě toho vedla pěšina za stodolou panského dvora,
přes stráň a přes chmelnici dále přes dřevěnou
lávku až nahoru k Hankově kapličce. Byla to
zkratka pro obyvatele v horní části vesnice při
cestě do Postoloprt. Zcelováním pozemků v r.1950
JZD Bitozeves byla většina polních cest jižně od
státní silnice zrušena. Další zcelování provedl
Státní statek Postoloprty, farma Bitozeves po roce
1966, aby získal ještě větší celky (hony) pozemků
pro velkoplošné hospodaření. Dnes již nepoznáme
ve kterých místech polní cesty vedly a není tak
možné zkracovat si cestu do okolních vesnic, jedinou volbou zůstávají silnice.
Asfaltování státní, dříve císařské silnice
(R7) bylo provedeno v roce 1930. Okresní silnice
na Žatec a na Břvany byla vyasfaltovaná až po
válce kolem roku 1950-55.

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.

THor
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SRANDA aneb HRY BEZ PLOTŮ

Každý rok se obec Bitozeves účastní již
tradičních Her bez plotů, soutěže obcí Mikroregionu
Žatecko. Loňský 14. ročník pořádala naše obec, konal se
14. června 2014 na hřišti. Kapitánkou našeho týmu byla
Martina Šatopletová a společně s ní se náš tým skládal
z dalších 6 lidí – 3 slečen (Týna Bártová, Šárka Nováková a Markéta Kňavová) a 3 kluků (Pepa Matoušek, Dan
Volánek a Štefan Ševčík), náhradníci byli Boban Šatoplet
a Jindra Kovář. Náš tým měl nejnižší věkový průměr a
skončil na krásném 7. místě z celkového počtu 15 vesnic
(např. Blažim, Lišany, Libořice, Holedeč, Deštnice a
další). Pohár vítězi, kterým se stala obec Liběšice,
předával ministr školství PhDr. Marcel Chládek, MBA.
Soutěžilo se celkem v 8 disciplínách, jako jsou
závody sekaček, soutěž v pojídání vařených brambor,
soutěž v řezání dřeva a stavění hranice nebo závody
koleček, ve kterém seděl jeden ze soutěžících. Odpoledne
zpříjemnilo vystoupení skupin Maxim Turbulenc a Holki.
Letošní jubilejní 15. ročník se bude konat 20.
června 2015 v Čeradicích.
Kapitánka našeho týmu Martina Šatopletová stále
nabírá soutěžící. NEVÁHEJTE A POJĎTE SI ZASOUTĚŽIT!!!
Zdroj foto:
http://ceradice.rajce.idnes.cz/
Bitozeves_Hry_bez_plotu

MSyn, MŠat

Šipkový klub Skrblíci Bitozeves
Vznik šipkového klubu můžeme označit
letopočtem 1999. Tehdy si parta nadšenců, scházející se
již přes 2 roky u šipek, uvědomila potřebu soutěžit a
srovnávat výkony nejen mezi sebou, ale také, co by
družstvo, v soutěžích. Vznikají tak Skrblíci Bitozeves,
podle přezdívky hostinského, jenž se ujímá vedení klubu.
Tou dobou nemáme terč registrovaný u Českého
šipkového svazu a tak začínáme hrát soutěž „Bohemia“,
oblast Severní Čechy, která je rovněž, jako ta Českého
Dubnový zpravodaj

šipkového svazu, celostátní. Již v prvním roce je
družstvo, které vlastně chtělo jen sbírat zkušenosti,
nominováno na před-finálový turnaj do Nového Boru.
Zprvu nedokážeme držet krok, později, jak se psychicky
uklidňujeme, stoupají naše výkony. Tady však končí
naše naděje, postupují jen 4 družstva z 8 nominovaných.
Po odehrání další sezóny, je „Bohemia“ zrušena.
Nezbývá než pronajmout terč s plnou registrací a
přihlásit se do ligy družstev Unie šipkových organizací UŠO.
Rok 2000 – Skrblíci „expandují“ na Áčko a
Béčko, to však není dělení konečné, protože v létě 2003
vznikají Skrblice. Je to ženské družstvo, působící jednak
v ženské lize, ale taky v té základní jako smíšený tým,
kde jim je oporou a řidičem v jedné osobě Petr
Štěpánek.
Skrblice zaznamenávají velké úspěchy.
Dostávají důvěru od krajského vedení šipkového svazu
a jako 2. nejlepší celek kraje, odjíždějí reprezentovat
Severní Čechy na I.mistrovství České republiky
v elektronických šipkách do Českého Krumlova. Píše se
květen 2005. Vracejí se se spoustou zkušeností a hlavně
s pohárem za vynikající 9. místo v MČR !!! Ale to stále
není ten hlavní a bezesporu nejprestižnější úspěch, protože tento „vesnický“ tým bojuje dále a příští rok
dobývá v Českých Budějovicích na II. MČR pátou
příčku.
V současné době máme 12 aktivních hráčů a
hráček Šipkového klubu Skrblíci. Účastníme se 4. a 1.
ligy družstev Severních Čech.
Mimo těchto přeborů naši zástupci „obrážejí“
regionální mástery (jednodenní turnaj jednotlivců a
dvojic), kam s sebou vozí i naši mládež a juniory, aby
nabírali cenných zkušeností se šipkovým náčiním. Právě
tady se rodí zatím největší úspěch našeho klubu:
vybojování titulu Mistryně České republiky juniorek,
kterým se pyšní slečna Martina Šatopletová. Avšak i
ostatní “mládežníci“ jsou schopni a to nejen náhodou,
dobré reprezentace. Mají za sebou řadu vítězství,
předních umístění a hlavně obdivů, kdy v nabitých
sálech, při vyhlašování výsledků, znějí jejich jména
s přídomkem šipkový klub Skrblíci Bitozeves.
Snad je to lepší, než zevlování po vsi a
vymýšlení nesmyslů a průšvihů.

PSyn
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Rozloučení s děkanem, P. Josefem Peňázem a stav kostela po vichřici
V neděli 12. 4. 2015 se při mši svaté v Bitozevsi rozloučil P. Josef Peňáz. Nyní bude P. Josef působit v Liberci jako
kaplan. V úterý 14. 4. 2015 se již přistěhoval do Postoloprt nový pan děkan, P. Radim Vondráček.
Po poslední vichřici spadlo ze střechy kostela několik tašek. Došlo k promočení stropu. Okapy jsou plné rozpadlých
tašek a dešťová voda tak teče přímo pod základy kostela. Obec informovala Postoloprtské děkanství o nutnosti opravy.
Paní Anežka Straková administrátorka Postoloprtského děkanství informovala obec o možnosti zápůjčky kostela.
Zápůjčka by umožnila obci žádat o dotace na nutnou záchranu kostela. Kostel od 14. století tvoří dominantu obce.

MTyr

Hraběnčino tajěmství:

Tvarohovo-citronové řezy

Těsto: 200g másla, 2 žloutky
240g hladké mouky, špetka soli
Náplň: 400g měkkého tvarohu, 500g ml zakysané smetany
200g moučkového cukru, 5 žloutků
5 bílků, nastrouhaná kůra z 1 citronu
moučkový cukr na posypání
Vypracujeme těsto, které vyválíme a dáme na plech vyložený pečícím
papírem a nepravidelně propícháme vidličkou, aby se těsto nenafukovalo.
Pečeme ve středně vyhřáté troubě cca 10 minut.
Mezitím si vyšleháme tvaroh se zakysanou smetanou, cukrem, pěti žloutky a pomalu vmícháme sníh ušlehaný z bílků a nastrouhanou
citronovou kůru. Hotovou náplň nalijeme na rozpečené těsto a vložíme zpět do trouby a pečeme dalších 25 minut. Hotové řezy
posypeme moučkovým cukrem.

JHra

Kalendář kulturních a sportovních akcí v Bitozevsi a okolí:
26. 4. – Otevírání sportovní sezóny – turnaj v házené a fotbale.
30. 4. – Čarodějnice
2. týden v květnu – Akademie škol – v KD
6. 6. – Dětský den
20. 6. – Sranda bez plotů v Čeradicích
20. 6. – Šipkařská zábava – hraje skupina Náhoda
Poslední školní týden – IZS – Bitozeves 2015
Prázdninové akce: Přivítání prázdnin (1. víkend v červenci), Volejbalový turnaj pro
dospělé (červenec), Sportovní turnaj pro děti a dorost (1. víkend v srpnu), Rozloučení s
prázdninami (poslední víkend v srpnu). Termíny budou upřesněny v dalším čísle zpravodaje.
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Zveme Vás na tyto kulturní a sportovní akce:
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Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adrese: OÚ Bitozeves, čp 50, 440 01 Louny
s heslem „zpravodaj“. Další číslo připravujeme na červen 2015.
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