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Bitozeves - Nehasice - Tatinná - Vidovle
Vítání občánků (str.2)

Prvního června jsme tradičně
připravili den dětí. Je až
neuvěřitelné kolik lidí se opět
zapojilo do příprav této akce.
Sluší se na tomto místě všem
poděkovat. Děkuji tedy: sdružení
Ulice dětem z Prahy v čele se svým
vedoucím Danielem Lackem,
občerstvení
Synkovi,
zaměstnancům obce Bitozeves,
početné rodině Hrabětových
(chemik Jirka, korálky Martina,
krámek Jana), šipkařům Skrblíci,
Petře Richtrové - tvořivé drátkování,
Romaně Richtrové - detektoring,
sdružení myslivců Bitozeves,
Adélka Smetánková - agility show,
všem dámám ze Zumby v Bitozevsi
se svou trenérkou Pavlínou Šedivou
z Befit Louny, Jindřiška Talaváňová vození na konících, Taurus Blšany zvučení a taneční zábava. Těšíme se
na příští rok, kdy bychom rádi
dětský den s parkouristy
zopakovali.
Týden po dětském dni se na svoji
největší akci roku připravovali i v
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Dětský den s parkouristy v Bitozevsi

Nehasicích - oslavy 705 let
Nehasic. Osadní výbor s podporou
obce Bitozeves připravily příjemné
posezení u místa setkávání.
Hudební kulisu tvořila skupina
Jardy Pinkase.
Každý návštěvník oslav dostal jako
dárek dřevěný medailonek a

magnetek na památku 705 let
Nehasic.
Za tento hezký nápad, krásné
prostředí a pohoštění (občerstvení
Synkovi) děkujeme osadnímu
výboru v Nehasicích, obci
Bitozeves a všem, kteří se na této
akci podíleli.

MTyr

Oslavy v Nehasicích
www.bitozeves.cz

Nehasice
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Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bitozevse
Usnesení č. 2/2019 - 9. 5. 2019
Schvaluje
• Žádost o finanční dar v částce
8.000,- Kč ZOO Ústí nad Labem a
schvaluje podepsání darovací
smlouvy.
• Prodej pozemku č. 171/9 v k.ú.
Bitozeves o výměře 78 m² v částce
14 310,- Kč panu T. Černému.
• Firmu AActherm servis, sa.s. v částce
566 550,07 Kč s DPH na Sanaci
svahu v obci Nehasice.
• Firmu ERPEstav s.r.o., v částce 774
959,02 Kč s DPH na opravu
sociálního zařízení, chodby a stropu
v MŠ a ZŠ Bitozeves.
• Firmu Reimont - elektro s.r.o., v
částce 1 565 126,53 Kč s DPH na VO
v obci Nehasice.
• Žádost Svazu diabetiků ČR, pobočný
spolek Postoloprty o finanční
příspěvek č.j.: OuB - 211/2019 a
podepsání Veřejnoprávní smlouvy v
částce 5 000,— Kč Svazu diabetiků
ČR, pobočný spolek Postoloprty.
• Rozpočtové změny č. 2/2019.
• Nákup elektro tříkolky na údržbu
zeleně v částce 60 487,90 Kč s DPH
• Žádost Mysliveckého sdružení
Bitozeves o poskytnutí finanční
dotace ve výši 30.000 Kč.
• Žádost ZŠ a MŠ Bitozeves o finanční
přispění částky 5.000,- Kč na akci
“Den s IZS aneb Bitozeves 2019”.
• Nabídku na zastínění pískoviště na
zahradě ZŠ a MŠ Bitozeves v částce
29 887,- Kč s DPH včetně dopravy a
montáže.

• Odkopání a realizace nového
chodníku podél školy firmou Rudolf
Bučko v částce 350 000,- Kč s DPH
materiál hradí obec.
Neschvaluje
• Nabídku na rekonstrukci kulturního
domu Bitozeves č.p. 80 v částce 757
220 Kč s DPH.
Ukládá
• Příspěvkové organizaci Základní a
Mateřská škola Bitozeves předkládat
veškeré finanční toky, dary a
příspěvky, které bude zastupitelstvo
obce schvalovat na veřejné schůzi
zastupitelstva obce Bitozeves.
• Finančnímu výboru udělat kontrolu
na ZŠ a MŠ Bitozeves dne 5. 6. 2019.
• Ukládá starostovi poptat další firmy
na projekční práce na školu a školku
v obci Bitozeves.
Odkládá
• Žádost o pronájem části pozemku
(případné odkoupení pozeku) č. 974
v kú. Nehasice o výměře 54 232 m²,
ž á d o s t o p ro n á j e m p o z e m k u
(případné odkoupení pozemku)
parcelní č. 944 v k.ú. Nehasice o
výměře 2 814 m² (č.j. OuB –
191/2019).
Zastupitelstvo žádá
písemné vyjádření osadního výboru
Nehasice k žádostem č.j. OuB –
191/2019.
• Žádost o pronájem
pozemku č.
301/4 k.ú. Bitozeves o výměře 172
m²(č.j. OuB – 189/2019).

Zastupitelstvo žádá paní Vatrovou
M o n i ku o d o d á n í p í s e m n é h o
vyjádření sousedů se zaplocením
pozemku.
• Cenovou nabídku na projekční
práce na školu a školku.
• Návrh na směny pozemků od pana
Štípka
MRóz

Blahopřejeme jubilantům:
11 žen a 11 mužů v Bitozevsi, Nehasicích, Vidovli a Tatinné oslaví v
roce 2019 své životní jubileum.
Obec Bitozeves gratuluje každých
5 let od šedesáti let a od osmdesáti let každý rok.

Na snímku manželé Bakošiovi z Vidovle. Letos
pan Bakoši oslavil 81 let a paní Bakošiová 80

Vítání občánků v Bitozevsi - 5. května 2019
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Projekty obce Bitozeves
Stavba
kanalizace a komunikace
v obci Tatinná
Práce na stavbě kanalizace, ČOV a
komunikace v obci Tatinná se přehoupli
do své druhé poloviny. U kanalizace se
dokončují poslední přípojky a u
komunikace je již polovina díla hotová.

Místo setkávání Nehasice
U „Místa setkávání“ v Nehasicích byl
dokončen zpevněný chodník
z přírodního
kamene.
Snažili jsme
se dokončit
práce ještě
p ř e d
oslavou 705.
výročí obce,
a to se
povedlo.
Místo se
d á l e
vylepšuje a
přizpůsobuje místním občanům, kteří
zde pořádají čím dál více
společenských akcí.
Dětské hřiště v Bitozevsi
Na dětském hřišti proběhla výsadba
s t r o m ů a k e ř ů . Pr á c e j s o u j i ž
dokončeny.
Za pár let, bude tato
výsadba poskytovat příjemný stín
v letních měsících.

Lavičky na hřišti

Momentálně se čeká na dodání
nástavců a krytů pro kompresory, aby
mohli být provedeny závěrečné zemní
práce.
Oprava kapličky ve Vidovli
Ve Vidovli se začalo s opravou vnitřní a
venkovní fasády kaple, jejíž vznik se
datuje až do roku 1823.

Milan Heřt s pomocí Stanislava Kubra
st. vytvořili příjemné posezení u hřiště
v Bitozevsi. Jedná se o dva stoly a čtyři
lavice sestavené z materiálu z použitých
palet. Tímto bych jim za tento nápad i
provedení chtěl poděkovat.
Chodník u školy hotový
Došlo k rekonstrukci chodníku v severní
části školy.
ČOV Vidovle
V obci Vidovle byly zabudovány tři
nové ČOV. Čistírny byly zprovozněny
během 14 dnů od zahájení prací.

Altán v Tatinné
Osadní výbor v Tatinné s občany uklidil
altán a vyzdobil truhlíky s květinami.

JHor
www.bitozeves.cz
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Aktuálně z průmyslové zóny
Podpora středních škol
Expedice první pneumatiky

Společnost Nexen Tire Europe získala
povolení k zahájení zkušebního
provozu a mohla tak koncem dubna
2019 slavnostně vyexpedovat první
pneumatiky. Tu historicky úplně první
vyexpedoval sám CEO společnosti
Nexen Tire pan Travis Kang. Slavnostní
události přihlíželi zaměstnanci závodu
v čele s prezidentem Nexen Tire
Europe panem Eung Young Leem.

Korejská kultura ctí prvenství a tak se
dostalo náležité pozornosti i expedici
prvních pneumatik vyrobených
v novém závodě Nexen Tire Europe v
průmyslové zóně Triangle. Tato událost
byla oslavena tradičním korejským
způsobem, který zahrnoval křest
korejským vínem z rýže a následnou
modlitbu za úspěch budoucí sériové
výroby. Společnost Nexen Tire tak
překonala další významný milník v cestě
k zahájení plného provozu nové
továrny. Ta má do budoucna
nabídnout až 1 500 pracovních
míst. Po rozšíření závodu o
druhou fázi, která se již plánuje,
tak společnost investuje
v České republice celkem 829
milionů eur (přes 21 miliard Kč).

Dne 11. června 2019 podepsali
zástupci společnosti
dohodu o
vzájemné spolupráci s pěti středními
školami z Ústeckého a Středočeského
kraje. V rámci platformy „Nexen
Program“.
Podpisem společné spolupráce chce
Nexen Tire zvýšit u studentů odborné
dovednosti a znalosti z oboru tak, aby
našli uplatnění kdekoli ve svém
regionu. Těm nejšikovnějším nabídne
praxi i zaměstnání přímo ve své
moderní továrně. Každá ze
škol si v rámci tzv. „Nexen
Pro g r a m u “ m ů ž e z a
přidělenou částku vybavit
pracovní dílny a nakoupit
komponenty přímo do
výuky, například měřicí
přístroje nejrůznějšího
charakteru. K dispozici jim
bude finanční podpora
Nexen Tire v celkové
hodnotě 360 000 Kč.
Firma také vybuduje ve školách
relaxační koutky, ve kterých mohou žáci
trávit volný čas o přestávkách a bavit se
tak i bez sociálních sítí. Koutek bude
vybaven gauči a sedacími pytli.
Součástí koutku bude i informační
stojánek, kde se mohou žáci dozvědět
zajímavé informace o společnosti
Nexen Tire a především o aktuálně

otevřených pracovních
pozicích. Každá ze škol
bude
vybavena
v hodnotě -360 000 Kč.
K vybraným školám patří
Střední škola Educhem v
Meziboří, Střední škola
technická, gastronomická
a automobilní Chomutov
(TGACV), Střední
průmyslová škola
C h o m u t o v, St ře d n í
odborná škola Podbořany a Střední
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průmyslová škola Emila Kolbena
Rakovník.
Zá s t u p c i š ko l m ě l i p o p o d p i s u
spolupráce jedinečnou příležitost
prohlídky nového závodu, který
koncem dubna 2019 zahájil zkušební
provoz a vyexpedoval první
pneumatiky ke svým odběratelům.
Účastnici se mohli detailně seznámit s
procesem výroby pneumatiky a to od
smíchání směsi až po výsledný produkt.
Setkání bylo zakončeno společným
obědem korejské kuchyně ve
zbrusu nové kantýně Nexen Tire

O společnosti Nexen Tire

Jihokorejská společnost, založená
v roce 1942, je světovým výrobcem
pneumatik se sídlem v Jangsanu
v provincii Jižní Kjongsang a v Soulu.
Letos slaví 77. výročí od svého založení.
Společnost patří mezi nejrychleji
rostoucí výrobce pneumatik na světě.
Má 491 obchodních zastoupení ve 141
zemích na celém světě (stav v červenci
2015) a tři výrobní závody – dva v Koreji
(Jangsan a Changnyeong) a jeden
v Číně (Čching-tao). Svůj čtvrtý závod
postavila v Žatci v České republice.
Společnost Nexen Tire vyrábí
pneumatiky s vyspělou technologií
a špičkovým designem pro osobní
vozidla, SUV a lehké nákladní
automobily. Společnost se zaměřuje
také na výrobu pneumatik UHP s
využitím nejmodernějších technologií.
Své výrobky dodává jako originální díly
pro řadu světových výrobců
automobilů. V roce 2014 společnost
jako první výrobce pneumatik na světě
získala čtyři nejprestižnější ceny za
design. Více informací naleznete na
webu http://www.nexentire.com
THor
Zdroj: tiskové zprávy spol. Nexen Tire
Europe
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Naše škola a školka
Školní rok končí, těšíme se na léto
Mateřská škola zahájila s měsícem
květnem zápis dětí do MŠ. Paní učitelky
a děti se moc těší na nové kamarády a
spoustu zábavy. Starší děti vystoupily na
akci „Vítání občánků“ v místním
kulturním domě s pásmem básniček a
písniček. Navštívila nás paní knihovnice
se spoustou zajímavých knih a
vyprávění. Nejvíce však děti zaujala
beseda s uměleckým kovářem, který
představil
svou práci, a
místní akce
„ N o c
k o s t e l ů “.
Velice se
v y d a ř i l
školkový
výlet do
ZOO Plasy.

na prvňáčky. Na závěr školního roku
proběhne každoroční akce IZS. Všem
přejeme krásnou a pohodovou
dovolenou a budeme se těšit na setkání
v září.
Závěr školního roku je vždy nabitý
různými akcemi. Všechny školáky zaujal
kovář Martin, který žákům vyprávěl o
své práci, popsal jim, jak se vyrábí
historické zbraně, několik jim jich také
ukázal. Hezké dopoledne si pro všechny
připravila p. Tyrpáková v rámci „Noci
kostelů“. Žáci vyrobili Archu Noemovu a
masky zvířátek.

Pořádnou dávku sportu znamenal
sportovní den s moderními
volnočasovými street aktivitami se

Pomalu se blíží školní rok ke svému
k o n c i a n á s č e k á „ p a s o v á n í “.
Z Červených draků se stanou Modří
draci a Modří dráčkové budou pasováni

společností Ulice dětem.
Žáci 3. až 5. r. se opět vydali do
Žatce na dopravní hřiště,
několik z nich si zasloužilo
„řidičský průkaz cyklisty“.
V červnu jsme si při té
příležitosti vyšlápli na
Chmelový maják. Páťáci se se
svou paní učitelkou vydali na
www.bitozeves.cz

poznávací exkurzi do Lidic a Terezína.
Zajímavý výtvarný projekt si pro žáky 3.
až 5. r. připravila p. uč. Daňková.
V rámci školní družiny měli žáci spoustu
tvořivých, zábavných a soutěžních
o d p o l e d n í . N a p ř. m i n i s o l i t a re a

ochutnávka a poznávačka ovoce a
zeleniny. Paní vychovatelka některé
práce žáků zaslala i do výtvarných
soutěží.
A co jsme si naplánovali na samý závěr?
Tajný školní výlet 5. r. do Prahy a
poznávací výlet ostatních žáků do
Podkrušnohorského technického muzea
v Kopistech a návštěvu infocentra
elektrárny Ledvice i s vyhlídkou ve výšce
144 m. Odměnou za snahu při plnění
povinností je návštěva filmu Psí poslání
2. v kině Louny.
Každý
rok
p ře d v á d í ž á c i
své hudební,
pěvecké, taneční
či sportovní
n a d á n í
s p o l u ž á ků m a
pedagogům
školy. Nejinak
tomu je i tento
rok. Dojde i na
sport a Den s IZS
aneb Bitozeves
2019. A po noční
Pyžamové párty
si žáci po
p ů l n o c i
převezmou svá
vysvědčení. Tím zahájí své letošní
prázdniny, na které se již velice těší!
Za ZŠ a MŠ Bitozeves Pavlína Pončíková
a Irena Trefilová
Foto: P. Pončíková, V. Fidlerová, K.
Machová, I. Trefilová
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Sranda bez plotů 2019 - Mikroregion Žatecko
Letošní 19. ročník
se konal 15. 6. 2019
v Lenešicích, kde se
zúčastnilo celkem patnáct obcí. Na
soutěžící čekali čtyři soutěže ve stylu
PÁRTY. Naši obec reprezentovalo
družstvo složené ze dvou dívek, čtyř
chlapců a kapitánky. Pája Vávrová,
Mirča Jelínková, Ondra Wist, Ríša Heřt,
Pe p a M a t o u š e k a Pe p a K o v á ř
s kapitánkou Martinou Šatopletovou.
Po slavnostním nástupu, který proběhl
za doprovodu bubenické kapely, se
náš tým dal do boje.
Hned jako první soutěž
byla ,,Narozeninová párty “. Kde po
odstartování běžel kapitán týmu na
konec dráhy. Po doběhnutí si oblékl na
sebe připravený kuchařský oblek a
čekal
na své

spoluhráče.
Ti si mezitím nasazovali zástěry. Po
nasazení si vzali do ruky tyčku a udělali
řadu. Pomocí tyček přendávali toaletní
papír na podložku, celkem 21 rolí. Když
přendali všechny role, museli z nich
udělat čtyřpatrový dort, který měl
základ z devíti rolí, další část dortu
měla sedm, pak čtyři a nejvyšší měl
jednu. Po dostavění dva hráči vzali
podložku a co nejopatrněji, ale zároveň
nejrychleji, donesli kapitánovi, aby ho
mohl ozdobit pentlemi. Které mu
mezitím přinesl jeden ze spoluhráčů.
Nazdobili se tři patra stužkami a do
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čtvrtého přišla zapálená prskavka. Náš
tým si zde vybojoval krásné 3. místo.
Jako druhá soutěž
byla ,,Taneční párty“. Zde po zahájení
soutěže se soutěžící oblékli do
hawaiských sukýnek a podprsenek. Na
zadek se jim přivázala krabička s míčky.
Po odstartování běželi hráči na
vyznačené místo, kde pomocí
tanečních pohybů museli dostat míčky
z krabičky. Vypadlé míčky sbíral kapitán
a odnášel je do připravené nádoby.
Celá tato akce trvala 30 vteřin. Za tuto
dobu se muselo nasbírat co největší
počet. Bitozeves v této soutěži získal
10. místo.
Třetí soutěž měla název ,,
Plážová párty“. V této disciplíně běžel
kapitán na konec dráhy a sedl si na
připravenou židli. Mezitím hráči si
rozhodli pořadí běhu. První na řadě si
nazul ploutve na potápění a nasadil
brýle do vody. Během toho ostatní
hráči nafoukli balónek, který dali do
ruky už připravenému spoluhráči. Ten si
ho vzal a vyrazil vpřed. Přiběhnul
k sedícímu kapitánovi a položil mu
balónek na klín a skočil na něj, tak aby
balónek praskl. Když praskl, hráč, který
měl na sobě ploutve, si je sundal a
předal je původně sedícímu
kapitánovi, poté si sedl na židli. Ten si
všechno vzal a běžel k ostatní na start,
kde to předal dalšímu na řadě. Toto se
opakovalo do té doby, než se vystřídali
všichni. V této soutěži to pro náš tým
vypadalo velmi nadějně, ale co osud
nechtěl, praskali nám balónky při
nafukování. A když nám rozhodčí šel
pro nové tak to chvilku trvalo a nabralo
nám to vteřiny do celkového času.
V této disciplíně jsme se umístili na 11.
místě.
Čtvrtá a zároveň poslední
soutěž ,, After párty“. Na startu zůstali
čtyři hráči a tři běželi do půlky dráhy,
kde si svázali nohy k sobě gumou a
čekali. Mezitím na začátku se na
dřevěnou podložku,
která byla přivázaná
čtyřech provázcích. Se
položili tři kelímky a
nalévalo se do nich
p i v o. Po n a p l n ě n í
hráči vzal podložku za
šňůrky
a
šli
k
přivázaným
spoluhráčům, ti si vzali
kelímky a běželi s nimi
na konec dráhy, kde

byla připravena mísa s ryskou. Do ní se
vylilo pivo a běželo se nazpět předat
prázdné kelímky. Ti si vše vzali a utíkali
je znovu naplnit. Toto se opakovalo do
té doby, než byla mísa plná až po rysku.
Když byla naplněná, vzali se brčka a vše
se muselo vypít a pak běžet zpět do
cíle, kdy po doběhnutí posledního
soutěž končila. Zde jsme si vybojovali
7. místo.
Po skončení všech soutěží byl
připravený program, kde jsme si mohli
poslechnout Martina Maxu. Poté přišlo
vyhlášení výsledků. Bohužel ani letos
se nám nepovedlo dosáhnout na
přední příčku, tým z Bitozevsi obsadil
celkové 9.místo. Letošní hry bez plotu
vyhrálo družstvo, a zároveň obhájili
loňskou výhru, z Lenešic. Ale máš tým
se jen tak nezdává a příští rok půjde
opět do boje. Celý chce poděkovat
všem, kteří nás přišli povzbudit, za
podporu.
Martina Šatopletová

Postoloprtské mažoretky (dále PM)

PM navštěvuje několik děvčat z našich
vesnic, jsou velmi šikovné a proto jim patří
alespoň malá zmínka.
Na závěr letošní sezóny se konal národní
š a m p i o n á t m a ž o re t ko v ý c h s k u p i n .
Šampionát je složen za tři kol. Oblastní
kolo se konalo 5.5. Žatci kde skupina
nejmenších "mini" obsadila krásné
2.místo, skupina děti starší
1.místo, a
skupina junior 4.místo, tím si všechny
skupiny zajistili postup do dalších kol. Ty
nejmenší jeli 8.6. do Mohelnice na
mistrovství ČR,kde získali titul 2.vicemistr
české republiky.
Ty starší čekalo 2.6.
mistrovství čech kde juniorky skončily 4. , a
děti starší vybojovali titul mistra Čech.
Posledním kolem bylo mistrovství ČR, k
obě skupiny obsadily příčky bramborové.
Všem moc gratulujeme a přejeme hodně
štěstí do dalších let!
Hanka Horáková
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Kronika obecní školy v Nehasicích

a ještě jednou letošní oslavy 705 let Nehasic

školní rok 1953/54
Školní rok 1953/54 byl zahájen dne
15. září, neboť během prázdnin se
vyskytla na žateckém okresu
obrna. Slavnostní zahájení za
přítomnosti zástupců SRPŠ bylo
provedeno 15. 9. 1953.
B ě h e m š ko l n í c h p rá z d n i n s e
odstěhovali 2 žáci a 3 žáci odešli do
střední školy v Postoloprtech. Do 1.
třídy jest zapsáno celkem 16 žáků.
Ředitelem školy zůstává nadále ředitel
Josef Wiesinger, který jest členem MNV
a účetním JZD. Vyučuje se podle
Golfová průprava
sovětského
vzoru s rozšířeným učebním
úvazkem o 10 hodin týdně.
K vyučování náboženství není přihlášen
žádný žák.
Národní škola zůstává jednotřídní s
přiškolenou obcí Tatinná. V letošním
roce bylo zahájeno vyučování podle
nového školského zákona. Na počátku
školního roku se projevil nedostatek
nových učebnic a zvláště pomůcek pro
1. postupový ročník. Staré učebnice
jsou nevyhovující a byly vyřazeny.
Dne 5. října 1953 byla uspořádána
besídka za přítomnosti zástupců
armády ku „Dni armády“.
Na ustavující schůzi SRPŠ v pátek dne 9.
října byl zvolen předsedou s. Šťastný
František. Dne 28. října 1953 bylo
vzpomenuto 8. výročí Dne znárodnění –
prvního úspěšného kroku pracujících na
cestě k socialismu.
6. listopadu 1953 bylo vzpomenuto na
besídce 36. výročí VŘSR.
23. listopadu bylo vzpomenuto 57.
narozenin zemřelého presidenta s.
Klementa Gottwalda a žactvo
seznámeno s jeho životem a dílem.
1. čtvrtletí škol. roku 1953/54 bylo
zakončeno v sobotu dne 14. listopadu
1 9 5 3 . Pro s p ě l o v š e c h 1 6 ž á k ů .
Docházka
je dobrá.
Praha
Během měsíce prosince probíhal v celé
ČSR měsíc československo-sovětského
přátelství. Ve všech vyučovacích
hodinách byli žáci seznámeni
s významem našeho přátelství se
Sovětským svazem. Na ukončení měsíce
bylo vzpomenuto 74. narozenin J. V.
Stalina.
Zimní prázdniny trvaly od 23. prosince
1953 do 3. ledna 1954 včetně.
Dne 21. ledna vyslechli žáci pořad
z rozhlasu k výročí úmrtí V. I. Lenina. Žáci
www.bitozeves.cz

Vyrobilo Gra-Cool, hledej na Facebooku

poznali život a dílo geniálního vůdce
dělnické třídy.
Dne 30. ledna 1954 bylo zakončeno 1.
pololetí školního roku 1953/54.
Klasifikováno bylo 16 žáků, prospěli
všichni. Průměr docházky jest dobrý.
Pololetní prázdniny trvaly od 1. do 6.
února.
Vyučování ve II. pololetí začalo dne 8.
února 1954.
V měsíci únoru bylo vzpomenuto 6.
výročí Vítězného února 1948.
V měsíci březnu byli žáci přítomni oslav
ku vzpomínce 1. roku úmrtí J. V. Stalina
a presidenta republiky Klementa
Gottwalda. Smuteční tryzna se konala
v neděli 14. března 1954.
Dne 15. dubna bylo zakončeno III.
čtvrtletí, v němž všichni žáci prospěli.
Jarní prázdniny trvaly od 16. dubna do
20. dubna 1954. 1. máj byl oslaven
společnou manifestací s místními
občany v Postoloprtech. V sobotu dne
8. května bylo vzpomenuto na školní
slavnosti 9. výročí osvobození naší
vlasti.
V měsíci červnu se žáci zdejší školy
zúčastnili několikrát hudební vesnovky
na pozemcích místního JZD. V tomto
měsíci byly také provedeny hledačky
mandelinky bramborové.
23. června 1954 byl uspořádán se
všemi dětmi jednodenní výlet do
Hřenska vlakem. Z Děčína do Hřenska a
zpět jeli žáci parníkem. S dětmi jeli též
rodiče a vlivem pěkného počasí se výlet
d o b ře a ku s p o ko j e n o s t i v š e c h
přítomných vydařil.
Školní rok 1953/54 byl slavnostně
zakončen dne 26. června 1954 s 18
žáky, z nichž všichni prospěli. 5 žáků
odchází do střední školy
v Postoloprtech.
Zapsal Josef Wiesinger.
Přepsala MTyr
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Kde jsme se mohli potkat…

Aktuálně ze zóny (dokončení)
STREBL Green Carbon s. r.o. plánuje

Bitozeves stavění máje a
pálení čarodějnic.
Setkání spestřilo

Noc kostelů - kon-

vystoupení

cert pěveckého
sboru Církve bra-

X-Bikerů z Kladna

trské z Litvínova

Pálení čarodějnic v
Nehasicích - nahoře.

Pálení čarodějnic v
Tatinné - dole.

instalaci depolymerizační linky v průmyslové
zóně Triangle
Na stánkách obce byla začátkem června
zveřejněna informace o záměru firmy stavět
v průmyslové zóně Triangle a probíhajícímu
připomínkování studie na posouzení vlivu na
ž i v o t n í p ro s t ře d í , t z v. E I A . h t t p s : / /
portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1085.
Depolymerizační linka je určena
k zpracování pryžové drti (pelet z použitých
pneumatik), ze které se vyrábí olej pro další
využití, uhlík pro další využití a energeticky
bohatý plyn, který je zpracováván na teplo
pro provoz zařízení. Z hlediska
principiálního jde o chemický proces, který
rozkládá dlouhé řetězce uhlovodíků na
kratší, znovu využitelné. Celková kapacita
zařízení je 4 tuny peletek za hodinu, tj. 96
tun za den, frekvence závozů v průměru 4
nákladní automobily denně.
Primárním cílem společnosti je výroba
kvalitního granulovaného uhlíku, který má
rozsáhle využití ve zpracování. Olejovou
složku převezme Unipetrol a.s. v Litvínově k
dalšímu zpracování. Plyn bude zpracován v
místě na teplo a z části na elektrickou
energii
Česká firma se sídlem v Žatci je z 80%
vlastněna společností STREBL GREEN
CARBON PTE. LTD. se sídlem v Singapuru.
Dle webových stránek této společnosti, je
jedním ze zakladatelů společnosti Petr
Štrebl z Prahy. Dle webu realizovala firma
provoz závodu ve východní Evropě (2009),
závod v Indii (2012) a dalšími projekty
plánuje umístit v Asii (plán zahájení 2016 v
průmyslové zóně Iskandar v Johoru
v Malajsii a v Thajsku) a dále pak České
republice.

Pálení čarodějnic ve
Vidovli - nahoře.

THor
Zdroj: Oznámení (EIA) z 4/2019, Posouzení
akustické (hlukové) situace z 16.4.2019 GREEN
CARBON I.etapa, http://streblgreencarbon.com/
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Sudoku

Ekologický recept
Prášek do myčky na nádobí
Suroviny
300 g jedlé sody
300 g sody na
praní
150 g soli do
myčky
100 - 150 g
kyseliny citronové
Postup
Všechny ingredience smíchejte a dejte
do vzduchotěsné lahve.
Ke každému mytí přidejte hrnek octa,
který leští sklenice.
Klidně můžete přidat pár kapek EO
levandule nebo citronu.

Tatinná
Na jedno mytí 2 polévkové
lžíce prášku.
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.

Zdroj: Kosmetika hrou, Judita Klimentová a
Michaela Doušová.
http://www.kosmetikahrou.cz/?
s=prášek+do+myčky

Řešení Sudoku naleznete v elektonické porobě na internetové stránce obce Bitozeves.
JTyr

Hraběnčino tajemství - Mátový sirup
Postup

Suroviny
70 g máty (na 1 l vody)
750 g cukru krystal
20 g kyseliny citronové

Mátu i s květy vložíme do misky
a zalijeme převařenou, ale ne
vroucí vodou (zničili by se látky
v mátě), ve které jsme
rozmíchali cukr s kyselinou
citronovou.
Při občasném míchání necháme
2 dny vylouhovat. Nemusíme
dávat do lednice stačí nechat
při pokojové teplotě, ale ne na
přímém slunci.

Po vylouhování přecedíme a
buď si necháme sirup v lednici a
postupně užíváme nebo ho
můžeme sterilovat při 85⁰C asi
15 minut.
Ze sirupu můžeme v létě udělat
minerálku s ledem a dozdobit
lístky máty nebo jen s vodou.
Krásně osvěží. Lze použít i do
čaje. Je skvělým lékem při
nachlazení, kašli a bronchitidě
JHra

www.bitozeves.cz
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Vítání prázdnin v Bitozevsi

Volejbal - aktuálně

20. 7. se koná již 10.ročník volejbaloveho turnaje v Semenkovicich.
Přihlásit se můžete na emailu
Janecekpetr@email.cz,počet míst
omezený.
24.8. 4.ročník turnaje ve Skupcich.
Hlásit se můžete na tel.602317850
Pavel Ježek nebo 602680527 Marek
Hruda. Více informací naleznete na
fb.
Termín pro turnaj v Bitozevsi
upřesníme během prázdnin.
Zatím si s námi můžete přijít zahrát na
hřiště. Kdo by měl zájem může mě
kontaktovat na ten.723788045.
Scházíme se dle možností a domluvy.
Hanka Horáková

Pozvánka na další akce
v roce 2019:
www.bitozeves.cz
Volejbalový turnaj v
Seménkovicích 10. ročník
20. července
-

Rýžování zlata v Nehasicích
přelom července/srpna
Volejbalový turnaj ve
Skupicích 4. ročník
24. srpna

Volejbalový turnaj v Bitozevsi
- během září
Vidovle - mokré plstění - září

Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adresu OÚ Bitozeves s heslem „zpravodaj“.
Další číslo připravujeme na říjen 2019.
Bitozeveský zpravodaj 2019/03 den vydání 23. 6. 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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