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Kde jsme se mohli setkat?

Maškarní rej—20. února. Program připravili klauni Pepe a Pipi.

Taneční pro dospělé—taneční škola Pátkovi JIP Most. Dne 21.března proběhl v pořadí
šestý a poslední taneční večer. Pro kladné ohlasy a zájem uvažujeme o pokračování tanečních kurzů v příštím roce, opět v období leden—březen.

Staročeští heligonkáři z Podřipska—pod vedením pana Vávry
vystoupili na akci k MDŽ—
5. března. Další akce s heligonkama připravujeme na 5. listopad.

Dne 2. 4. proběhl v KD turnaj v ping pongu.
Kategorie—děti

Dívky:
1. místo Anička Vávrová
2. místo Janička Peterová
3. místo Lenička Horáková
Chlapci:
1. místo Tomáš Behina
2. místo Jan Čonka
3. místo Martin Bučko

Dětský klub—24. března, proběhlo zdobení velikonočních vajíček.
Klub bude probíhat do konce dubna:

7. 4. - rámečky na fotky, 14. 4. - malování s pěnou, 21. 4. - výlet do Zooparku v Chomutově, 28. 4. - Rozloučení
cyklovýletem do Tatinné.
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Turnaj v ping pongu
kategorie—dospělí
Ženy:
1. místo Hana Horáková,
2. místo Káťa Šindarová,
3. místo Tereza Horáková
Muži:
1. místo Jan Kašpar
2. místo Jarda Behina
3. místo Tomáš Černý

www.bitozeves.cz

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce

VÝPIS U S N E S E N Í
č.2/2016
ze dne 30. 3. 2016
Bere na vědomí
1.

Zapisovatelem zápisu byla jmenována Michaela Rózsová.
Připomínky k zápisu z minulé schůze a kontrola plnění
usnesení.
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bitozeves za rok 2015, zprávu o ověření roční účetní závěrky
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bitozeves za rok 2015.
4. Žádost č.j. 154/16/RÓZ o poskytnutí příspěvku na pokračování obnovy kostela.
5. Informaci o odvolání do výroku o náhradě škody.
2.

Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Doplnění programu jednání zastupitelstva obce
Schválení nákupu rideru s příslušenstvím.
Program veřejné schůze zveřejněný dne 18. 3. 2016 na
úřední desce a způsobem obvyklým.
Ověřovatelé zápisu ve složení: Mgr. M. Tyrpáková,
Ing. I. Kolár.
Vyvěšení záměru o pronájmu části pozemku číslo 183
v k.ú. Vidovle o výměře 721 m².
Prodej části pozemku p.č. 681 v k.ú. Tatinná o výměře
3060 m² panu Řehákovi z Postoloprt.
Dodatek pro rok 2016 ke smlouvě o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany v obci Bitozeves ze
dne 27. 10. 2010 v částce 20 000,- Kč.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení pro
vedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN).
Smlouvu o dílo s firmou Luboš Malina –ELECTROM
na akci veřejné osvětlení v obci Vidovle ve výši
1 477 132,91,- Kč s DPH dle výběrového řízení.
Rozpočtové změny ve výši 322 400,- Kč dle příl. č. 9.
Nákup rideru v částce do 260 000,- Kč
s příslušenstvím.

Neschvaluje
1.
2.

Žádost č.j. 79/16/RÓZ o odkoupení pozemku číslo
681 v k.ú. Tatinná ovýměře 23 196 m².
Odvolání poškozené obce Bitozeves do výroku o
náhradě škody a nedává pokyn právnímu zástupci
ke zpětnému vzetí odvolání k rozsudku Okresnímu
soudu v Lounech č.j. 2 T 110/2014 – 178, ze dne
27. 1. 2016.

VE ZKRATCE
Sranda bez plotů—se bude konat v Tuchořicích
11. 6. a Bitozeves bude zastupovat jako loni tým
pod vedením Martiny Šatopletové. V případě, že se
chcete zapsat do soutěžního týmu kontaktujte Martinu nebo obecní úřad.

Slabý signál—řešení přes domácí wifi. Volejte i bez signálu
přes Wi-Fi síť
Jako první v ČR T-mobile spustil mobilní volání přes
síť Wi-Fi. Odteď si tak můžete zavolat v nadstandardní kvalitě odkudkoliv, kde jste v dosahu Wi-Fi
sítě. Třeba z podzemních garáží a klubů nebo železobetonových
budov. Zdroj: https://www.t-mobile.cz/wi-fi-volani

Internet—Optický kabel až do Bitozevse! Firma
Cetin přivede optický kabel ke Kulturnímu domu v
Bitozevsi v období srpen/září. Občané budou mít
možnost se následně v roce 2017 připojit na internet
přes optický kabel.

Sběrná sobota—celkem se odvezlo 62 ks pneu malá
a dále také 2,28 tun komunálního odpadu. Další sběrnou sobotu OÚ Bitozeves plánuje na podzim letošního roku.

Příspěvek na kroužky a tábory navýšen
od 1. 1. 2016. 1 000,— Kč na rok na každé dítě
do 18ti let. Stačí donést účtenku na Obecní úřad
v Bitozevsi a vyplnit žádost.

Zástupci kraje a dotčených obcí projednali čtvrtou variantu napojení na D7. Propojení D7 na D8 u Středokluk –
projekt za 4,5 miliardy korun. Zdroj: Tisková zpráva,
Středočeský kraj, 3. března 2016.

Drůbež Červený Hrádek., farma Červený Hrádek u Jirkova opět prodává slepičky snáškových
plemen—dne 26. dubna, 29. května 2016 v Bitozevsi u obchodu v 17:00.

Ukládá starostovi
Požádat pana Buřta z Biskupství v Litoměřicích o konkrétní projekt a celkovou částku, kterou chce
dát církev na obnovu kostela.
MRóz
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Probíhající projekty:
Veřejné osvětlení Vidovle
V obci Vidovle zahájila v únoru firma ČEZ akci přeložení nadzemního elektrického vedení NN. Při této příležitosti se bude v
obci realizovat projekt nového veřejného osvětlení. Obecní
úřad připravil zadávací dokumentaci a výběrová komise vybrala ze tří nabídek realizační firmu. Vysoutěžená cena zakázky
osvětlení je 1.477.133 Kč. Stavební práce začnou v průběhu
měsíce dubna. Obec požádala o dotaci Efekt 2016, která by m
ohla hradit až 70 % uznatelných nákladů. Veškeré zadávací
materiály k tomuto výběrovému řízení najdete na obecních
stránkách:
http://www.bitozeves.cz/obecni-urad/verejnezakazky/

informace k této akci budou průběžně zveřejňovány na
internetových stránkách obce.

Oprava veřejného osvětlení
v Bitozevsi u kostela
U kostela v Bitozevsi došlo začátkem roku k závadě na
veřejném osvětlení. Tento problém odstavil celé osvětlení
v horní části obce. Vzhledem k tomu, že k závadě došlo v
podzemní kabelové části, musel být instalován nový kabel VO. Odstavení veřejného osvětlení trvalo déle než
měsíc, bylo totiž nutné vytyčit podzemní sítě, poptat realizační firmu a vyhodnotit cenovou nabídku. Při této příležitosti byla přidána jedna nová lampa blíže k chodníku
vedoucího podél hlavní komunikace. Další lampa umístěná na
sou-

Obr. 2

Revitalizace centra Bitozeves
V Bitozevsi se provádějí postupné úpravy centra obce. Revitalizace spočívá ve vyřezávání náletových dřevin, odstraňování
kořenů a vyrovnávání terénu. Dále se celý prostor odvodňuje.
Do těchto míst jsou postupně vysazovány ovocné stromy a zrekultivované plochy jsou osety trávou. Obecní úřad nechal také
zpracovat studii centra obce. Tato studie by mohla být použita
jako výchozí bod pro realizaci dalších projektů v tomto území.

kromém pozemku byla zrušena a místo ní byla postavena
lampa nová na pozemku obecním.

Nákup nové sekačky na trávu

Letecký snímek centra obce pořízen z dronu

Obec si v rozpočtu pro rok 2016 vyčlenila finanční prostředky na nákup nové sekačky na trávu (rider), a to v
částce 260.000 Kč. V tuto dobu probíhá poptávkové řízení a obecní úřad vyhodnocuje nejvýhodnější nabídky.
Rider se vyznačuje tím, že má žací ústrojí uložené vpředu. Se žacím ústrojím bude zároveň zakoupen tzv.
„cepák“ a to hlavně na údržbu méně přístupných terénů a
lesních cest. Sekačka má náhon 4x4 a dá se do budoucna
vybavit i dalším příslušenstvím.
Původní traktůrek bude dále používán pro sekání a údržbu našich obcí zejména v obci Nehasice a Tatinná.

Místo setkávání Nehasice
V obci Nehasice je v přípravě již dříve deklarované „Místo
setkávání“. Obecní úřad má připravenou zadávací dokumentaci
a na začátku dubna osloví minimálně tři firmy ve výběrovém
řízení na dodavatele tohoto projektu. Po nabytí právní moci
stavebního povolení (cca v polovině května) předpokládáme
zahájení realizace projektu. Zatím došlo k vytyčení daného
objektu a pokácení dvou bříz. Místo těchto stromů byly vysazeny na stejném pozemku, ale v jiné jeho části dvě lípy. Aktuální
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Obnovená lesní cesta
Bitozeves—Tatinná

Aktuálně z Průmyslové zóny

Firma Yanfeng zahájila výstavbu IV.
etapy rozšíření závodu
Čínsko-americká firma Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o., původně Johnson Controls (JC Interiors
Czechia s.r.o.) aktuálně zahájila výstavbu již IV. etapy rozvoje výrobního závodu. Její ukončení se předpokládá ještě
letos. Společnost podniká výrobou plastových palubních
desek, dveřních výplní a dalších plastových komponentů
určených do interiérů osobních automobilů známých evropských značek. Ke konci roku 2015 zaměstnávala 1300 osob a
ještě do konce tohoto roku plánuje navýšení o dalších 200
zaměstnanců.
Pracovníci obecního úřadu dokončili v zimním období zprůchodnění původní lesní a polní cesty Bitozeves - Tatinná.
Cesta je již prořezaná a jsou dokončeny náročnější terénní
úpravy. Na cestě se budou dále provádět drobné terénní
úpravy a dojde k postupnému vysázení ovocných stromů.
Cesta začíná u „bunkru“ za Bitozevsí a v Tatinné se napojuje u hřbitova. Doufáme, že tato znovu obnovená cesta potěší co nejvíce občanů.

Nová autobusová zastávka u školy
U ZŠ a MŠ byla instalována nová autobusová zastávka.
Zastávka je provedena ve stejném stylu jako jsou ostatní
autobusové zastávky v obci. Dílo provedl místní truhlář
pan Šindar.

Staňkovický rozptyl pro menší investory:
zahájeno
V prvním čtvrtletí roku 2016 začaly v jihovýchodní části
Strategické průmyslové zóny Triangle stavební práce za účelem zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro plošně méně
náročné domácí a zahraniční investory. Na území o velikosti
cca 1 - 3 hektary je zatím v provozu firma NETUREN zabývající se výrobou kalených ocelových drátů pro výrobu pružin dále používaných v automobilovém průmyslu (plán 40
zaměstnanců) a firma Hargo (aktuálně v úpadku pod správou
insolvenčního správce – zdroj justice.cz). Ke konci roku
2017 by zde mohla zahájit zkušební provoz německá firma
SCHAMBECK BOHEMIA s.r.o. zabývající se kontrolou
kvality a funkčnosti materiálů, polotovarů a výrobků pro
automobilový průmysl (plán 50 zaměstnanců). Dále pak ve
stejném termínu česká firma H a R Komplet, s.r.o. zabývající
se výrobou kabelových svazků a elektrotechnických komponentů (plán 37 zaměstnanců).
Investiční akce Ústeckého kraje ve výši 38 mil. Kč zahrnuje
výstavbu páteřní komunikace s točnou, spojovací komunikaci s hlavní okružní silnicí kolem celé zóny, inženýrské sítě a
retenční nádrž na zachycování dešťových vod. Dokončení
prací se předpokládá do konce letošního roku.
Zdroj: http://www.industrialzonetriangle.com/cs/aktualne
THor
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Nové webové stránky obce
aneb www.bitozeves.cz

PS:
Pokud máte zájem nechat si zasílat, na Vaši emailovou
adresu, důležité novinky, zaregistrujte ji, prosím, na
úvodní stránce našich webových stránek.

V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o spuštění
nových webových stránek obce Bitozeves, ke kterému došlo první únorový den tohoto roku. Jsme velice rádi, že za krátkou dobu
si stránky oblíbila, vzhledem k velikosti naší obce, relativně početná skupina pravidelných návštěvníků. O tom svědčí nejen čísla
statistiky návštěvnosti, ale také i převažující obliba nového
vzhledu stránek, což lze vyčíst z ankety jejich oblíbenosti.
Dovolte, abychom se nyní, pro zajímavost, o některé z těchto
statistických údajů s Vámi podělili.
Průměrná měsíční návštěvnost našich stránek se pohybuje nad
hranicí 510 příchozích, přičemž denní statistika většinou bez problémů převyšuje 30 návštěvníků. Nejoblíbenějším dnem je, dle
statistik, neděle a hned v závěsu je středa a úterý. Vyloženým
propadákem, z pohledu návštěvnosti, je pátek a sobota, ale to lze
celkem pochopit.
Drtivá většina návštěvníků, kteří stánky pravidelně navštěvují,
přichází z ČR a činní tak spíše na krátkou dobu do 15 až 20 min.
Mezi nejčastěji navštěvované záložky patří úřední deska, kulturní
akce a fotogalerie. Perličkou jsou návštěvníci, kteří k nám, zřejmě omylem, zavítají například z Japonska, Kanady či Brazílie.
Četnost návštěv v průběhu všedního dne

Naše škola:
Naši draci
Jak si jistě mnozí všimli, na naší škole máme od března nový
název i s logem. Ve škole již od ledna 2015 fungují dvě třídy
mateřské školy – modří a červení dráčci. Při vymýšlení loga,
které by vyloženě vystihovalo naši školu a naše děti, jsme
věděli, že obrázek draka určitě nesmí chybět. Proto zelený
drak (škola) drží v náručí, a zároveň chrání, dva malé dráčky,
červeného a modrého.
Dle našeho úsudku se logo školy opravdu povedlo a velký
dík patří firmě LIANE group s.r.o., která s námi měla velkou
trpělivost a splnila veškeré naše požadavky.

Jak jsme již posledně zmiňovali, na stránky postupně umísťujeme a budeme i nadále umísťovat nové funkce, které pro Vás připravujeme. Věnujte tedy, prosím, Vaší pozornost nejen záložce
„Rozcestník“, kde již nyní můžeme nalézt například:


nabídky práce v regionu,



stručnou čtyřdenní předpověď počasí,



postupně se rozšiřující archivy (nově doplníme novinky),



online formulář k podání dotazu či žádosti,



nebo praktickou online kalkulačku.

V nejbližší době se chceme soustředit také na tyto oblasti:


aktualizaci úvodních fotografií na nové roční období
(již pro všechny obce),



zahájení postupné aktualizace fotografií jednotlivých obcí,



průběžné doplňování historických fotografií obcí,



oživení záložky „Škola“ o další informace a fotografie,



zahájení elektronické evidence smluvní dokumentace.

O dalších připravovaných změnách Vás budeme informovat v
příštím čísle zpravodaje. Nechte se tedy překvapit. Do té doby,
pokud na stánkách cokoliv postrádáte, prosím, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese podatelna@bitozeves.cz. Děkujeme.
JTyr
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Knihobudka na autobusové zastávce
—Světový den knihy
23. duben - Světový den knihy a autorských práv
23. duben je symbolické datum pro literaturu, neboť tohoto
dne roku 1616 zemřely takové významné osobnosti světové
literatury, jimiž byli např. Miguel de Cervantes y Savendra,
William Shakespeare nebo Inca Garcilaso de la Vega.
Je proto zcela přirozené, že světová organizace UNESCO
vyhlásila právě tento den Světovým dnem knihy a autorských
práv. Má povzbudit každého, především pak mladé lidi k
tomu, aby objevili radost a požitek z četby, ale také obnovit a
zvýšit respekt k těm, kteří přispěli značnou měrou k sociálnímu a kulturnímu rozvoji humanity.

"KNIHOBUDKA"

Miniknihovnička (nebo také „knihobudka“ či „sousedská
knihovna“ - anglicky Little Free Library) je většinou dřevěná
budka (vzhledově podobná té ptačí), která slouží jako místo
ke sdílení a výměně knih. Pravidla jsou jednoduchá – vezmi
si knížku a zase ji vrať nebo přines nějakou jinou. Tato
dobrovolná iniciativa se začala formovat v roce 2009 v USA,
konkrétně v Houstonu ve státě Wisconsin. Todd Bol tehdy
postavil první model knihovničky na památku své matky,
vášnivé čtenářky. Tento nápad si okamžitě získal věhlas. Od
roku 2010 po celém světě vznikají díky knihovnám, jejich
partnerům nebo lokálním nadšencům nové a nové knihovničky, snažící se šířit původní poselství.
V Bitozevsi se našlo také několik nadšenců a tak Vám od
letošního dubna nabízíme na autobusové zastávce „Náves v
Bitozevsi“ - knihobudku. Vyrobil ji pan Šindar a knihy darovali občané například: Melagovi, Behinovi, Tyrpákovi a další.
Zdroj: http://www.skipcr.cz/aktuality/archiv-aktualit/23.-duben-svetovy-denknihy-a-autorskych-prav;
http://www.knihovnachra.estranky.cz/clanky/knihobudky-.html

Psí exkrementy na veřejném
prostranství
V naší obci se stále setkáváme
s problémem neuklizených psích
exkrementů a na volno puštěných
psů. Právě v tomto období začíná
být krásné počasí. Lidé více vychází na procházky a děti si hrají na hřišti. „Voňavé“ boty či
strach z volně pobíhajících psů zažil asi každý z nás.
Co říká zákon…

Povinnost uklidit po svém psu má jednoznačně jeho majitel nebo osoba, která psa doprovází. V případě, že tak
neučiní, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku
dle §47/1d zákona 200/1990 Sb., o přestupcích v platném
znění: Přestupku se dopustí ten, kdo zanedbá povinnost
úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek přestupková komise může uložit pokutu v blokovém řízení od
výše 1000 Kč do 20 000 Kč.
V případě, že jste svědky nedodržování veřejného pořádku, nahlaste toto na Obecní úřad v Bitozevsi. V případě
cizích psů pobíhajících na volno po obci, volejte na mobilní telefon strážníků Městské policie v Postoloprtech:
+420 731 612 111 nebo na pevnou linku služebny Městské policie v Postoloprtech: +420 415 778 431.
Kam s ním?

V naší obci nejsou, ale jen negativní zkušenosti s psími
exkrementy. Většina našich spoluobčanů své psy má na
vodítku a psí exkrementy sbírá. Tento druh odpadu patří
do komunálního odpadu a můžete jej v sáčcích hodit i do
veřejných odpadkových košů.

Děkujeme všem občanům, kteří se o své psí přátele
starají a udržují tak naše veřejné prostředí
v čistotě!

Nezapomínejte na očkování
svých mazlíčků!
Kontakt na nejbližší veterinární kliniku MVDr. Ivana Kocinová
5. května 128, Postoloprty, tel: 415 783 433
Otevírací hodiny:
Pondělí
09:00 - 12:00
Úterý
09:00 - 12:00
Středa
09:00 - 12:00
Čtvrtek
09:00 - 12:00
Pátek
09:00 - 12:00
Sobota
09:00 - 11:00
Neděle
MTyr
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16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
18:00 - 19:00
MTyr
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Ovocnářství v Bitozevsi a Vidovli
Něco z historie
O pěstování ovocných stromů v Bitozevsi je již zmínka kolem
roku 1580 s odkazem na „Štěpnice nad mlýnem“.
Správa schwarzenbergského velkostatku pečovala o vysazování
ovocných stromů kolem polních cest vedoucí ke statkovým polím a kolem chmelnic.
V Bitozevsi byla od roku 1901 schwarzenbergská oplocená
ovocná školka pro více velkostatků. Školka měla rozlohu několika hektarů a její součástí byla hájovna čp.75 nacházející se u
polní cesty na Tatinnou. Jejím vedoucím byl pan Josef Beneš,
Čech, ovocnář a vinař. Josef Beneš žil v hájovně do roku 1923,
kdy po krátké nemoci v prosinci zemřel. Vedoucím se později
stal jeho příbuzný, F. Beneš, a to do roku 1938. V tomto roce
skončila činnost ovocné školky. Po roce 1939 si najali zdejší
revír majitel velkoobchodu v Berlíně jménem Gustav Faulbaum
společně s italským konzulem v Berlíně, hrabětem Anselmi a
v hájovně ubytovali hajného, Josefa Beranovského. Po skončení
války 1945 zůstala hájovna neobydlena a budova chátrala až byla
zloději rozebrána na palivové dříví. Taktéž školka pustla. Asi
v letech 1975 až 1980 nechal státní statek zbylé zdivo odstranit,
stromy vykácet a ze školky vytvořit opět pole.
Na polích Státního statku v Bitozevsi, v lokalitě Galgenberg,
neboli Galgenfeld (česky popraviště nebo šibenice), byl po roce
1949 zřízen ovocný sad. Celkem bylo zabráno a oploceno 18ha
polí, z toho tvořil ovocný sad 8ha. Vedoucím sadu byl vyučený
zahradník Adamec František v době od roku 1949 do roku 1957.
Zřizovatelem a majitelem zahrady byl tehdejší ONV v Žatci.
Dohled měl František Beneš, rodák z Bitozevse, syn správce
bývalé schwarzenbergské školky v Bitozevsi čp.75. V roce 1960
převzal objekt Státní statek v Postoloprtech.
V roce 1979 byl sad zrušen a na jeho místě byl postaven velkokapacitní kravín, který byl dokončen v r.1981.

Stromy a sady
Kolem polních cest byly vysázeny většinou hrušky, zejména
koprčky a solanky. V údolí kolem státních chmelnic byly většinou jabloně, hlavně panenská jablíčka i některé druhy renet. Ve
vysazování ovocných stromů později pokračoval pozdější majitel
zbytkového statku, pan Václav Prusík.
Také obec Bitozeves měla své vlastní ovocné sady. Stráně na
obou stranách bitozevského údolí byly osazeny ovocnými stromy. Obec měla malou ovocnou školku mezi farou a budovou
statku. Jak o školku, tak i o obecní ovocné stromy se staral obecní policajt, Anton Pawlik, bytem v čp.93, a to do roku 1938.
Obec pěstovala zejména následující druhy jabloní: Štětinské,
Matčino, letní Astrachán, některé druhy renet, Ječmínka, Holovovký malináč; z hrušek to byly: Šedivky, Magdálénky, Jakůbky
a některé staré méně kvalitní odrůdy Muškatelka.
V současné době v Bitozevesi a Nehasicích začal obecní úřad
vysazovat ovocné stromy. Ovocné stromy darují občané za dřevo, které se vykácelo. Zatím se nejvíce kácelo v Bitozevsi.
V centru Bitozevse se letos vysadilo 15 ovocných stromů. Dále
se vysadily 4 třešně na farské cestě. V plánu je dosadit ještě další
3. U kostela pod panem Müllerem se vysadilo 8 ovocných stromů.
V Nehasicích se zatím vysadily první 2 ovocné stromy.
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Tabulka - soupis ovocných stromů k r.1900
Druh
Stromu
Hrušně

privátní majitel
Bitzeves Vidovle

obecní majitel
Bitzeves Vidovle

velkostatek
Bitzeves Vidovle

210

150

175

0

780

1063

Jabloně

225

100

340

0

1190

62

Švestky

1950

300

485

0

1400

1379

Třešně

0

0

0

20

0

0

Višně

0

0

0

0

0

40

Ořechy
vlaš.

10

6

5

0

22

0

Celkem

2395

556

1005

20

3392

2544

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

Vážení spoluobčané,
Chtěli bychom Vás poprosit o poskytnutí Vašich historických fotografií nebo pohlednic obcí Bitozeves, Tatinná, Nehasice a Vidovle k prezentaci na internetových stránkách či reklamních předmětech obce.
Přineste, prosím, Vaše fotografie nebo pohlednice na
OÚ Bitozeves k vytvoření kopie.
Vaší ochoty si velmi vážíme a proto za každou poskytnutou fotografii či pohlednici od nás obdržíte slosovatelný lístek do soutěže o bohaté dárkové koše, která
proběhne na dalších heligonkách, a to na podzim tohoto roku v kulturním domě v Bitozevsi.
Obecní úřad Bitozeves

www.bitozeves.cz

Historie Nehasic z pohlednic
Nehasice byly založeny jako vesnice lidí Nehasových. Prvně
jsou v pramenech uvedeny k roku 1314, kdy na jedné listině
jako svědek vystupuje šlechtic Přidota z Nehasic. Už ve 14.
století tu stávala tvrz, na jejíž základech bylo postaveno dnešní čp. 1. Zdejší kostel Narození Panny Marie se už roku 1359
uvádí jako farní. Jeho dnešní podoba pochází z přestaveb v
letech renesančních epitafů. Majitelé Nehasic se často střídali.
V 16. století zde dlouho sídlili Kostomlatští z Vřesovic a rod
Údrčští. V roce 1629 získal Nehasice Pavel Michna z Vacínova, který je připojil k panství Postoloprty. Majitelům Postoloprt, od 17. století Schwarzenberkům, patřily Nehasice až do
roku 1849.

Ze současnosti Nehasic
Každoroční setkání

rodáků a přátel

Setkání rodáků z roku 2007

Jarní paráda koní a
slavnost koláčů 6. 4.
2013

Obecná škola 1928
Zdroj:Žatecko na starých pohlednicích

Pan
Stanislav
Tůma
z Nehasic, kostelník a předseda o. s. Histořicka ves Nehasice spolů s obecním ůřadem Bitozeves pořadali tůto
akci. V kostele P. Mařie
v Nehasicích vystoůpil pevecky sboř ZUS Postolopřty

Bleska a stařsí Blecha, dale
pak ZUS Loůny – pevecky
sboř Ilůze se zpevackoů
paní Stůdenoů. Bylo přítomno více nez 50 lidí. Pak
nasledovala před kostelem
přehlídka koní a soůtez
kolaců. Tam vystoůpil divadelní soůboř Kloůzak, tanecní
soůboř ZUS Postolopřty, DDM Zatec.
Zdroj: http://postoloprty.farnost.cz/; http://historickavesnehasice.rajce.idnes.cz/
Jarni_Parada_koni_a_Slavnost_kolace_Nehasice/

Dům č. p. 17 v Nehasicích
První příspěvek do sbírky historických pohlednic:
Pan Mařík, Nehasice. Děkujeme!
Další příspěvky můžete najít na:
http://www.bitozeves.cz/fotogalerie-1/historickefotky-a-pohlednice/

Velikonoce v Nehasicích 2016

Tři sovy se uhnízdily ve stromech u kamenného srdce.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/
wiki/Nehasice
Bitozeveský zpravodaj 2016/02
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www.bitozeves.cz

Křížovka
Staré české přísloví: Jiří a Marek ……… (viz. tajenka). Řešení naleznete na www.bitozeves.cz.
Zdroj: HRUBÝ, Karel. Sbírka přísloví, pořekadel a průpovědí, kterých užívá náš lid rolnický. Praha: J. OTTO. 1880. S. 5–7. Vydáno:1880

Hraběnčino tajemství:
Božský jablečný závin
400g hladké mouky
300g hery
2 žloutky
7 lžic vody
Vypracujeme hladké těsto a necháme 3 minuty odležet. Rozdělíme na dvě poloviny. Vyválíme placku a
poklademe na ní nastrouhané jablka a posypeme skořicovým cukrem. Zabalíme a dáme na plech vyložený pečícím papírem. To samé uděláme s druhou půlkou těsta. Dáme do trouby předehřáté na 180º C a
pečeme do zlatova.
Do závinu můžeme dát rozinky, ořechy či kokos. Po upečení a vychladnutí posypeme moučkovým cukrem a podáváme.
JHra
Bitozeveský zpravodaj 2016/02
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Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adresu OÚ Bitozeves s heslem „zpravodaj“.
Další číslo připravujeme na červen/červenec 2016.
Bitozeveský zpravodaj/2016/01, den vydání 6. 4. 2016. Periodický tisk územního samosprávného celku, četnost vydání (4-5x 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.
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