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se naše obec změnila po 30ti
letech. Zastavte se na vánoční
besídce naší školy 17. prosince v
kulturním domě. Radujte se nad
zasazenými stromy, popřípadě
n a p l á n u j t e v ý s a d b u n a j a ro.
Shazovat vánoční kila můžete
procházkou do Nehasic nebo
cvičením zumby. Vánoce jsou
oslavou narození Ježíška a tak se
nezapomeňte zastavit i v kostele sv.
Michaela Archanděla v Bitozevsi,
kde se 19. prosince od 17:00 koná
K první adventní neděli tradičně

Jak tedy nejlépe prožít vánoční

koncert “Pojď zpívat o Vánocích”.

patří rozsvícení vánočního

svátky? Návod najdete v tomto

Opět si můžete domů odnést

stromečku na návsi v Bitozevsi.

vydání zpravodaje. Nejprve se

Betlémské světlo. 21. prosince vás

Školní sbor Berušky opět potvrdil

zastavte u veterináře a nechte

všechny zvou na taneční zábavu

své kvality, které ocenili všichni

očipovat svého psího mazlíčka.

myslivci z Bitozevse. Po Novém

přítomní a hlavně rodiče malých

Olej ze smažení řízků nelejte do

roce se těšte na naše Tříkrálové

zpěváků. Děti odevzdávaly své

odpadů, ale ekologicky sbírejte do

koledníky. Tentokráte budeme

dopisy s přáním Ježíškovské

nádob. Zamyslete se nad tím, jak

vybírat penízky na dětské tábory

pošťačce, zdobily perníčky a

pro děti ze sociálně slabých rodin v

odlévaly olovo. Všem, kteří se na

našich obcí. Požehnané vánoční

této akci podíleli, moc děkujeme.

svátky!

Advent, čas čekání, se nám pomalu

MTyr

krátí. Ve všech osadách se rozsvítil
vánoční stromeček, Mikuláš s čerty

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám
popřál klidné vánoční
svátky, pohodu a do nového

a andělem obdarovali všechny děti.
Vánoce již klepou na dveře a my se
jako malé děti opět těšíme na
české pohádky, cukroví,

roku 2020 hodně zdraví a
štěstí.

smaženého kapra a sněhovou
n a d í l k u . Ča s t o v š a k Vá n o c e
zažíváme i jinak. Žlučníkový záchvat
nás upoutá na lůžko, přes řev dětí
neslyšíme ani jednu pohádku a
místo ve sněhu chodíme na blátě.
www.bitozeves.cz

PF 2020

starosta obce Bitozeves
Jan Horák
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Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bitozevse
ze dne 25. 11. 2019
Bere na vědomí
• Zpráva z dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019
• Zpráva z finančního výboru - kontrola
oprav sociálního zařízení, chodby a
stropu a dále i podlahy v jídelně v
budově MŠ a ZŠ Bitozeves
• Zpráva z kontrolního výboru
• Podání informací o výběrovém řízení
na pozici ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ
Bitozeves
•

Schvaluje
D o p l n ě n í p ro g r a m u j e d n á n í
zastupitelstva obce: Smlouva o
zřízení věcného břemene –
služebnosti EP-12-4000980, D7
Postoloprty – MÚK Bitozeves

• Schválení rozpočtu obce na rok 2020
dle odvětvového členění (paragrafů)

zveřejněný na úřední desce dne 7.
11. 2019(příloha č. 1)
Příjmové položky: 16 145 000,- Kč
Výdajové položky: 14 187 300,- Kč
Financování:
1 957 700,- Kč
a schválení rozpočtu školy ZŠ a MŠ
Bitozeves pro rok 2020
• Rozpočtové změny č. 5/2019 a
s o u h l a s s ú p r a v a m i ro z p o č t u
provedenými do konce
rozpočtového roku 2019
• Schválení odpisového plánu na rok
2020 ZŠ a MŠ Bitozeves
• Žádost o pronájem části pozemků p.
p. č. 165/1 o výměře cca 123 m² v k.
ú. Vidovle na dobu určitou na 1 rok
• Ž á d o s t o p ro n á j e m o b e c n í c h
pozemků p. p. č. 980 v k. ú. Nehasice
( č.j. OuB – 344/2019)

• Smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti EP-12-4000980, D7
Postoloprty – MÚK Bitozeves
Neschvaluje
• Žádost o prodej pozemku p. p. č.
577/5 v k. ú. Tatinná, ( č. j. OuB –
383/2019)
• Žádost o pronájem části pozemku
(případné odkoupení pozemku) č.
974 v k. ú. Nehasice o výměře 54 232
m², žádost o pronájem pozemku
(případné odkoupení pozemku)
parcelní č. 944 v k. ú. Nehasice o
výměře 2 814 m² (č. j. OuB –
191/2019)
Odkládá
• Žádost o prodej části pozemku p. p.
č. 1054/9 v k. ú. Bitozeves o výměře
cca 19m² (č. j. OuB –
311/2019).
Tento bod se bude projednávat až
po vybudování komunikace v dané
ulici.
JHra

Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární
lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní. Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení
s uložením až 20 tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
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Probíhající projekty
Komunikace
Obec Bitozeves počítá s opravami
komunikací ve všech obcích
územního celku. Letos se podařilo
vybudovat novou komunikaci v
obci Tatinná. Dále jsou zpracované
projekty na komunikaci v obci
Vidovle a u školy v Bitozevsi. Tyto

dva projekty jsou ve fázi stavebního
řízení.
Na snímcích jsou studie z obce
Bitozeves, podle kterých se po
připomínkovém řízení zpracuje
projektová dokumentace.

Studie nové komunikace u čp. 37, 39 a 42 v obci Bitozeves.

Studie opravy komunikace u čp. 53, 55, 56, 76 a 84 v obci Bitozeves
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U Místa setkávání v Nehasicích
pokračují úpravy terénu. Došlo k
vybudování cestiček směrem k
říčce Chomutovce, svah pod objektem byl osázen keři a celý
odpočinkový areál je osvětlen.
Věříme, že objekt i přilehlé okolí
bude i nadále sloužit ke kulturním a
společenským akcím.

Součástí veřejného osvětlení v obci
Nehasice, bylo i nasvětlení kostela
Narození Panny Marie. Nasvícení
kostela bude ještě upravováno. Již
dnes je však pohled na osvětlený
kostel moc pěkný.

Ve Vidovli ještě v listopadu pořídili
podzemní nádrž na dešťovou vodu
CRISTALL 1600 L vedle místa
setkávání v obci Vidovle, aby bylo
čím zalévat stromy, keře a skalky v
době sucha.
JHor
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Ekologie

Nádoby na použitý
olej z kuchyně
Na obecním úřadě je možnost vyzvednout si
zdarma nádobu na použitý kuchyňský olej.
Po naplnění nádoby ji zanesete zpět a
použitý olej bude ekologicky zlikvidován.
Chraňme si naši
naší čističku vody!

Ideální pro domácnosti i větší
spotřebitele oleje v kuchyni. Díky
širokému otvoru s odnímatelným
filtrem pro zachycení nečistot,
vhodné pro vyprazdňování oleje
přímo z fritézy. Bezpečnostní
uzávěr (dětská pojistka). Zesílené
stěny zvyšují odolnost při nárazu
nebo poškození.
Použitý kuchyňský olej je vysoce
znečišťující odpad a jeho vylévání
do kanalizace výrazně znečišťuje
životní prostředí a především
kvalitu povrchových a
podzemních vod. Olej vylitý do
ka n a l i z a c e p o š ko z u j e c h o d
čistíren a jeho usazeniny ucpávají
kanalizační potrubí. Protože je
lehčí než voda, vytváří se na jeho
povrchu olejový film, který
www.bitozeves.cz

zabraňuje průchodu kyslíku a
způsobuje udušení vodních
organismů a rostlin. V případě
výskytu oleje v půdě dochází k
tvorbě tenké olejové vrstvy mezi
částicemi půdy a kořenovým
systémem rostlin a snižuje jejich
schopnost přijímat živiny ze
země. V případě kontaminace
podloží spodních vod dochází ke
snížení kvality pitné vody z
dlouhodobého hlediska. Jeden
litr oleje může znečistit až 1
milion litrů vody. V kanalizačním
potrubí dochází k postupnému
usazování a případnému ucpání,
navíc tyto usazeniny slouží jako
potrava pro hlodavce. Přes snahu
čistíren odpadních vod se stále
velké množství olejů z

domácností dostává do našich
řek, jezer a podzemních vod.
Olej vhodný pro recyklaci:
kuchyňský olej po smažení nebo
fritování (slunečnicový, řepkový,
l n ě n ý, p a l m o v ý, o l i v o v ý a
podobný), oleje sloužící jako
nálev potravin (konzervy tuňáků,
zelenina konzervovaná v oleji
atd.) rostlinné tuky. Všechny tyto
oleje musí být recyklované, aby
se zaručila správná recyklace
odpadu a ochrana životního
prostředí, ve kterém žijeme.
Z d r o j : h t t p s : / / w w w. m e v a t e c . c z /
Nadoba-na-pouzity-olej-z-kuchyne-5-5l-Ecohouse-Light-d5114.htm?
tab=description

MTyr, JHra
Stránka 4 z 12

30 let po sametové revoluci - proměny Bitozevse

Kde jsme se mohli potkat……

Drakiáda - 19. října. Lidí dorazilo
dost, jen ten vítr opět chyběl :)

Berušky zahajují další Hudební
odpoledne nejen pro seniory, které se
konalo 9. listopadu. Součástí programu
byla přednáška ředitele Lounského
archivu doktora Jana Mareše. Tancovalo
se až do konce. Hrála hudební skupina
Taurus z Blšan.
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Naše škola a školka
Zimní čas a vánoční atmosféru odstartovalo vánoční
focení pro žáky základní a mateřské školy. Škola se opět
zapojila do soutěže o vánoční stromek a další ceny
s VHV. Od 14. 12. do 14. 1. 2020 lze hlasovat
prostřednictvím “lajků” na facebookových stránkách o
mnoho dalších cen. Nechyběla ani spousta zábavy a
legrace s divadelním představením Honzy Krejčíka
„Škola hrou, na druhou!“. Žáci pěveckého sboru
„Berušky“ a kroužku Náboženství vystupovali na akci –
Rozsvícení vánočního stromečku v Bitozevsi.

www.bitozeves.cz

Děti vyrobily spoustu krásných vánočních výrobků, které
budou k zakoupení na vánočním jarmarku spojeném
s vánoční besídkou. Besídka se letos koná dne 17. 12.
2019 od 16. 30. hodin v kulturním domě v Bitozevsi.
Tímto Vás srdečně všechny zveme. Žáci a děti zazpívají
vánoční písničky a budou recitovat básničky. Na závěr
bychom Vám rádi popřáli příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí v dalším roce!
Dominika Pončíková
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V Bitozevsi sázíme stromy pro budoucnost
Za zrodem iniciativy Sázíme
budoucnost stál úspěch
kampaně Stromy svobody, která
vznikla u příležitosti oslav 100 let
Č e s ko s l o v e n s k a . B i t o z e v e s s e
připojila a naši občané zasadili čtyři
nové lípy v našich obcích. Zmíněnou
kampaň vedla Nadace Partnerství. V
hledání stromů pamětníků, v síle
příběhů předků, kteří je vysazovali, i
ve výsadbě nových stromů na
podzim 2018 (celkem jich bylo kolem
osmi tisíc) zažívali účastníci
opakovaně obrovskou energii i vztah
lidí
k
rodnému
místu
symbolizovaného stromem.
Spolupracovníci Nadace Partnerství
uvažovali, jak překlopit energii
spojenou s minulostí do pozitivní
iniciativy zaměřené na budoucnost v
kontextu dnešní klimatické výzvy.
Protože stromy jsou nejen pozitivní
symboly. Jsou účinným nástrojem,
j a k z m í r ň o v at d o p a d y z m ě n
klimatu.
Projekt Sázíme budoucnost je
podporován Ministerstvem životního
prostředí, pomáhají aktivní
starostové, pedagogové, spolky,
zodpovědné firmy, vážení odborníci i
nakažliví nadšenci.
Obec Bitozeves vnímá zájem lidí,
kterým záleží na životním prostředí
kolem nás, a tak se zapojila do
iniciativy Sázíme budoucnost. Cílem
akce je propojovat všechny, kdo v
republice sázejí stromy. Ať už jsou to
obce a města, spolky, státní instituce,
firmy, školy, zemědělci nebo vlastníci
pozemků, dobrovolníci i dárci.
Společně totiž můžeme dosáhnout
cíle vysazení 10 milionů stromů mimo
les, během následujících 5 let.
Chceme tak pomoci podpořit
odolnost české krajiny vůči dopadům
klimatických změn a zchladit česká
města.
Na webových stránkách zmíněné
Nadace Partnerství najdete informace
o tom, že stromy jsou naší nejlevnější
klimatizací, jsou relativně snadným
prvním krokem pro obnovování
retenční schopnosti krajiny. Jejich
kořenový systém kypří zhutnělou
půdu, zadržuje vodu, kterou stromy
vypařují, a právě tak, za nulové
náklady, ochlazují vzduch a vodu
vrací do koloběhu. Bohužel se často
preferuje ochrana technické
infrastruktury, kterou potřebujeme
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pro naše pohodlí, ale na zeleň a
jímání dešťové vody se prostor
nedostává. Návrat stromů do měst a
obcí je cestou, jak nejefektivněji a
nejlevněji ochlazovat / klimatizovat.
Bohužel často narážíme na problémy
dnešních pravidel hospodaření.
Vysadit si třeba remízek není tak
banální, jak by si mnozí mysleli,
zejména pokud je pozemek v
dotačním režimu, který to dnes příliš
neumožňuje. Navíc v kombinaci s
mnoha praktickými problémy, jako
jsou třeba postřiky nebo velikost
mechanizace. Věříme, že dobrá vůle
zemědělců i tlak na ekologizaci
dotačních pravidel povedou k rychlé
změně. Všechny klíčové hráče
postupně nadace oslovuje a
legislativní pracovní skupina vedená
MŽP už provedla inventuru hlavních
bariér pro výsadby.

Na www. sazimebudoucnost.cz může
každý zaregistrovat svoji výsadbu,
nabídnout pozemek nebo
dobrovolnou pomoc. Postupně se
zde doplňují metodiky, zdroje
financování a další důležité
informace.
V první fázi změn mohou mít velký
vliv samotné obce. V celé republice si
obce začínají uvědomovat, že jim
například eroze půdy a vysychající
vodní zdroje činí velké problémy. Víc
s e d í v a j í d o o ko l n í k r a j i n y a
přemýšlejí, jak třeba získat zpět do
užívání půdu, kterou pronajaly.
V médiích slyšíme, že dosud dlouho
rezistentní ministerstvo zemědělství a
agrární komora už přistupují na to, že
obhospodařované bloky půdy jsou
příliš velké a že učiní kroky k jejich
zmenšování. Díky tomu by se mohly
do krajiny vracet meze a remízky, tak
moc důležité pro život mnoha druhů
živočichů.
Další důležitou otázkou je, zda
potomci dnešních hospodářů budou
mít zájem hospodařit na svém nebo
zda svou půdu pronajmou a
nebudou se dále zabývat způsobem
hospodaření na ní. Dnes je většina
zemědělské půdy v ČR pronajata a
obdělávána nájemníky, kteří k ní mají
zcela jiný vztah. A proč by vás, jako

vlastníka půdy mělo zajímat, co se s
vaším pozemkem děje? Protože
necitlivým obděláváním půda ztrácí
na hodnotě. Nejen na hodnotě
přírodní, ale i finanční.
Půda je v současném právním řádu
nemovitost, stejně jako např. byt.
Stěží si lze představit situaci, kdy
vlastním byt a vlastně ani nevím
přesně kde, nezajímá mě, jak se
nájemce k mému majetku chová a v
jakém stavu mně byt jednou vrátí, a
spokojím se s tím, že posílá nájemné.
Podobnost s bytem navíc končí ve
chvíli, kdy si uvědomíme, že ta
nejcennější vlastnost půdy – její
úrodnost – závisí na miliardách živých
mikroorganismů, o které je nutno
pečovat dlouhodobě. Na rozdíl od
bytu se nemůžeme rozhodnout pro
sebe nákladnější „celkovou
rekonstrukci“. Získat zpět úrodnost
půdy je otázkou několika desetiletí,
přičemž některé změny jsou
nevratné. Na tom, jak je o váš
majetek v podobě půdy průběžně
pečováno, skutečně záleží.
Průměrná výměra, kterou vlastní
jedna fyzická osoba (či manželé), je 1
hektar. Často se ale jedná jen o pár
desítek metrů čtverečních a někdo
možná váhá, jestli i takové drobečky
má vůbec smysl řešit. Má! I když je
pozemek ztracen uprostřed lánu – a
možná právě proto. Vlastník pozemku
má nejvyšší možné právo ovlivnit, jak
bude s jeho půdou nakládáno. A
nakládání s půdou jednoho
drobného vlastníka potom v praxi
ovlivní i hospodaření na půdě, která
se nachází v blízkosti. V České
republice je 3,2 mil. vlastníků
zemědělské půdy, fyzické osoby
vlastní 76 % z celkové výměry
zemědělské půdy v ČR. V praxi to
znamená, že téměř každý třetí občan
ČR má v kapse kousíček onoho
pomyslného klíče ke zdravější krajině.
Zbývá jediné – odvaha ho použít.
Děti se musí učit v kontextu a praxí.
Ukažme jim, jaký je rozdíl mezi
mrtvou a živou půdou. Zkuste se
s nimi podívat pod mikroskopem,
kolik je v půdě mikroorganismů, má
to smysl!
Čerpáno ze zdrojů : https://
www.nadacepartnerstvi.cz/, https://
www.sazimebudoucnost.cz
Thor
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Sázení stromů ve Vidovli

P R A C U J E M E S U N I K ÁT N Í
TECHNOLOGIÍ V MALÉM TÝMU
A PŘÁTELSKÉ ATMOSFÉŘE.
ZAKLÁDÁME
SI
NA
ZODPOVĚDNOSTI A KVALITĚ...
... a též je pro nás důležité
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Dne 13.9.2019 odstartovala
v České republice celonárodní
iniciativa Sázíme budoucnost.
Jejím cílem je během
následujících 5 let vysázet 10
miliónů stromů mimo les. Sázení
stromů přispívá k adaptaci na
změnu klimatu a podporuje
zadržování vody v krajině.
Vzhledem
k tomu, že
t
é
ž
vnímáme
s v o j i

odpovědnost za životní prostředí,
jsme i my svým dílem 18. října
2019 přispěli k vysázení stovky
stromů na území obce Vidovle.
Zaměstnanci firmy Neturen Czech
společně s dětmi z Mateřské a
základní školy v Bitozevsi zasadili
mladé doubky a javory a
olemovali tak část cesty mezi poli
z Vidovle do Bitozevse.
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Kde jsme se mohli vidět……
Každý zasazený strom jsme
s dětmi zalili, umístili a přivázali
opěru stromu, strom byl opatřen
ochranou proti zvěři a dětičky
přidaly
jmenovku
se svým
jménem.
Hlavně

1. 12. - rozsvícení
vánočního
stromečku v
Bitozevsi. Pan
Rašek pomáhá
dětem odlévat
olovo.

Pošťačka z
Ježíškovs

děti si tímto
č i n e m
uvědomily, že
v z r o s t l é
s t r o m y
nevyrostly jen
tak, že je
někdo zasadil a
někdo o ně pečoval a že nově
vysazené stromy jsou vlastně
´jejich´.
Všichni společně jsme zažili moc
hezký den.
Bylo to
nejen o
práci, ale o
dobrém
p o c i t u
z přispění
dobré věci.
Bylo to o
spolupráci
m e z i
k o l e g y
n a p ř í č
firmou a o komunikaci s malými
dětmi. Vyšlo též počasí. Po
skončení práce přišla zasloužená
odměna ve formě opékání buřtů a
příjemného posezení. Děkujeme
obci Bitozeves za stromy a
pozvání.

ké pošty
má plné
ruce
práce.

Perníčková
dílnička.
Perníčky
napekla paní
Hrabětová.

Mikulášská
nadílka.

Vánoční
tvoření v
KD.

Jana Zvonková
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Školní kronika Nehasice
Školní rok 1955/56
Školní rok 1955/56 byl slavnostně
zahájen dne 1. září 1955. Žáci
vyslechli na zahájení pořad
školského rozhlasu.
Vyučujícím zůstává nadále ředitel.
Učitelé školy Josef Wiesinger, který
mimo školu zastává funkci předsedy
MNV, účetního JZD a knihovníka
místní lidové knihovny. Protože byla
funkce značně zatěžující, učitel ve
školní práci žádá, aby byl jedné
z nich zproštěn. Na škole se vyučuje
nadále s rozšířeným učebním
úvazkem
pro učitele o 16 hodin
Golfová průprava
týdně.
Počet žáků během (roku) prázdnin

vzrostl na 27.
Dne 22. září 1955 bylo ustanoveno
SRPŠ, předseda Šťastný František,
jednatel Josef Wiesinger, pokladník
Linhart Rostislav.
Dne 6. října 1955 navštívili zdejší
školu opět příslušníci naší armády,
aby si pohovořili s žáky a
zodpověděli některé jejich dotazy o
životě a práci našich vojáků.
Vyslechnutím školského rozhlasu
bylo dne 28. října 1955 vzpomenuto
výročí znárodnění.
6. listopadu v neděli se konala
oslava 38. výročí VŘSR. Žáci se
představili občanům pásmem
poesie, prózy a písní. K tomuto dni
si připravili žáci též nástěnku pod
heslem: Bez 7. listopadu 1917 by
nebylo 28. října 1918. Dále byl
vyhlášen závazek žáků zaměřený
Praha
hlavně ku školnímu prospěchu,
chování a sběru surovin.
D n e 1 9 . p ro s i n c e 1 9 5 5 b y l o
vzpomenuto narozenin našeho
druhého presidenta A.
Zápotockého. Žáci byli seznámeni
s životem našeho presidenta a jeho
bojem o lepší budoucnost dělnické
třídy. V hodinách českého jazyka se
žáci seznámili s některými jeho díly.
Výročí úmrtí V. I. Lenina bylo
vzpomenuto dne 21. ledna 1956.
www.bitozeves.cz

Kde jsme se mohli vidět……
V pololetní klasifikaci prospělo 25
žáků, dva neprospěli. Průměrná
docházka je 96,7 %.
Počátkem druhého pololetí provedl
ředitel školy Josef Wiesinger
prověrku vědomostí žáků. Po
prověrce zjistil, že vědomosti žáků
jsou pouze průměrné. Jako příčina
tohoto nedostatku byla – značné
mimoškolní zatížení učitele a
neúměrné narušování školní práce
v době vyučování. Ředitel školy byl
tedy na vlastní žádost zproštěn
funkce předsedy MNV a předsedou
byl zvolen s. František Šťastný. Na
žádost představenstva JZD koná
ředitel školy funkci účetního JZD do
konce škol. roku,
neboť ředitel
žádá o změnu
působiště.
Dne 8. března
1956 uspořádali
žáci besídku
k oslavě MDŽ.
V měsíci březnu bylo vzpomenuto
výročí úmrtí presidenta Klementa
Gottwalda.
Svátek práce 1. máj – byl oslaven
společnou manifestací s občany
v Postoloprtech. 8. května bylo
rozhlasovým pásmem vzpomenuto
11. výročí osvobození naší vlasti. 2.
června 1956 byla uspořádána pro
děti „Dětská slavnost“ k MDD. Žáci
vyzdobili v místním parku okolí a
veselou besídkou pobavili
přítomné. Besídku pořádalo SRPŠ.
12. června 1956 byl uspořádán
s žáky jednodenní výlet do Lidic a
do Prahy. V Lidicích si prohlédli žáci
hroby a památník a seznámili se se
smutným osudem této obce a jejich
o b č a n ů . V Pra z e n a v š t í v i l i
zoologickou zahradu.
Školní rok 1955/56 byl ukončen s 28
žáky, z nichž 2 propadají a 3 odchází
do střední školy v Postoloprtech.
Během prázdnin byla provedena
změna učitele. Dosavadní ředitel
školy Josef Wiesinger byl jmenován
j a ko u č i t e l n a n á ro d n í š ko l e
v Novém Sedle a ředitelem na
zdejší škole jest ustanoven Václav
Hovorka, učitel národní školy ve
Vikleticích.

Nehasické strašení 26. 10. láká
návštěvníky ze širokého okolí.

Vánoční tvoření 29. 11. - místo setkávání

Mikuláš pro děti z Nehasic a Tatinné - 6. 12.
Rozsvícení nehasického betlému,
vánočního stromečku a kostela - 6. 12.

Zapsal Josef Wiesinger
Přepsala MTyr
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Živá farnost Bitozeves

Kde jsme se mohli vidět….

Dlabání dýní ve Vidovli - 29. 11.

Nehasice a Tatinná - sobota 4. 1. dopoledne
Vidovle - neděle 5. 1. dopoledne
Bitozeves - neděle 5. 1. odpoledne
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 bude použit na dětské tábory pro
děti ze sociálně slabých rodin z našich obcí.
www.trikralovasbirka.cz

Mikulášská nadílka a vánoční
posezení ve Vidovli 6. 12.

Římskokatolická farnost
Děkanství Postoloprty
vás srdečně zve na:
Vánoční “večerní” mši v Postoloprtech 24. 12. v 16:30,
v Rané v kapli na faře ve 21:00 nebo v Lenešicích ve
24:00 hod.
Hlavní Slavnost Narození Páně 25. 12. bude v
Postoloprtech v 8:30, dále ve Břvanech v 11:15 a v
Blažimi v 15:00.
Na druhý svátek vánoční, 26. 12. v den svátku sv.
Štěpána bude mše svatá v 8:00 v Postoloprtech, v
11:15 v Bitozevsi, 15:00 v Levonicích.
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Křížovka
Profesor teologie se u závěrečných zkoušek ptá, co by řekl anděl Evě při vyhnání z ráje pokud by tedy vůbec něco říkal. Studentka Klára odpoví naprosto bez rozpaků:
„Budeš se plazit po břichu a ….tajenka…. po všechny dny svého života!“

Řešení křížovky naleznete v elektronické porobě na internetové stránce obce Bitozeves. JTyr

Hraběnčino tajemství - Maková bábovka s perníkovým kořením
Těsto:
6
vajec
180 g cukru krupice
6 lžic s l u n e č n i c o v é h o
oleje
120 g hladké mouky
120 g mletého máku
2 lžičky perníkového koření
Postup:
Z bílků ušleháme sníh a
pomalu přidáváme cukr, dokud se
netvoří pevné špičky. Poté začneme
postupně zašlehávat žloutky a olej.
Do hotové směsi vmícháme mák,
mouku a perníkové koření.
Vlijeme do formy a pečeme při
150⁰C cca 50 minut.

www.bitozeves.cz

JHra

Co jste o máku
nevěděli…….
mák patří mezi
nejzdravější
potraviny světa.
Mák je po staletí
využíván nejen v
lékařství, ale i v
potravinářství.
Už antičtí atleti ho
konzumovali jako
zdroj síly a vitality. V
současnosti
je nejžádanějším
produktem z máku olej, který má na lidský
organismus zázračné účinky.
Mák jako obrovský zdroj bílkovin. A nejen
bílkovin, ale i vápníku. A to dokonce
dvanáctkrát více než mléko. Proto by mák
neměl chybět nejen na talíři těhotných žen,
ale i lidí trpících osteoporózou.
Mák obsahuje kyselinu olejovou, která se
výborně osvědčila při snaze zlepšit paměť či
snížit krevní tlak. A to není všechno. Poslední

výzkumy mák označily za skvělou potravinu
při prevenci rakoviny prsu.
Mák si nemohou vynachválit ani lidé
přecházející náročným obdobím
plným stresu. Jemné maková aroma má
výrazný, zklidňující účinek na
lidskou psychiku, uklidňuje centrální
nervovou soustavu, pomáhá při neurózách i
duševní nerovnováze. Mák je vhodný i do
masážních a aromaterapeutických směsí.
Také tlumí bolest hlavy, uvolňuje svalové
křeče a postará se vám o klidný spánek.
Nejenže výborně chutná, ale své sehrává i
jeho působivá vůně a rozmanitost využití.
Málokdo ví, že je mimořádně vhodný k
ošetření suché a popraskané pleti, poradí si
s ekzémem i zánětem. Díky vysokému
obsahu hořčíku a vápníku zas potěší vaše
nehty a vlasy, kterým dodá potřebnou
výživu.
I
proto
se
stal
nepostradatelnou součástí pleťových krémů,
balzámů a kondicionérů.
Zdroj: http://www.zemas.cz/rostlinna-vyroba/co-

jste-asi-nevedeli-o-makue280a6, redakčně
upraveno.
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Pojď zpívat o Vánocích
vánoční koncert Veroniky Studené

MYSLIVECKÁ
ZÁBAVA
MS BITOZEVES
VÁS

ZVE NA MYSLIVECKOU ZÁBAVU, KTERÁ SE
KONÁ DNE
21. 12. 2019

19.12., 17:00
v kostele sv.
Michaela
Archanděla v
Bitozevsi

V KULTURNÍM DOMĚ V BITOZEVSI OD
20,00 HODIN
HRAJE HUDBA AQUARIUS

hosté:

Nela Rychtrová
Tereza Kabelová

klavírní doprovod:

Ivana Derflerová

a
školní sbor Berušky
Pořádá
Spolek pro
obnovu
kostela:

LÍSTKY V PRODEJI V
OBCHODĚ U SYNKU
VSTUPNÉ 100,- KČ

průvodní slovo:

Milena Syrovátková
Teplé občerstvení zajištěno.

Za podpory:

Betlémské světlo pro vás.
Vstupné dobrovolné.
Teplé oblečení s sebou!

Pozvánka na další
akce v roce 2020:
1. ledna od 9:00
Vidovelský
cyklovýlet
14. března
Hudební odpoledne
nejen pro seniory MDŽ

My Little Pony a šílený vědec
25. ledna - sobota, 15:00-17:00
v KD Bitozeves

21. března
Josefovská zábava

Vstup zdarma!
Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adresu OÚ Bitozeves s heslem „zpravodaj“.
Další číslo připravujeme na únor 2020.
Bitozeveský zpravodaj 2019/05 den vydání 13. 12. 2019. Periodický tisk územního samosprávného celku, četnost vydání (5x 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: 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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