Bitozeveský zpravodaj
Bitozeves - Nehasice - Tatinná - Vidovle
Nová zeleň pro hřiště (str.4)

Únor ve znamení maškar a
masopustu. První únorovou
sobotu k nám opět zavítalo
Divadlo V Pytli. Masopustní
průvod obcí jsme z důvodu
deště museli zrušit. Maškary
a jejich rekvizity tak našly
útočiště v našem kulturním
domě. Děti soutěžily o
klobásky a jitrnice, zahrála
A d é l k a Pe t e r o v á n a
akordeon a divadelníci
sehráli zabijačkovou frašku.
Nová legislativa
téměř
neumožňuje uspořádání
skutečné zabijačky
pro veřejnost. Na
n a š e m
masopustu
jsme tedy
ž á d n é
prase, ani
to plyšové
nakonec
nezabili.
Klobásky,
jitrničky, jelítka,
tlačenky ochutnali
všichni. Pikatní gulášek
završil degustační zážitek.
Navíc mnozí donesli i domácí
pečené sladké i slané, tudíž
příprava na dobu půstu byla
důkladná. Vrcholem masopustního
reje byla pohádka O karkulce hned
v několika jazykových mutacích.
Děti i dospělí se pobavili a to
v č e t n ě J o s e f a Po d a ř i l a
nejmladšího, který se v závěru
představení objevil v roli myslivce
přímo na pódiu.
Taškařic si letos určitě užijeme
dosyta. Někdo si rád zajde na
veřejné zasedání zastupitelstva,
www.bitozeves.cz

2019/01
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někdo
zase na
kulturní akce.
Rok 2019 je rokem bohatým na
jubilea. V průběhu roku si dovolíme
připomenout například 20 let
sdružení šipkařů Skrblíci. Dále
první písemnou zmínku o
Nehasicích 705 let. Třetí výročí se
týká budovy naší školy. Před 125
lety budovu školy postavil architekt
Johann Salomon, který v Žatci
p o s t a v i l m n o h o h i s t o r i c ký c h
industriálních staveb.

Medová bábovka (str. 9)

Historie Bitozevse a našich osad
jsou bohaté a zajímavé. Pokud se
budete chtít dozvědět více přijďte
se podívat na poutavé vyprávění
ředitele Lounského archivu pana
PhDr. Jana Mareše, PhD. Hudební
odpoledne nejen pro seniory (2.
března) zahájíme ho jako obvykle
v y s t o u p e n í m š ko l n í h o s b o r u
Berušky a hned poté navážeme
besedou s panem doktorem
Marešem, který je zároveň i
autorem knihy o Bitozevsi.
Doporučuji si dopředu přečíst tuto
knihu, kterou Obec Bitozeves
vydala k loňskému kulatému výročí
obce 700 let.
Blíží se jaro a tak připojuji na závěr
doporučení, kde načerpat novou
energii. Přijďte na cvičení Zumby v
kulturním domě v Bitozevsi. Na
prvních lekcích jsme se málem
nevešli do sálu. Tak neváhejte a
přijďte si zumbu vyzkoušet i Vy každou středu od 19:00.
MTyr
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Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bitozevse

Usnesení č. 7- 5. 12. 2018
Schvaluje
• Předsedu osadního výboru obce
Vidovle paní Ing. Brabencovou
Annu.
• Předsedu osadního výboru obce
Tatinná paní Vališovou Marii.
• Předsedu osadního výboru obce
Nehasice pana Hrehorovského
Ladislava.
• Členy kontrolního výboru ve
složení: Martina Šatopletová, Olga
Kolárová.
• Členy finančního výboru ve složení:
Mgr. Milena Tyrpáková, Bc. Tereza
Horáková.
• Odpisový plán na rok 2019 ZŠ a
MŠ Bitozeves.

• Vícepráce na opravě koupelny
v bytovém domě č.p. 121 byt č.1
v částce 18 773,75,- Kč s DPH .

Rozpočet obce Bitozeves pro rok
2019 dle odvětvového členění
(paragrafů)

• Vícepráce na opravě chodníku
v obci Bitozeves na parcele
1054/10 v k.ú.
Bitozeves (obchod – most přes
Chomutovku). v částce 63 952,- Kč s
DPH.
• Rozpočtové změny Obce Bitozeves
č. 6 a souhlasí s úpravami rozpočtu
provedenými do
rozpočtového roku 2018.

konce

• Návrh pana Jana Horáka o
hlasování o bodu č. 5 Schválení
rozpočtu obce Bitozeves pro rok
2019 dle odvětvového členění
(paragrafů) zveřejněný na úřední
desce dne 19.11.2018

Příjmové položky:
15, 244.000 ,- Kč
Výdajové položky:
17,819.400 ,- Kč
Financování:
2,575.400 ,- Kč

Rozpočet obce Bitozeves pro rok
2019 je schodkový a schodek ve výši
2 , 5 7 5 . 4 0 0 ,- K č b u d e h r a z e n
finančními prostředky z minulých let.

Ukládá starostovi
• Projednat žádost pana Molcara
Miroslava o opravu střechy na
bytovém domě čp. 121 z důvodu
zatékání do bytu.
MRóz

Čerpání rozpočtu obce Bitozeves za rok 2018

ff

Kurz angličtiny pro
dospělé probíhá každé úterý

dopoledne na obecním úřadě.
Další kurz je možný pouze
pokud se domluví alespoň
skupina 5ti až 7 lidí. V případě
zájmu kontaktujte obecní úřad.
Opět si můžete podat žádost o

příspěvek 1000 Kč na
kroužky/tábory pro děti do

18ti let, které mají trvalé bydliště v Bitozevsi nebo našich
osadách. Stačí přijít na obecní
úřad, přinést doklad o zaplacení kroužku či tábora a vyplnit
žádost.
http://www.bitozeves.cz/obecni-urad/klikaci-rozpocet/2018.html
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Projekty
Bitozeves
Chodníky Bitozeves - budeme
pokračovat směrem ke kostelu.
Začátek realizace Jaro 2019. Nutno
počítat s dopravním omezením.
Včetně nových trubek
kanalizačního svodu pro dešťovou
vodu a také připravy na veřejné
osvětlení. Rozpočet a průběh
realizace bude součástí další
veřejné schůze.
Projektant na tepelné čerpadlo do
školy bude zpracovávat celkovou
změnu topení ve škole plus
možnost využití chlazení. Současný
stav topení ve školce je
nevyhovující z důvodu technického
stavu a energetické náročnosti. Po
instalaci nového topení
předpokládáme úsporu až 1/3
nákladu na topení. Investice budou
předloženy dle návrhu projektanta
opět na veřejné schůzi
zastupitelstvu.
Farská
zahrada - zaměstnanci
obecního úřadu pokračují ve
vyklízení a likvidaci starých chlívků.
Paní Bc. Irena Růžičková, zahradní
architektka začala pracovat na
novém návrhu výsadby v této
lokalitě. Vizualizaci návrhu
přineseme v dalším čísle
zpravodaje. Priorita je zprůchodnit
cesty přes tento pozemek a dále
vyřešit odvodnění v této části obce.
Farská zahrada je zatím pronajata
zadarmo na 5 let od Církve.
Podmínkou větších investic v této
lokalitě je nutné uzavření
dlouhodobého pronájmu s Církví.
Zničená cesta – Při demolici
objektu
čp. 81 v Bitozevsi
(pastouška), byla zničena asfaltová
komunikace včetně silničních
obrubníků.
Na majiteli objektu
bude požadována oprava
poškozeného úseku. Bohužel, tato
komunikace byla řešena
krátkozrace bez projektové
dokumentace a neodborně.
Výsledek viz foto.
www.bitozeves.cz

V zimním období se také pracuje
na likvidaci náletů a obnově
lesních a polních cest.

V Bitozevsi se pokračuje na
opravě dešťových kanalizací.
Vzhledem k přízni počasí se
zahájila výměna potrubí před
bytovým domem čp. 41.
Tato
výměna trubek a šachet by měla
zamezit průsaku vody před
kulturním domem.

Vidovle
ČoV ve Vidovli - v rámci pracovní
schůzky bylo zastupitelstvo
seznámeno se situací, kdy již delší
dobu nelze najít firmu, která by
tento projekt realizovala. V rámci
této pracovní schůzky zastupitelé
navrhli hned několik možných
řešení. Tento bod bude součástí
příští veřejné schůze.
Tatinná
ČoV v Tatinné - První fáze projektu
ČOV a to včetně nové silnice
budou hotové do léta 2019. Domy
kolem nové silnice se budou již
moci připojit na ČOVku. Druhá fáze
projektu ČOV v Tatinné začne až po
dokončení fáze první a zpracování
projektu.
Nehasice
Veřejné osvětlení Nehasice - akce
probíhá společně s pokládkou
elektrifikace do země. Tato akce již
byla avizována v loňském roce, ale
ČEZ se z neznámých důvodů
opozdil. Realizace začne během
března a délka prací se
předpokládá na 4 měsíce. Terénní
úpravy, včetně úpravy chodníku,
proběhnou až v následujících
letech a to včetně ČOV (čističek
odpadních vod).
JHor
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Vizualizace úprav zeleně - dětského hřiště v Bitozevsi

Obnova zeleně na dětském HŘIŠTI, vegetační
úpravy okolí
dětského hřiště v obci
BITOZEVES
ZADÁNÍ
Řešeným územím je v části Bitozeves plocha s
dětským hřištěm. Cílem úprav je především
poskytnutí stínu návštěvníkům, odstranění
nevhodných dřevin a vizuální oddělení dětského
hřiště od bytového domu. Jedná o dětské hřiště,
na kterém je třeba kompletní obnova.
NÁVRH ŘEŠENÍ
Plocha bude esteticky oddělena od bytového
domu vegetačním pásem keřů doplněný o
vhodně vybrané solitery dřevin. Jako dominanta
je poblíž houpaček navržen atraktivní javor (Acer
Freemani ´Autumn blaze´) a v zadní části převislý
buk (Fagus sylvatica ´pendula´), který areál hřiště
uzavírá a zároveň poskytne dětem útočiště k
hrám. Do prostoru hřiště je navrženo ještě několik
dalších esteticky významných soliter s menší
korunou a od vedlejší travnaté plochy bude hřiště
vymezené vyššími skupinami stromů s větší
korunou. Celý prostor bude doplněný o keře.
Zpracoval: Bc. Irena Růžičková
Zdroj: Průvodní zpráva projektu
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Ekologie a odpadové hospodářství v naší obci
Sedm nejčastějších omylů při třídění
odpadu
Omyl 1: Musí to být dokonale čisté
Do kontejnerů na směs plastů je možné
kromě PET láhví vhazovat často také
fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od CD
disků a mnoho dalších výrobků z
plastů. Včetně obalů od potravin,
pokud v nich nejsou zbytky jídla.
Častým omylem je, že tyto plastové
odpady musí být dokonale čisté.
Nemusí.
Drobné znečištění plastových obalů
nevadí. Je však dobré mít na paměti, že
mastnota a zbytky obsahu omezují
recyklaci vytříděných obalů. A také
znepříjemňují život obsluze
dotřiďovacích linek.
Problém ale je mastnota. Plastovou
lahev od rostlinného oleje je potřeba
pořádně vymýt. Do plastů patří tento
obal až po pečlivém vymytí teplou
vodou a přípravkem na mytí nádobí.
Pokud někdo nechce lahev od oleje
vymývat, ať ji raději dá do směsného
odpadu. Proto je lepší před vhozením
do žlutého kontejneru vymýt nebo
alespoň pořádně vyškrábat i plastový
kelímek od jogurtu.
Naopak se není třeba bát do tříděného
odpadu vyhodit prázdné obaly od
mýdel nebo šamponů a dalšího
běžného drogistického zboží. „V tomto
případě se nejedná o žádné
nebezpečné látky, stačí tedy, když
zbytky kosmetických přípravků jako
jsou mýdla, šampony, krémy zcela
spotřebujete,“ radí web jaktridit.cz.
Omyl 2: Polystyren do plastu nepatří
Patří. Ať už jde o termoobaly, do
kterých vám v restauraci zabalí jídlo,
nebo o výplně krabic pro spotřební
elektroniku. Pozor ale na polystyren,
který byl použit jako stavební izolace.
Pokud je na něm omítka, pak do plastů
nepatří a měl by se vyhodit jako
stavební odpad.
Omyl 3: Zrcadlo je vlastně sklo
Poznat, jaký obal je ze skla, asi nedělá
problém nikomu. Sklo patří do
zeleného kontejneru, v některých
obcích se třídí zvlášť i čiré sklo, které
patří do bílého kontejneru.
Vhodit do zeleného kontejneru můžete
také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Autosklo už do něj ale nepatří. Ani
zlacená a pokovená skla, a tedy ani
zrcadla. Pokovení dělá při tavení skla
problémy.
Omyl 4:
papíru
Většina z
s čistým
modrého

Plato od vajec patří do
nás by karton od vajíček
svědomím vhodila do
kontejneru určeného ke

www.bitozeves.cz

sběru papíru. Jenže papírové obaly od
vajec už se dost dobře recyklovat
nedají. Jsou sice z papíru, ale již tolikrát
recyklovaného, že jde o poslední
uplatnění hmoty. Je proto lepší je
vyhodit do směsného odpadu. Nebo
ještě lépe zkompostovat. Podobné je
to s roličkami od toaletního papíru.
Papír lze totiž recyklovat pouze
sedmkrát. Poté už je jeho vlákno příliš
krátké a nelze z něj papír opět vyrobit.
V případě obalu od vajíček a ruliček od
papíru proto nemusíme být ve třídění
tak svědomití. Můžeme pro ně najít jiné
uplatnění a použít je třeba na jaře jako
provizorní květináčky na sadbu.
Omyl 5: Papírové kapesníky mohu
házet do papíru
Papírové kapesníčky jsou sice z
kvalitního papíru, po jejich použití ale
do kontejneru na papír z hygienických
důvodů nepatří. Recyklaci papíru navíc
ztěžuje jakékoli znečištění. Do modrých
popelnic nepatří ani laminovaný a
voskovaný papír.
Papírové pleny většinou kromě papíru
o b s a h u j í t a k é p l a s t . Pr o t o d o
kontejneru na papír nepatří ani ty
nepoužité. Všechny věci výše
popisované mají přijít do popelnice.
Omyl 6: Obálka s okýnkem do
papíru nepatří
Naopak, sběru papíru nijak nevadí
obálky s fóliovými okénky ani papír
s kancelářskými sponkami, během
dalšího zpracování vytříděného papíru
dojde k jejich oddělení. Akorát z
bublinkové obálky je dobré odstranit
plastový vnitřek.
Omyl 7: Žádné nebezpečné odpady
doma nemáme

míse, mohou kontaminovat vodu či
půdu. Ani čistírny odpadních vod si
totiž s kontaminovanou vodou
nemusejí stoprocentně poradit. Léky je
nejsnazší odnést zpátky do lékárny,
v některých od vás převezmou i použitý
zdravotnický materiál. S léky můžete
rovněž zamířit do sběrných dvorů.
Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/
rady-a-navody/sedm-nejcastejsich-omylu-pritrideni-odpaduEKO-KOM

Kolik korun dostaneme za vytříděný
odpad zpět do rozpočtu?
Obec Bitozeves od firmy Eko-Kom
získala za vytříděný odpad za rok 2018
celkem 71 813 Kč.
V minulých letech to bylo:
2017 - 65 482 Kč
2016 - 56 788 Kč
2015 - 32 055 Kč
Děkujeme občanům, kteří aktivně
třídí odpady.
Kolik tun odpadu se vytřídilo v naší
obci za rok 2018?
papír 5,14
plast 7,978
sklo 3,538
kovy 0,817
nápojový karton 0,437

Ulehčete našim čovkám a
používejte ekologické prací
prostředky - v tomto zpravodaji
na předposlední stránce
najdete dva recepty na domácí
přípravu ekologického
pracího prášku a gelu.
Tak hurá do toho!

Sběrná sobota

Pokud je na obalu nebo
výrobku symbol
přeškrtnuté popelnice,
obal nepatří do
žádného kontejneru, ani
do toho na směsný odpad. Jedná se
totiž o nebezpečný odpad.
K takovým a v domácnostech běžně se
vyskytujícím nebezpečným odpadům
p at ř í t ře b a e l e k t ro o d p a d n e b o
nedobrané či prošlé léky všeho druhu.
Pokud skončí v koši nebo v záchodové

V měsíci březnu proběhne „sběrná
sobota“. Žádáme občany, aby
tento „odpad“ vystěhovali dne
23. - 24. 3. 2018
před svůj dům. Obecní
zaměstnanci zahájí svoz od
pondělí 25. 3. 2018. Dále
žádáme, aby drobné věci (barvy,
hřebíky, různé drobné
neidentifikovatelné předměty z
garáží) byly umístěny v krabicích
(např. papírové).
Děkujeme.
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Naše škola a školka

NOVÝ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
se nesl v zimním duchu. Děti si užívaly
zimního počasí – stavěly sněhuláky a
bobovaly. Ve školce se učily o zimním
počasí, zimních sportech i o zvířátkách.
Zúčastnily se besedy s myslivci, při které
se dozvěděly spoustu zajímavostí o
životě zvířat v zimě a také, co obnáší
práce myslivce. Naši školu navštívila
o p ě t p a n í Po k o r n á z k n i h o v n y
Chomutov, tentokrát s besedou na téma
„Zima“ – představila dětem spoustu knih
se zimní tématikou a krásnými příběhy.
V mateřské škole také proběhlo
screeningové vyšetření zraku
předškolních dětí. Nesmíme ovšem
zapomenout na naše zdraví, a proto byla
dětem uspořádána „Vitamínová party“ –
při níž děti poznávaly různé druhy ovoce
a zelenin, byla pro ně připravena
spousta soutěží, ochutnávek ovocných
koktailů a také diskotéka.

téma „Lidské tělo“, při kterém si vytvořily
např. rentgenový snímek vlastního těla,
seznámily se s modelem kostry člověka
a vytvořily společné dílo „Kostík“.
V tomto období při vycházkách často
navštěvujeme místní krmelec, do něhož
děti přinášejí dobroty pro zvířátka. Velice
nás také baví pohybové hry v tělocvičně.
Nejoblíbenější je „opičí dráha“.
Společně se těšíme na příchod jara a
s ním na spoustu nových zážitků a
zábavy.

LEDEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
proběhl především ve znamení
blížícího se pololetního vysvědčení. Žáci
byli za své snažení odměněni filmovým
představením v kině Louny. Mary
Poppins se všem moc líbila.
Nadále pokračujeme v projektu
„Setkání s knihou“ a paní knihovnicí
Věrou Pokornou, která představila žákům
spoustu nových a poutavých knih.
V rámci projektu „Příroda“ nás navštívili
páni myslivci z honebního společenstva
Bitozeves, kteří zaujali žáky vyprávěním
o zvěři, která se vyskytuje v okolí školy.
Přivezli také trofeje a vycpané savce a
ptáky.
V rámci ekologické výchovy
přijel „Tonda Obal na cestách“. Žáci si
prověřili své znalosti a dovednosti třídit

odpady. Dozvěděli se také, k čemu se
následně využívají.
V únoru nás navštívilo loutkové
divadélko s oblíbenou pohádkou O
pejskovi a kočičce. Bohužel spousta žáků
onemocněla chřipkou. Přesto se všichni
těšili na jarní prázdniny. V plánu byly hry
na sněhu, lyžování, návštěvy bazénu,
výlety, hry s kamarády. Čekají nás
zajímavé besedy s chovatelkou
exotických zvířat a horolezcem –

záchranářem. V březnu k nám přijede
kouzelník. A pak už se budeme těšit na
jaro.
S akcemi pořádanými ve škole se
mohou rodiče i návštěvníci školy
seznámit díky originálním plakátům
z výtvarné dílny paní vychovatelky
Karolíny Machové. Výtvarné práce žáků i
dětí z MŠ jsou vidět v prostorách školy.

Za ZŠ a MŠ Bitozeves
Pa v l í n a Po n č í k o v á ,
Vendula Fidlerová, Irena
Trefilová
Foto P. Pončíková, I.
Trefilová
Děti se během celého roku seznamují
se zajímavými tématy. Velice je zaujalo
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Nehasice
Kronika obecní školy v Nehasicích školní rok 1951/52
Školní rok 1951/52 byl zahájen dne 1.
září 1951.
Zahájení nového školního roku bylo
p rovede no s l a v n o s t n ě z a ú č a s t i
veřejnosti. Zahájila s. předsedkyně MNV
v Nehasicích. A. Zrcková, která přivítala
žáky a přála jim mnoho zdaru a
úspěchu. Poté představila žákům a
veřejnosti s. ředitele školy Josefa
Wiesingera, který nově nastoupil na
zdejší škole.
Školní rok byl zahájen 25 žáky (13
chlapců a 12 děvčat) z obce Nehasic a
přiškolené
Golfová průprava
obce Tatinné.
Ředitel školy Břetislav Davídek byl
přeložen na dvojtřídní národní školu ve
Velemyšlevsi od 20. srpna 1951. Od
téhož dne byl ustanoven na zdejší škole
Josef Wiesinger, ředitel národní školy
ve Hřensku, okr. Děčín, který byl na
vlastní žádost přeložen na okres Žatec.
Josef Wiesinger, nar. 6. 3. 1922
v Konětopech, okres Louny, studoval na
reál. gymn. v Rakovníku v letech1935 –
1942. Fotografie Josefa Wiesingera se
bohužel v kronice nedochovala. Po
zkoušce dospělosti byl úřadem práce
přidělen jako dělník do továrny Stadion
v Rakovníku. V r. 1945 v srpnu
absolvoval kurs pro učitele začátečníky
v Kladně a 6. září 1945 nastoupil jako
učitel obecné školy dvojtřídní ve Velké
Černoci, okres Žatec. V r. 1948 odešel
na Vysokou školu na přírodovědeckou
fakultu do Prahy. Ze zdravotních a
rodinných důvodů byl nucen studium
přerušiti a vrátil se opět k učitelské
službě. 1. 9. 1949 nastoupil jako ředitel
národní školy ve Hřensku, okres Děčín,
kde působil do 20. 8. 1951. Na vlastní
žádost byl přeložen na okres Žatec a
ustanoven na zdejší školu.
V druhém týdnu školního roku byla
zvolena žákovská organisace a
Praha
předsedou zvolen Rostislav Žižka, žák 5.
post. roč.
V t o m t o ro c e s e d o s t á v á v š e m
pedagogickým pracovníkům v jejich
výchovné a vzdělávací práci plné přímé
podpory od vedoucí strany v naší
republice od velké a slavné KSČ.
Jednou z nesčetných pomocí jest
usnesení předsednictva ÚV KSČ o
učebnicích pro národní a střední školy
vyhlášené 17. června 1951. To nás
zavazuje, abychom v každodenní práci
usnesení uskutečňovali.
www.bitozeves.cz

6. října byl oslaven Den čsl. armády.
Žáci byli poučeni o významu lidové
armády a o životě vojáků. Žáci vyhlásili
individuální závazky, týkající se zlepšení
prospěchu a zvýšení sběru.
27. října byl oslaven státní svátek 28.
říjen. Žáci byli poučeni o významu 7.
listopadu 1917 pro naši samostatnost.
7. listopadu bylo školní slavností
vzpomenuto 34. výročí Velké Říjnové
revoluce. Četné závazky žáků dokázali,
že žáci pochopili význam 7. listopadu
pro všechen pracující lid. Týž den byl
vyhlášen na zdejší škole „Měsíc
československého - sovětského
přátelství, v němž byli žáci poučeni o
boji SSSR za mír a seznámili se
s vynikajícími hrdiny Velké vlastenecké
v á l k y, s e z n á m i l i s e s e ž i v o t e m
sovětských stachanovců a pionýrů.
23. listopadu bylo vzpomenuto oslavou
55. narozenin Kl. Gottwalda.
20. prosince byla provedena oslava 72.
narozenin J. V. Stalina ve škole za účasti
veřejnosti. Žáci národní školy vzpomněli
v recitačním a pěveckém pásmu života
a práce J. V. Stalina pro pracující lid
celého světa.
Vánoční prázdniny začaly dnem 22.
prosince a končily 2. ledna 1952.
22. ledna bylo vzpomenuto 28. výročí
úmrtí Vl. I. Lenina duševního vůdce
proletariátu celého světa.
Pololetní vysvědčení byla vydána žákům
31. ledna. Všech 21 žáků prospělo.
Pololetní prázdniny trvají od 1. – 4.
února.
10. února 1952 se dožívá 74 let ministr
školství, věd a umění s. Zd. Nejedlý.
23. února bylo vzpomenuto výročí
vítězství pracujícího lidu nad reakcí
v naší vlasti.
3. března poděkovali žáci na Valné
hromadě všem členům JZD, kteří
pečovali o výživu národu příkladnou
prací.
Družstevníkům přednesli básně a
zazpívali několik písní.
1.května se zúčastnili všichni žáci
„ S v át ku p rá c e “ – o s l a v 1 . m á j e
v Postoloprtech.
31. května byli žáci poučeni o významu
Mezinárodního dne dětí. Žáci se
poučením a četbou seznámili o životě
dětí v imperialistických státech, o
dětech Koree, trpící válkou a o
šťastných dětech ve státech lidově
demokratických.
Během měsíce června se zúčastnili žáci
několikrát sběru mandelinky
bramborové. JZD pomohli žáci

v hodinách ručních prací a v hodinách
volna při pletí lnu a vyměřování a
vykolíkování nově vysazované
chmelnice.
Ředitel školy se při vstupu do obce
zapojil do práce v JZD a MNV. V JZD
vede veškerou písemnou agendu a je
poradcem v účetnických pracech.
V MNV vykonává funkci kulturního
referenta, člena rady.
29. října 1951 navštívil zdejší školu oši s.
Jan Kudrna.
Během školního roku ubylo 5 žáků (4
děvčata, 1 chlapec), přibyli 4 žáci (3
děvčata, 1 chlapec).
Průměrná docházka za šk. rok 97,21 %.
Koncem škol. roku 1951/52 způsobilých
postoupiti 23 žáků
povolena opravná zkouška 1 žák
odchází do střední školy 5 žáků
Školní rok byl ukončen dne 30. června
1952 s 24 žáky (13 chlapců, 11 děvčat).
Zapsal Josef Wiesinger
Přepsala MTyr

V současné době osadní výbor v
Nehasicích diskutuje nutnou
opravu vodního díla. Nahoře současný stav. Dole - návrh úpravy
od pana Jiřího Němce.

Připravované akce:
Velikonoční tvoření - v týdnu před
Velikonocemi v místě setkávání v
Nehasicích.
Pálení čarodějnic - 4. května
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Novinky z Vidovle a Triangle zóny

Živá farnost Bitozeves

Novoroční cyklovýlet ve Vidovli

Prvního ročníku se zúčastnilo 7 malých
a velkých cyklistů. Start byl ve Vidovli v
9:00. Trasu z Vidovle do Nehasic přes
Bitozeves a Tatinnou zvládli za dvě a
půl hodiny. Uvítáme, když se při
dalším ročníku přidají další účastníci z
ostatních vesnic.
Osadní výbor plánuje další akci na
konec dubna - pálení čarodějnic a na
závěr léta opět cyklo výlet.
Ve Vidovli pokračuje oprava místní
kaple. Na jaře začnou s opravou
fasády a vnitřní omítky. Součástí prací
bude i odvodnění kaple.
ABra
Novinky ze zóny Triangle
NEXEN
Korejská firma Nexen Tire postavila
výrobní halu i ostatní technické
budovy. V současné době usiluje o
úplné dokončení pracovišť, instalaci
všech technologií a postupné získání
kolaudačního souhlasu u všech
stavebních objektů. Po obdržení
povolení začne v závodě zkušební
provoz. Aktuálně zaměstnává firma
kolem 700 zaměstnanců.
Rozhodnutí o poskytnutí investiční
pobídky firmě Nexen Tire bylo
společnosti vydáno Ministerstvem
průmyslu a obchodu dne 9. prosince
2016. Dle podmínek zákona o
investičních pobídkách by měla být
výroba zahájena do tří let od tohoto
data, tj. do prosince 2019. Společnosti
byla schválena investiční pobídka ve
výši 3,5 miliardy Kč, kterou je možno
čerpat ve formě zvýhodněné ceny
pozemku, podporu pro školení a
rekvalifikaci, hmotnou podporu na
tvorbu nových pracovních míst,
podporu na kapitálovou investici a
slevu na dani z příjmu právnické
osoby.
Kantýna v SPZ Triangle
V prostorách zázemí průmyslové zóny
byl začátkem roku zahájen provoz
kantýny i výdejny jídel.
Provozovatelem je společnost WAMB
v.o.s.
THor
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Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl
opravdu rekordní. Do téměr 24 tisíc
pokladniček lidé v celé České
republice dali skoro 120 000 000
korun. Obětavost šedesáti tisíc
koledníků, kteří vyšli do ulic byla
odměněna štědrostí Vás všech.
V Bitozevsi a do přilehlých osad
vyrazilo hned několik skupinek
koledníků. Jedna skupinka byla
dokonce vybavena flétnou. Karolínka
Horáková, která již třetí rok navštěvuje
hru na flétnu na naší obecní škole
nacvičila písničku “My tři králové
jdeme k vám…”.
Často dostávám dotazy, kam tyto
vybrané peníze putují. Zhruba 10 %
výtěžku sbírky jde do zahraničí. V
zahraničí pomáhá česká charita na
téměř všech kontinentech. Budují se
studny, školy a nemocnice. Pracovníci
charity pomáhají všem lidem bez
ohledu na jejich náboženství. Většina
financí zůstává v regionech, kde se
vybraly. Část loňské sbírky se také vrátí
do Bitozevse. Účel použití budeme

řešit v Podbořanech na setkání
koledníků.
Spolek pro obnovu kostela sv.
Michaela Archanděla pozval do
kostela restaurátorku varhan a
dřevěných součástí interiéru.
Zajímáme se hlavně, co se ještě
zachránit dá, s čím začít co nejdříve a
na co se mohou čerpat dotace. Na
opravy budeme čerpat z darů spolku,
ale také z rozpočtu Děkanství v
Postoloprtech. Mimo jiné stavební
technik pan Buřt opět požádal o
dotaci na celkovou opravu střechy v
Bitozevsi.
Spolek pro mše v zimních měsících
zakoupil plynové topné těleso, které
alespoň trochu temperuje prostor,
kde sedí návštěvníci nedělní mše
svaté, která se koná v našem kostele
každou druhou něděli v měsíci od
11:15 hodin.
24. května se opět zúčastníme celo
republikové akci Noci kostelů.
MTyr
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Sudoku

Ekologický recept

Sudoku je hra zaměřená na logické myšlení. Tvoří ji čtverec sestavený z 81 políček, má
totiž 9 sloupečků a 9 řádek. Čtverec je uvnitř rozdělen na 9 menších čtverečků, z nichž je
každý tvořen 9 políčky (3 sloupečky a 3 řádky). Úkolem luštitele je na základě logické
úvahy a daných pravidel doplnit číslice do ostatních políček.

Prací prášek

Používají se jen číslice od 1 do 9 a současně celá řada číslic musí být použita v každém
sloupečku, v každé řádce a v každém čtverečku, číslice se v rámci těchto celků nesmí
opakovat. Vyluštěné sudoku tedy obsahuje číslice od 1 do 9 v každém sloupečku, řádce
a čtverečku.

Celé mýdlo nastrouhejte a smíchejte s
kilogramem sody na praní. Pozor, je
rozdíl mezi jedlou sodou a sodou na
praní. Pršek skladujte v dobře
uzavíratelných lahvích. Na jedno praní
dávám asi 2 lžíce prášku.

100 g mýdla nebo mýdla na praní
1 kg práškové sody na praní

Gel na praní
100g mýdla na praní
100g prací sody
1 l horké vody
Tento recept už je starý, ale pořád
skvěle funguje! Mýdlo na praní
nastrouhejte najemno, přidejte stejné
množství prací sody a zalijte horkou
vodou. Míchejte, dokud se še zcela
nerozpoustí, a nechte vychladnout.
Směs postupně zgelovatí a udrží si
svou konzistenci.
Na závěr můžete
Tatinná
přidat esenciální olej, který prádlo
provoní a také konzervuje vzniklý gel.
Nejraději mám rozmarýn a pomeranč.
Do pračky dávám asi 3 lžíce gelu.
Řešení Sudoku naleznete v elektonické porobě na internetové stránce obce Bitozeves.
JTyr

Zdroj: Kosmetika hrou, Judita Klimentová a
Michaela Doušová.

Hraběnčino tajemství - Medová bábovka
Těsto:
260 g mouka (polohrubá + hladká 1:1)
1

kypřící prášek do pečiva

150 g cukr krupice
125 ml medu
155 g másla
3 ks

vejce

180 g zakysaná smetana
Máslo a mouka na vymazání a vysypání formy
Postup:
Troubu si předehřejeme na 180 ⁰C. Mouku v míse smícháme s kypřícím práškem a cukrem. Ve druhé míse
dobře promícháme med, rozehřáté máslo, vejce a smetanu. Poté obě směsi smícháme a nalijeme do vymazané a hrubou moukou vysypané bábovky ( o průměru cca 25 cm) a pečeme asi třicet minut.
JHra
www.bitozeves.cz
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Hudební odpoledne nejen pro seniory
srdečně Vás zveme do Kulturního domu v Bitozevsi

v sobotu - 2. března
od 14:30 - 18:00
Beseda s autorem knihy “Bitozeves” PhDr. Janem Marešem Ph.D.
Vystoupí školní sbor Berušky
Výstava historických panenek a kočárků
Vstup a občerstvení zdarma
Květinka pro dámy připravena
Hraje skupina: Taurus
Bar: Synkovi
Pozvánka na další
akce
v roce 2019:
Pálení čarodějnic
30. 4. od 17:00
Vítání občánků
5. 5. od 11:00
Noc Kostelů
24. 5. od 17:00
www.bitozeves.cz
Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adresu OÚ Bitozeves s heslem „zpravodaj“.
Další číslo připravujeme na duben 2019.
Bitozeveský zpravodaj 2019/01 den vydání 22. 2. 2019. 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,
L. Kulichová/LKul, J. Horák/JHor,J. Tyrpák, PhD. /JTyr,
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