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Oslavy “700 let obce” jsou tu.
Aneb příběh o zjevení rytíře Hrušky…..
Sobota 23. června 2018. Tento den
byl vybrán díky první dochované
písemné zmínce z roku 1318. Právě
tehdy vladyka Dalibor z Bitozevsi zmínil
v písemnostech jeho patronátní právo
nad zdejším kostelem.
Na konci středověku žil rytíř Hruška,
který je pochován se svojí manželkou
v kostele sv. Michaela Archanděla. Jan
Hruška z Března v roce 1506 koupil
Bitozeves s tvrzí. V držení tohoto rodu
byla Bitozeves přes 100 let. Pro účast
na stavovském povstání v l.1618 – 1620
byl statek konfiskován Tobiáši Hruškovi
z Března. Nyní je jasné, že rod Hrušků a
Bitozeves mají společnou historii. Rytíř
Hruška se tedy stává „hlavním
symbolem“ celých oslav.
Ve středověku bylo zvykem pro
panovníka, ale i pro obyčejné poddané
zahájit den modlitbou. Prvním bodem
našeho programu se tedy stává ranní
mše za spásu rytíře Hrušky, jeho
manželky a za zdařené oslavy
700letého výročí Bitozevsi. Ráno v
10:00 v místním kostele celebruje
slavnostní mši Mons. Mgr. Jan Baxant.
20. biskup litoměřický. Součástí
bohoslužby bude i požehnání publikaci
o Bitozevsi, kterou napsal ředitel
Státního okresního archivu Louny PhDr.
Jan Mareš Ph.D. Po mši najednou
vstupuje do kostela nečekaný host:
rytíř Hruška se svou družinou. Rytíř
Hruška promlouvá k hostům a zve
všechny na hlavní pódium do centra
obce.Lidé mohou zůstat na slovíčko
s panem biskupem, či s panem PhDr.
www.bitozeves.cz
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Janem Marešem Ph.D. a nebo se
přemístí s rytířem a družinou na hřiště k
hlavní mu pódiu, kde proběhne hlavní
zahájení (kolem 12:00 hodiny). (Kostel
zůstává otevřen do 15:00.)
Pan starosta Jan Horák zahajuje
společně s rytířkou a rytířem
Hruškovými oslavy 700 let Bitozevse.
Rytíř Hruška následně vyzve
současného starostu, aby mu předal
symbolicky na jeden den vládu nad
Bitozevsí. Od 11:00 až po ukončení
o s l a v b u d o u n a h ř i š t i s t á n ky s
občerstvením, řemesly, středověkými
atrakcemi a soutěžemi pro děti. Zde
bude i hlavní pódium s hudbou a
rytířské kolbiště s tribunou. Vše ve
středověkém stylu a v dobových
kostýmech.
Rytíř a rytířka Hruškovi provází
návštěvníky po celou dobu oslav. Rytíř
Hruška opět vystupuje na hlavní
pódium a zvěstuje strašlivou novinu.
Na kopci u hřbitova se ve školní sluji
usadil drak. Drak drží v zajetí dvorní
dámy. Jako správný rytíř tyto dvorní
dámy musí vysvobodit, tedy se s
drakem utkat. Drak se objevuje na
hlavním pódiu v doprovodu dráčat z
naší obecné školy. Rytíř Hruška vyzývá
diváky, aby zřeli jeho udatný boj a
možná i skon. Rytíř vítězí – zeleného
draka zkrotí a tím osvobozuje dvorní
dámy.
Jedna z dvorních dam se ujímá slova a
vysvětluje, že v Bitozevsi opravdu sídlí
draci, ale jsou to draci mírumilovní a
ony se o ně s láskou starají. Na
znamení, že jsou hodní a někteří již

Setkání přátel Nehasic 2018 (str. 7)

zdárně vychovaní draci zazpívají,
vystoupí školní sbor Berušky. Rytíř
Hruška uznává, že není třeba všem
drakům setnout hlavy a uděluje jim
proto povolení nadále přebývati ve
školní sluji za účelem vychovávání a
vzdělávání dalších dračích pokolení.
Rytíř vyzývá dvorní dámy, aby se přidaly
k jeho družině na hlavním pódiu, kde
se bude konat na jejich počest rytířský
turnaj.
Oslavy končí o půlnoci, kdy rytíř Hruška
předává zpět vládu starostovi Janu
Horákovi. Rytíř odchází směrem ke
kostelu, kde se uloží na dalších 100 let
ke s p á n ku . N a d h l a v a m i v š e c h
návštěvníků vypukne ohňostroj.
C e l ý
program
o s l a v ,
mapku a
d a l š í
zajímavé
informace
naleznete v
t o m t o
zpravodaji
na straně č.
4. Součástí
t o h o t o
zpravodaje
je i vložený
plakátek.
MTyr

Rytíř Hruška
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Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bitozevse

ze dne 9. května 2018
I.
Bere na vědomí
• Žádost o vybudování a zpevnění
polní cesty p.č. 177 v k.ú. Vidovle.
Zastupitelé udělají místí šetření ve
složení: T. Behina, J. Pour, J.
Podařil, M. Heřt, J. Horák.
II.
Schvaluje
• SPZ Triangle návrh na zkrácený
postup pořízení změny územního
plánu (stavba - parkovací stání pro
kamiony).
• Vyvěšení záměru na pronájem části
pozemku p.č. 183 v k.ú. Vidovle.
• Poskytnutí dotace na činnost
Mysliveckého sdružení Bitozeves
v částce 30.000 Kč.
• Podepsání dodatku ke smlouvě
pro rok 2018 o spolupráci při

zabezpečování požární ochrany
v obci Bitozeves ze dne 27. 10.
2010 v částce 20.000,- Kč.
• Vypsání poptávkového řízení na
ČOV.
• Firmu CEHA Trading s.r.o. v částce
282 500,- Kč s DPH na realizaci
zahradního domku v obci Vidovle.
Firmu SILNICE GROUP a.s. v částce
7 108 006,73 Kč s DPH na realizaci
stavebních prací ,, Komunikace a
kanalizace v obci Tatinná”.
• Smlouvu
o
výpůjčce
s Ř í m s ko k a t o l i c ko u f a r n o s t í
Bitozeves.
• Schvaluje rozpočtové změny č.
2/2018.
• Finanční příspěvek 5000,- Kč na
akci ,,Den s IZS aneb Bitozeves
2018“.

III.
Odkládá
• Žádost o odkoupení části
pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Tatinná
o výměře cca 40 m²,
druh
pozemku ostatní plocha. Záměr
obce byl vyvěšen na úřední desce
Obce Bitozeves ve dnech 22. 02.
2018 – 10. 03. 2018. Zastupitelé
udělají místní šetření ve složení: T.
Behina, J. Pour, J. Podařil, M. Heřt,
J. Horák.
• Žádost Mysliveckého sdružení
B i t o z e v e s o p ro n á j e m č á s t i
pozemku č. 703 v k.ú. Tatinná o
výměře cca 1000 m².
Zastupitelstvo obce žádá vyjádření
osadního
výboru obce Tatinná
k pozemku č. 703 v k.ú. Tatinná.

MRóz

Nové
pohlednice
obce
Bitozeves,
osad
Nehasice,
Tatinná a
Vidovle si
můžete
prohlédnout
na vývěsní
desce na
obecním
úřadě v
Bitozevsi.
Pohlednice je
možné si
zakoupit v
obchodě U
Synků během
celého roku
nebo do
vyprodání
zásob.
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Dne 22. dubna jsme v naší obci přivítali nejmenší
občánky. Bylo pozváno celkem 10 občánků (6
chlapečků a 4 holčičky). Nakonec dorazilo 6 rodin se
svými ratolestmi. Na vítání vystoupily děti z naší
mateřské školy, které si pod vedením paní učitelky
Pončíkové připravily pásmo básniček. Děkujeme za jejich krásné vystoupení. Malí občánci od obce Bitozeves
obdrželi dárkovou tašku a polštářek se jménem na
památku. Těšíme se na další rok!

Bitozeveský zpravodaj 2018/02

Probíhající projekty a užitečné informace pro občany
Farská Bitozeves

mostu v Bitozevsi. Podél chodníku je
umístěna popelnice na plasty, která
brání vyjíždějícím automobilům ve
výhledu. Po dokončení zpevněné
plochy bude popelnice přemístěna
tak, aby nebránila ve výhledu.

Po skácení stromů u farské cesty,
byly také vytrhány kořeny těchto
stromů. OÚ se bude snažit tuto část
obce odvodnit a vytvářet další
příjemné místo v centru obce.

OÚ nechal rozšířit parkování u
kostela v Bitozevsi.
Parkoviště
p ro v e d l a f i r m a B u č ko Ru d o l f
z Bitozevse. Firma provádí veškerou
p rá c i a O Ú d o d á v á m at e r i á l .
Parkoviště o 30m2 je již dokončené.
Rozšířená parkovací plocha bude
sloužit občanům z okolních domů. U
kostela bude zároveň zprovozněn
elektro pilíř. Ten bude do budoucna
sloužit jako napájení pro veřejné
osvětlení v horní části Bitozevsi. Dále
se upravuje plocha pro popelnice
na plasty (ne na pneumatiky) u

Příprava cesty
Obecní zaměstnanci vyčistili
zanedbanou cestu podél pravého
břehu říčky Chomutovky směrem k
Seménkovicím. Cesta zatím končí u
břehu potoka. V další fázi projektu
se počítá se stavbou mostku
a
pokračováním cesty k obecnímu
rybníku. Do budoucna by měla vést
lesní cesta z Bitozevse podél vody až
do Seménkovic. Také probíhají
jednání s městem Postoloprty o
znovuobnovení cest na katastru
Seménkovic, Rvenic a Postoloprt.
Jestliže dojde k dohodě, bude tento
dlouhodobý projekt v údolí
Chomutovky propojovat Postoloprty
až do Velemyšlevse.
www.bitozeves.cz

V obci Tatinná byla opravena
o h ra d n í z e ď h ř b i t o v a . J e š t ě
p l á n u j e m e o p ra v u m á r n i c e a
kompletní vyčištění hřbitova.

V obci vyrůstá
tribuna pro
slavnosti 700 let . Tato má zatím
necelých 10 metrů délku. Celková
délka by měla být 20 metrů. Bude
určena pro diváky při rytířských
turnajích.

JHor
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Oslavy 700 let obce Bitozeves se blíží!
Zajímavosti z programu:
• Moderátoři oslav jsou Petr Stolař z Divadla v pytli
alias rytíř Hruška a Hanka Horáková z Bitozevse
alias rytířka Hrušková.
• Rytířské turnaje zajišťuje Váwra studio. Denní
turnaj okolo 14:00 a večerní turnaj po vystoupení
Elán revivals.
• Středověké atrakce k nám přijedou z Moravy.
Další atrakce přiveze společnost Tercie.
• Stánky s občerstvením a řemesly.
• Dětské soutěže a zábava pod vedením Divadla v
pytli z Hrobu. Možná si vzpomenete na jejich
vystoupení na Pálení čarodějnic v roce 2017.
• Prezentace Sdružení myslivců z Bitozevse.
• Občanské sdružení Občané pro Bitozeves
připravil výstavu starých pohlednic a fotografií
v kulturním domě.
• U kulturního domu a také ve stánku u kostela si
budete moci zakoupit pohlednice a publikaci o
Bitozevsi.
• Kostel bude otevřen od 9:30 do 15:00. Mši od
10:00 celebruje Mons. Jan Baxant, biskup
litoměřický. Bude zde i stánek s občerstvením a
výrobky pro nadaci Stonožka a další.
• Den otevřených dveří ve škole od 10:00 do
16:00.

Vidovle

• Elán revival od 20:00.

VÝZVA!
Obecní úřad nabízí možnost
brigády na přípravách a organizaci oslav.
Pátek - 22. 6. a sobota - 23. 6.
Jedná se o pomoc se stavěním
stanů, stolů a lavic dále je to
organizace parkování, pořadatelská služba a úklid.
Zájemci se mohou hlásit přímo
panu starostovi a místostarostovi nebo na Obecním úřadě.
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Kde jsme se mohli potkat?

Sobota: 28. 4. - V Nehasicích postavili májku. Děti i dospělí si zasoutěžili a utkali se v pojídání koláčů. Někteří soutěžící neodolali a
zakousli se i do soupeřových vousů či hodinek.

Neděle: 29. 4. - Ve Vidovli
se soutěžilo, opékalo a užívalo nádherného počasí.

Neděle: 29. 4. - V
Tatinné se opět sešli
osadníci u táborového
ohně.

Pondělí: 30. 4. - V Bitozevsi jste na čarodějnicích opět mohli slyšet country kapelu Průvan ze Žatce. Děti si zasoutěžily a uvařily
elixíry. Vrcholem programu bylo vystoupení kejklíře Vojty Vrtka a do pozdních hodin i jeho kejklířská škola. Snědlo se o dva balíky
špekáčků více než loni:).

www.bitozeves.cz
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Naše škola a školka
JARO V NAŠÍ MŠ
Přivítání jara jsme začali s projektem
„Volání jara“. Žáci základní školy nechali
školu rozkvést krásnými květinami a
děti mateřské školy vyráběly motýlky
z různých druhů materiálů. Mezi první
jarní akce patřila beseda s knihovnou
Louny na téma „Příroda“, při které se
děti seznamovaly se životem zvířat a
jejich mláďaty.

V rámci projektu „Den Země“ děti
poznávaly život mravenců. Do
programu byla zahrnuta mravenčí
rozcvička, společná práce na koláži
„Mraveniště“ a pozorování mravenců
pomocí lupy.

Také proběhlo dopravní představení
„Pohádková školička“, které se týkalo
bezpečnosti silničního provozu.

Na začátku měsíce května proběhl
zápis do mateřské školy. V nejbližší
době nás čeká 700 let výročí obce
s bohatým programem, do kterého se
zapojí také děti i paní učitelky.
paní učitelka Pavlína Pončíková

Dále jsme navštívili divadlo
Ro z m a n i t o s t í v M o s t ě a s h l é d l i
představení „O Sněhurce“ a „Tři čuníci
n e z b e d n í c i “. D ě t i v y s t o u p i l y
s programem básniček a písní na akci
„Vítání občánků“ v místním kulturním
domě a jako dárek si každý odnesl
krásnou knížku.

JARO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Pa n í K ň a v o v á p ř i š l a z a d ě t m i
s jehňátkem. Paní knihovnice přijela
opět vyprávět o zajímavých knížkách,
tentokrát na téma „Příroda“ a „Humor“.
Divadlo Karavana zahrálo představení o
našich sousedech v Evropě a také jsme
měli přednášku o papoušcích a malých
opičkách s ukázkou živých zvířat. Žáci 2.
až 5. ročníku se zapojili do mezinárodní
soutěže Matematický klokan
v kategoriích Cvrček a Klokánek. Jako
každoročně jsme i letos oslavili Den
Země společným projektem, tentokrát
zaměřeným na život mravenců.

30. dubna jsme vyjeli na
přírodovědnou exkurzi do Liberce.
Mladší žáci byli v iQPARKU, starší
v iQLANDII. I když byla cesta do
Liberce dlouhá, vyplatila se, protože
jsme viděli a vyzkoušeli si spoustu
zajímavých exponátů.
V posledních dvou měsících školního
roku nás čekají kromě výuky ve škole
také akce mimo školní lavice, např.
školní výlet, vycházka do přírody, výročí
obce a pravidelný Den s IZS. Ale nejvíc
se školáci těší na blížící se prázdniny.

Školáci se také zapojili do jarní výzdoby
školy.

paní učitelka Irena Trefilová
fotografie: Irena Trefilová
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Školní kronika Obecné školy v Nehasicích a pozvánka na “Rodáky a přátele Nehasic 2018”
Školní rok 1950/51
Školní rok 1950-51 byl zahájen 1. září
1950. Tak jako na všech školách
v republice, tak také ve zdejší škole vítá
žáky při vstupu do třídy heslo letošního
školního roku: Učit se – budovat vlast –
hájit mír.
V prvních dnech byl vyložen žákům
význam tohoto hesla.
Letošnímu školnímu roku předcházel
v prázdninové přestávce sjezd
pedagogických sborů, v němž školní
pracovníci zvážili práci minulého
školního roku a jednali o nastávajících
úkolech. V přípravě nového školního
roku bylo učiněno vše, aby naše školství
uvedlo v život heslo: Dále a směleji
vpřed k socialismu!
nutno
že ještě nikdy
Golfovápřipomenouti,
průprava
v minulosti nebyl zahájen nový školní
rok za tak příznivých okolností, jako
l e t o s . L i d o v ě d e m o k rat i c ký s t át
uskutečňuje letošním rokem podstatné
zlepšení hmotných poměrů učitelstva,
žáci dostávají hned po začátku roku
nové učebnice v plném počtu přímo do
škol a celému školství je věnována
veliká pozornost a péče.
Soudruh Gustav Bareš, člen UV KSČ
vytyčil pro letošní rok pevný program,
který shrnul do 5 bodů:
1. Vyučovat vlastenecky a politicky ve
všech učebních předmětech.
2. Zlepšit vyučování mateřskému jazyku.
3. Zlepšit vyučování v ostatních
předmětech, zejména v matematice,
fysice, biologii a chemii.
4. Zlepšit polytechnické vzdělání.
5. Zlepšit prospěch žactva a bojovat
proti propadání.
Dnem 31. srpna 1950 byl s. Jan Bartoš
zproštěn funkce okr. šk. inspektora
v Žatci a přeložen na pedag.
gymnasium v Teplicích. Od 1. září 1950
zastává funkci OŠI s. Jan Kudrna,
dosavadní OŠI v Lounech.
Školní rok byl zahájen s 29 žáky (15
chlapců, 14 děvčat). Na šk. r. 1950/51
byla schválena 1 třída, vyučujícím a
ředitelem školy zůstává Břetislav
Davídek, nábož. římskokatolické
vyučuje Frant. Kolář, farář
v Postoloprtech, pravoslavné Marie
Langová, laická učitelka z Postoloprt.
V prvním vyučovacím týdnu byla
ustanovena žákovská organisace, jejímž
předsedou pro letošní rok byl zvolen
Praha
Emil
Pfeiffer, žák 5. post. roč.
Ke Dni horníků, 10. září, provedla ŽO za
p o m o c i ře d i t e l e v ý z d o b u š ko l y

k tomuto dni. Na schůzi ŽO byl vyhlášen
28. října byla konána společně s ČSM
závazek:
oslava státního svátku v sále Vl.
1. Škola zajistí ½ aru půdy pro školku
Umlaufa.
k jarní výsadbě listnatých stromů.
7. listopadu se konala školní oslava
2.Žáci a učitel odpracují 140 hodin na
k výročí Velké říjnové revoluce. ŽO
zřízení školky do konce r. 1950.
k tomuto dni připravila nástěnku pod
3.Věnují 40 hodin na sběr semen v r.
heslem: Bez 7. listopadu 1917 by
1950.
nebylo 28. října 1918.
ŽO se chápe všech školních i
V době od 13. – 18. listopadu se na
mimoškolních úkolů. Provádí sběr
škole nevyučovalo, poněvadž ředitele
spadaného ovoce, sběr prázdných
školy prováděl z příkazu ONV v Žatci
makovic a podpisuje dodávkovou
průzkum půdy katastrů obcí: Nehasic,
smlouvu na paběrkování chmele.
Minice, Tatinná, Blažim.
Prázdných makovic je sebráno 80 kg,
23. listopadu bylo v hodinové oslavě
družstvu pěstitelů
chmele
je odevzdáno
vzpomenuto
54. narozeninspřes. rep. Kl.
Osadní
výbor
Nehasice
ve spolupráci
10 kg sušeného paběrkového chmele,
Gottwalda. Ředitel školy vyložil žákům
jablek a hrušek sebráno 207 kg.
význam díla Kl. Gottwalda pro náš lid a
K nastávajícímu Dni čsl. armády,Obcí
6. října,Bitozeves
lepší budoucnost naší mládeže.
provedla ŽO za pomoci ředitele vnitřní
20. listopadu byl uveřejněn ve Věstníku
výzdobu školy. 6. října
1950Srdečně
byla školní zveMŠVU
dopis ministrů Jůlia Duriše a Zd.
Vás
na setkání
oslava. ŽO zaslala prostřednictvím ONV
Nejedlého k vesnickým učitelům, ve
v Žatci pozdravný dopis vojákům čsl.
kterém vybízejí učitelstvo, aby bylo
armády. Žáci se zavázali,Přátel
že na počest
nápomocno
Nehasic
2018při přerodu naší vesnice a
Dne čsl. armády vyhlašují Týden vzorné
pomohlo při budování JZD v obcích.
docházky, že otužováním těla a plněním
V naší obci bylo založeno JZD již
Akce se
koná
v sobotu 2.6.2018
svých povinností
se budou
připravovati,
v květnu 1950. od 18hod.
aby v budoucnu se stali dobrými
Škola nezůstala stranou a ředitel školy
příslušníky naší lidově
demokratické
také členem družstva. Bylo nutné
před
domečkem seustal
truhlárny
armády.
pomoci hlavně při počátečních
Týden vzorné docházky byl vyhlášen od
administrativních pracích. Při volbě
poslechu
tanci
Vám zahraje
hudební
skupina
9. K
– 14.
října 1950. Va týdnu
zameškal
představenstva
byl zvolen
do výboru
pouze 1 žák 1 půlden.
JZD a zastával funkci jednatele a
Ve dnech 23. – 28. října byl vyhlášen
zapisovatele.
pana Jiráska
Týden spořivosti, který měl na škole
mimořádný úspěch. Na škole je
Dokončení školního roku 1950/51
zavedeno školní střídání.
Zásluhou
uvedeme v příštím čísle zpravodaje.
Občerstvení
zajištěno
Týdne spořivosti stoupla spořivost
žactva v nebývalé míře. Od 1. října do
Zapsal Břetislav Davídek
23. listopadu ušetřili žáci 2. 274,30 Kčs.
Přepsala MTyr

Osadní výbor Nehasice ve spolupráci s
Obcí Bitozeves
Vás Srdečně zve na setkání
Přátel
Nehasic
2018
Rodáků
a přátel
Nehasic
2018
Akce se koná v sobotu 2.6.2018 od 18hod.
před domečkem u truhlárny
K poslechu a tanci Vám zahraje hudební skupina
pana Jiráska
Občerstvení zajištěno

Velikonoční zajíce tvořili nejen děti, ale i dospělí v prostorech místa setkávání v Nehasicích.
www.bitozeves.cz
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Pozvánka na Noc kostelů 2018

Program v Bitozevsi
Kostel sv. Michaela Archanděla

Program v Nehasicích
Kostel Narození Panny Marie

9:00 - 12:00 - dopolední program pro ZŠ/MŠ Bitozeves
Program pro MŠ: Proč se říká “Jíst zakázané ovoce”

9:00 - 12:00 - dopolední program pro ZŠ/MŠ Bitozeves
Pouť z Bitozevse do Nehasic a zpět.

14:00 - 19:00 - kostel otevřen k nahlédnutí
- možnost zapálit svíčku za své blízké
- výstava obrázků dětí ZŠ/MŠ Bitozeves
- 18:00 zvonění zvonů

14:00 - 17:00 - kostel otevřen pro veřejnost k nahlédnutí
- představení “Naučné stezky o Nehasicích” jejíž součástí je
i kostel Narození Panny Marie
- možnost zapálit svíčku za své blízké

Opravy kostela v Bitozevsi pokračují
Během měsíce dubna jsme rozebrali
původní lavice. Zcela jsme vyklidili
zakristii a prostor hlavní lodě.
Bohužel ani do vydání tohoto čísla
zpravodaje památkový úřad nezaslal
souhlas s oklepáním vnitřního zdiva.
Obvodové zdivo tedy do oslav 700 let
Bitozevse oklepat nestačíme.
V následujících týdnech nás čeká
stěhování, renovace a instalace nových
lavic. Důkladný, ale opatrný úklid
kostela. Vzhledem ke stáří a stavu
některých částí oltářů, kazatelny a
náhrobních kamenů bude nutné v
budoucnu spolupracovat s restaurátory
a památkáři. Velké překvapení se
skrývalo za hlavním oltářem a to v
podobě mobilní zpovědnice. Pokud to
stav zpovědnice dovolí, přemístíme ji
do přední části kostela. Během
vyklízení bylo nalezeno mnoho
zajímavých předmětů. Pokusíme se je
vystavit při oslavách 700 let Bitozevse.
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Výzva k adopci kostelní lavice se
Srdečně vás zveme na oslavy 700 let
setkala s pozitivním zájmem. Podařilo
Bitozevse i do našeho kostela.
se již adoptovat 10 lavic a získat tak
Kostel bude otevřen od 9:30 do 15:00.
10 000 Kč na jejich opravu. Všem
Slavnostní mše se koná od 10:00 dárcům ještě jednou děkujeme.
11:00.
Pokud máte zájem i Vy přispět finančně
MTyr
na opravu a instalaci lavic. Adoptujte si
lavici za
1 000 Kč. Přispějete tak na
její opravu a za to
Vaše jméno bude
na tabulce
připevněno
p rá v ě n a t é t o
lavici.
V případě zájmu
volejte na číslo:
773 630 941
( M i l e n a
Ty r p á k o v á ) .
Finanční dary
budou předány
Postoloprtskému
děkanství a Vy
pak obdržíte k
Demontáž původních lavic, se kterou pomáhají místní
podpisu darovací
smlouvu.
obyvatelé a chalupáři.
Bitozeveský zpravodaj 2018/02

Křížovka za odměnu
Vězeňský kaplan promlouvá k recidivistovi, který už potřetí vyloupil pokladnu:
“Můj synu, až se dostaneš na svobodu, rád ti budu pomáhat."
“Moc děkuji za nabídku, důstojnosti," povídá vězeň.
“Ale na to … viz TAJENKA

Ten, kdo první přinese vyluštěnou křížovku na Obecní úřad v Bitozevsi, obdrží sladkou odměnu.

JTyr

Hraběnčino tajemství - Rebarborový koláč
Těsto:
300g polohrubé mouky
140g moučkového cukru
1 vejce
3/4 prášek do pečiva
6 lžic oleje
1 sklenice mléka

Drobenka:
140g polohrubé mouky
100g cukru krupice
100g tuku
1 vanilkový cukr

5-6 větších řapíků rebarbory
Vypracujeme těsto, které by mělo být hustší než na lívance. Nalijeme na plech a poklademe oloupanou a nakrájenou rebarborou.
Celý koláč zasypeme drobenkou. Dáme do trouby na 180 ºC a pečeme mírně do zlatova.
Reveň neboli rebarbora: Z řapíků kromě výborných sladkých dezertů se připravuje
výborná marmeláda. Zpracovává se i do kompotu. Kvůli obsahu kyseliny šťavelové je však
méně vhodná pro osoby trpící ledvinovým onemocněním.
Sklízí se od dubna do poloviny až konce června, pak budete příští rok sklízet mohutné
řapíky. Později se v nich zvyšuje množství kyseliny šťavelové.
Více na: https://abecedazahrady.dama.cz
www.bitozeves.cz

JHra
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• Aktuální přehled
kulturních a
sportovních akcí
•

Fotografie z
uplynulých akcí

•

Všechny
zpravodaje

hledejte na
www.bitozeves.cz

Houbařská sezóna v Bitozevsi již
začala….

Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adresu OÚ Bitozeves s heslem „zpravodaj“.
Další číslo připravujeme na září 2018.
Bitozeveský zpravodaj 2018/02 den vydání 23. 5. 2018. 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, P. Heřtová,
L. Kulichová/LKul, J. Horák/JHor,J. Tyrpák, PhD. /JTyr,
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