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2015 / 03— vydává obecní úřad

O b e c B i t o z e v e s — N e h a s i c e — Tat i n n á — V i d o v l e

Den dětí v Bitozevsi a ve Vidovli

● Usnesení ● Čističky odpadních vod ● Ve zkratce ● Připomenutí 2. světové války ● IZS ● Sranda bez
plotů ● Dětský den v Bitozevsi ● Kulturní a sportovní akce ● Hraběnčino tajemství ● Křížovka ●

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Bitozeves

U S N E S E N Í č.3/2015
ze dne 17. 6. 2015
I. Bere na vědomí
1. Zapisovatelem zápisu byla jmenována M. Rózsová
2. Zastupitelstvo obce nemá připomínky k zápisu
z minulé schůze a kontrole plnění usnesení.
3. Informaci k provozování obecního vozidla
4. Informaci o analýze financování rozšíření kapacity MŠ
5. Informaci o aktualizaci pojistné smlouvy od pojišťovny
Kooperativa
6. Zprávy finančního výboru

II. Schvaluje
1. Doplnění programu jednání zastupitelstva obce.
a) Schvalení vypracovaní projektove dokumentace
na ČOV Nehasice, Tatinna, Vidovle.
b) Ukončení spolupráce s advokátní kanceláří Dostál
& Sorokáč.
2. Program veřejné schůze zveřejněný dne 8. 6. 2015 na
úřední desce a způsobem obvyklým.
3. Návrhovou komisi ve složení : Ing. Jiří Žežulka, Ing.
Ivan Kolár.
4. Ověřovatelé zápisu ve složení : Lucie Kulichová,
Lukáš Kulich.
5. Prodej částí pozemků parcelní číslo 303/8 o výměře
72 m² v k. ú. Bitozeves a část parcely 1126/1 o
výměře 22 m² v k.ú. Bitozeves panu Romanovi
Peterovi.
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vypořádání některých práv
a povinností souvisejících s realizací stavby
,,R7 Postoloprty – MÚK Bitozeves“ k neplatné
smlouvě podepsané 3.10.2007.
7. Převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Bitozeves za r. 2014 ve výši 526,47 Kč na rezervní
fond školy.
8. Přijetí účelově vázaných a čerpání neúčelově
vázaných sponzorských darů na akce pořádané školou
pro děti ZŠ a MŠ, s tím, že po každé akci škola doloží
vyúčtování do jednoho měsíce po ukončení akce.
9. Proplacení faktury – daňový doklad 2015036
advokátní kanceláři Dostál & Sorokáč v maximální
částce 90 452,34 Kč po doložení vysvětlení
jednotlivých položek k příloze (písemnou formou).

10. Vyplácení finančních darů občanům – 8 žádostí, ve
výši 420 000,--Kč.
11. Rozpočtové změny.
12. Závěrečný účet Obce Bitozeves za rok 2014 s výhradou.
Zastupitelstvo obce bude dodržovat smernici o
žadavaní verejnych žakažek maleho rožsahu.
Kontrolní vybor bude vykonavat svou cinnost dle
žakona o obcích.
13. Vydání stanoviska k pozemku parcelní číslo 974/2 v
k. ú. Nehasice.
14. Vrácení finančního daru paní Lidiji Maškové v částce
39 000,-Kč.
15. Účetní závěrky obce za rok 2014 a účetní závěrky
Základní školy a Mateřské školy za rok 2014.
16. Vypracování projektove dokumentace na ČOV
Nehasice, Tatinna, Vidovle.

III. Neschvaluje
1.
2.

3.

IV.
1.

V.

Změny povrchu u cest HPC7, HPC8, HPC11, HPC12.
Odkoupení pozemku st. 22/1 v k.ú. Bitozeves o
výměře 227 m² od společnosti ZET STROJ, a.s.
v částce do 10.000,- Kč.
Pronájem pozemků panu Filipovi Horákovi, najemce
bude provadet sekaní travy na obecních cestach: p.
č. 887 o výměřě 2101 m² v k. u. Tatinna, p. c. 861 o
vymere 8197 m² v k. u. Tatinna, p. c. 876 o vymere
2643 m² v k. u. Tatinna, p. c. 826 o vymere 6030
m² v k. u. Tatinna, p. c. 1184 o vymere 1891 m²
v k. u. Bitoževes, p. c. 1215 o vymere 8757 m² v k.
u. Bitoževes, p. c. 1174 o vymere 3568 m² v k. u.
Nehasice, p. c. 1092 o vymere 3904 m² v k. u.
Nehasice, p. c. 1147 o vymere 8180 m² v k. u.
Nehasice.

Odkládá
Ukončení spolupráce s advokátní kanceláří Dostál &
Sorokáč.

Ukládá starostovi:

Jednat s ŘSD a STÁTNÍM POZEMKOVÝM ÚŘADEM,
aby došlo k realizaci staveb podle původního návrhu.

MRóz
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Jímka, septik, nebo čistička
odpadních vod (ČOV)?

zajišťuje septik, který na rozdíl od jímky odpadní vodu pouze
neshromažďuje, ale zároveň i předčisťuje. Odpadní vody se v
něm, nejčastěji ve třech komorách, postupně zbavují kalu.

Zastupitelstvo obce
Bitozeves schválilo záměr na
odkanalizování obcí Tatinná, Nehasice a Vidovle. OÚ
počítá s vypracováním dokumentací a dále s následnou
realizací lokálních čistíren odpadních vod. Tento plán je
dlouhodobý a v letošním roce se předpokládá
vypracování cca deseti projektových dokumentací. OÚ si
od tohoto projektu slibuje omezení vypouštění
splaškových vod do říčky Chomutovky a místních
vodotečí.

Takto vyčištěnou vodu, již na rozdíl od minulosti, nelze
vypouštět do půdy bez dočištění odpadním filtrem, který se
zařazuje za septik jako mechanická dočišťovací jednotka.
U větších septiků lze zařadit i více filtrů za sebou.
Co se týče provedení filtru, většinou jde o celoplastový
kontejner, který se před uvedením do provozu naplní hrubším
pískem se štěrkem nebo s koksem. Horní přibližně
deseticentimetrovou vrstvu tvoří vypraný písek, který je za
provozu třeba občas vyměnit.

JÍMKA, SEPTIK, NEBO ČISTIČKA ODPADNÍCH
VOD( ČOV)?

Je opatřený větracím potrubím a musí být od okolního prostředí
vodotěsně oddělený. Náklady spojené s pořízením septiku jsou
stejné jako u jímky, cena zemního filtru vychází z jeho objemu,

Jednoznačná odpověď na otázku, který způsob likvidace
odpadních vod je nejvhodnější, neexistuje, protože záleží
na celé řadě faktorů. Rozhoduje, zda je dům trvale
obydlený, či využívaný jen jako rekreační objekt.
Samozřejmě také to, jaké jsou možnosti pozemku a jaké
má zadavatel nároky na obsluhu zařízení, zda je v
blízkosti vodní tok, do kterého lze přečištěnou vodu
vypouštět, a na dalších podmínkách. Nejrozumnější je
pozvat si přímo na místo odborníka a nechat si poradit.
Jímka neboli žumpa
Na pohled nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod
představuje jímka, neboli žumpa. Jde o vodotěsnou
bezodtokou nádrž z plastu, betonu či sklolaminátu. Ke
stavbě jímky potřebujeme povolení stavebního úřadu a
počítá se s tím, že bude vyvážena na čistírnu odpadních
vod, takže nemusíme žádat o povolení k vypouštění
odpadních vod.
Dokonalejší

způsob
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likvidace

odpadních

vod

jeden kubík přijde přibližně na 5 000 Kč. V případě dobře
usazeného filtru celý čisticí provoz probíhá bez pomoci
elektrické energie. Kal, který zůstává v septiku, stačí vyvézt
jednou za rok, v některých případech i méně často.
Ke stavbě septiku i osazení filtru potřebujete stavební povolení.
K vypouštění vod je pak třeba souhlas příslušného
vodoprávního úřadu.

Čistička odpadních vod
Nejdokonalejší způsob likvidace odpadních vod z obytných
objektů představuje čistička odpadních vod (ČOV) . Pokud jde
o princip jejího fungování, je v zásadě stejný, jako u velkých
klasických čistíren. Odpadní vody se čistí aerobně biologickým
způsobem, při němž je organická hmota rozkládána směsí
mikroorganismů potřebujících ke svému životu kyslík ze
vzduchu.
Celý proces čištění probíhá obvykle ve třech fázích. V první
části se provádí hrubé předčištění, v jehož průběhu se oddělí od
odpadní vody hrubé nečistoty. Poté následuje druhá fáze čištění,
takzvaný aerobní stupeň, kdy dochází k vlastnímu
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V případě zamítnutí žádosti se likvidace domovních
odpadních vod řeší pomocí kombinace čističky
odpadových vod a zásobní nádrže na odpadovou vodu.
Tato varianta předpokládá další využití odpadní vody,
obvykle k zálivce. Důležitý však je stupeň vyčištění.
Některé čističky dokážou vodu vyčistit tak, že ji lze
použít jako užitkovou vodu i v domácnosti.
K rodinnému domu, který obývá klasická rodina, si
dnes pořídíte kvalitní čističku odpadních vod již od
50 000 Kč, k nimž je třeba připočítat cenu za osazení a
provozní náklady, které tvoří především cena
spotřebované elektřiny. Ta by se měla vejít do částky
2 000 Kč ročně.

biologickému čištění s následným oddělením kalu, který je
produktem čištění.
Posledním stupněm čisticího procesu je pak přenos produktů
čištění (kalu a vyčištěné vody) do prostor určených pro jejich
skladování a jejich následné další zpracování. Čističky
odpadních vod se dělí na kontinuální
(s nepřerušovaným průtokem), u nichž jsou splašky čištěny
průběžně, a diskontinuální (s přerušovaným průtokem)
čističky odpadních vod, u kterých se odpadní vody čistí v
aktivační nádrži při jejím plnění. Po vyčištění se
provzdušňování zastaví a po sedimentaci se čistá voda
odčerpá.

Obr. 3

Obr. 2

Pro správný výběr je důležité, zda jde o čističku k trvale
obydlenému, nebo rekreačnímu objektu. Vzhledem k tomu, že
její zřízení patří do kategorie vodní dílo, povolení k pořízení
uděluje příslušný odbor životního prostředí u pověřených
stavebních úřadů.
Často však není snadné vyřešit problém, kam s vyčištěnou
vodou. Pokud máme v blízkosti čističky odpadních vod potok,
řeku nebo rybník, likvidace vyčištěných odpadních vod se řeší
tak, že ji do nich vypustíme.
Pokud bychom chtěli předčištěné odpadní vody svést
drenážním potrubím do podzemních vod, je třeba projekt
doplnit o hydrogeologické vyjádření, že v místě vypouštění
nedojde ke znehodnocení podzemních vod. Obvykle je
požadován vyšší stupeň čištění, než při vypouštění do
povrchových vod.

Ekonomické zhodnocení čistírny odpadních
vod versus žumpy na vyvážení
Návratnost investice do domovní čističky odpadních
vod typu STMH.
Uvádíme porovnání nákladů při pořízení a provozu
ČOV v porovnání s provozováním žumpy. V uvedeném
porovnání uvažujeme o čtyřčlenné rodině s průměrnou
spotřebou vody 135 l/1 osoba /1 den a produkci min.
množství odpadní vody 66 l/1 osoba /1 den.
Pozn. vývoz fekálií je vypočten: odvoz fekálie: 281,Kč/1m³ x 8 = 2 248,- Kč/1měsíc x 12 = 26.976,Kč/1rok

Návratnost investice do domovní čističky odpadních vod
Způsob likvidace

Žumpa (8m3 – 3komorová )

Domovní ČOV typ STMH

35.000Kč

55.000Kč + 14.100Kč

Pořizovací investice
Období

Vývoz fekálií (kalu)
Spotřeba energie
Celkové finanční zatížení

1rok
27.000Kč
0 Kč
62.000Kč

5 roků

10 roků

1rok

5 roků

10 roků

135.000Kč

270.000Kč

280 Kč

1.400Kč

2.800Kč

0 Kč

0 Kč 1.130Kč

170.000Kč 305.000Kč

70.510Kč

3.650Kč

11.300Kč

76.150Kč

83.200Kč

Informace
jsou čerpány
z odborných
článků na
stránkách
TZB.

JHor

(pořízení + provoz)
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Ve zkratce:


Jak pokračuje oprava silnice v Nehasicích? Již byly
vyvrtány železobetonové piloty (cca 50 ks).
Předpokládaná doba prací - 3 měsíce.

70. Výročí ukončení 2. světové války
Válka v Bitozevsi
Letošní jaro vzpomíná celý svět konce nejkrutější války v
dějinách lidstva. Každým rokem přirozeně ubývá těch,
kterým se podařilo díky osvobození spojeneckými armádami
válku i holokaust přežít. Vždyť nejmladším přeživším je nyní
minimálně 75 let, a to jsou jednotlivci, neboť v době nacistické vlády byly dětmi, jichž přežila nepatrná hrstka. O to
více je vhodné připomínat události tohoto období historie.
Zdrojem článku je opět „Kronika o Bitozevsi, Historie
v datech a vzpomínkách“ zpracovaná čestným občanem,
panem Josefem Polcarem, který se v Bitozevsi narodil a
bydlel i v průběhu 2.světové války.

1938 – období německé okupace



Dne 13.6.2015 se konalo v obci Nehasice setkání
přátel a rodáků. Sešlo se na 60 lidi, hrála k tomu
živá kapela ze Žatce a počasí se také vydařilo.



Pálení čarodejnic proběhlo v Bitozevsi a ve Vidovli. V Bitozevsi jste například mohli vidět
Postoloprtské mažoretky, čarodějnické soutěže,
zdobení a stavění májky a nakonec i opékání
špekáčků. Čarodejnici vyrobily děti ze Základní
školy v Bitozevsi na statku pana Žežulky.

Podle Němců - osvobozeni z českého područí a podle Čechů
– německá okupace
Konečně se sudetští Němci dočkali podle hesla „ Heim ins
Reich“(domů do Říše), které pořád opakovali. V pondělí dne
30. října 1938 dorazilo do Bitozevsi německé vojsko o síle asi
dnešní čety (přibližně 40 mužů), motorizované pěchoty z
posádky ve městě Jena. Důstojníci byli ubytování v bytech
místních Němců. Říšští Němci vykupovali za výhodných
podmínek za jejich bezcenné marky (kurs 1 marka = 8,30 Kč,
později 1:10) všechny zásoby v našich obchodech, takže za
krátký čas byly obchody prázdné.
Dne 8. října 1938 byla zavřena česká obecní škola v Bitozevsi. České děti musely začít chodit do německé školy.
Krátce po obsazení německým vojskem byli zatčeni: bývalý
starosta obce německý sociální demokrat Anton Holzan a
Češka Marie Šramová (Schrammová). Po týdnu vazby byli
propuštěni a vrátili se domů. Důvod jejich uvěznění byl asi
ten, že se vyjádřili proti okupaci.
Ve Vidovli museli opustit svá hospodářství Zíma, Kadeřábek
a Dostál. Vytvořil se jeden velký statek DAG (Deutsche Ansiedlunggesellschaft). Vedoucí byl říšský Němec jménem
Knirk, jedno z jeho tří dětí, syn Siegfried je pochován na místním hřbitově. Hrob byl označen dřevěným křížem
s označením „1932 Siegfried Knirk 1942“.
Bitozevský sedlák a majitel statku, pan Václav Prusík se musel v průběhu války odstěhovat do Milostína (okres Rakovník), jeho hospodářství zabralo na jaře roku 1941 také DAG.
Vedoucím statku v Bitozevsi se stal říšský Němec Erich Ossig.

Období 2. světové války
1939 – 1945
Válka začala 1. září 1939 přepadením Polska. Od 30. září
1939 byly zavedeny potravinové lístky, šatenky a lístky na
kuřivo - zkrátka lístky a poukázky na všechno.
Byly zakázány veškeré taneční zábavy, hostinští dostávali
omezené množství piva, které bylo slabé (asi 5°). Bylo naříze-
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no zatemnění oken. Veřejné osvětlení bylo mimo provoz.
Postupně narukovali schopní němečtí muži starší sedmnácti let a
mladší 60 let do německé armády (Wehrmacht). Později byla
mobilizace rozšířena i na chlapce od 16 let. Muži české národnosti do německé armády nemuseli nastoupit. Ve škole byl
nařízen povinný sběr železa, papíru, textilu a kostí. V létě sběr
léčivých rostlin, které se sušily na půdě ve škole. V kostele
ubývalo návštěvníků, i těch, kteří dříve pravidelně navštěvovali
kostel. Němci měli nového boha – Hitlera.
Začátkem roku 1941 došlo na hlavní silnici na Prahu k velkým
přesunům vojska, které denně trvaly několik hodin. Dne 21.
června 1941 Německo přepadlo tehdejší Sovětský svaz.
V zimních měsících, byly každých 14 dní pořádány peněžité
sbírky na podporu války. Několik dvojic s červenými kasičkami
obíhalo vesnici a navštěvovalo každou domácnost.
Následkem narukování německých mužů do války, nastal velký
nedostatek pracovních sil, zejména v zemědělství. Německé
úřady to řešily tím, že jednotlivým sedlákům přidělovaly
pracovní síly cizích národností.
V roce 1939 to byli civilní Poláci.
Čp. 24, muž jménem Jacek.
Čp. 48, jeden muž a jedna žena s asi 12-ti letou dcerou
Čp. 12, jedna žena
V roce 1940, váleční zajatci z Jugoslávie. V tom samém roce je
vystřídali francouzští váleční zajatci, kteří zde byli do konce
války.
Čp. 10, 39, 40, 43, 65, 76, 79
Zajatci byli ubytováni v čp. 20, kde měli zamřížovaná okna a na
noc je zamykal příslušný německý voják. Ráno odcházeli pracovat do výše uvedených statků.
V roce 1942 nastoupili civilní Ukrajinci a Rusové. Těch zde
bylo nejvíce, hlavně na velkostatku čp. 12, 13. bylo několik
mužů a několik žen s dětmi.
Čp. 18, 19, jeden muž a jedna žena (u Chloubů)
Čp. 22, jeden muž
Čp. 32, jedno mladé děvče z Ukrajiny jménem Naděžda
a jedno ml. Děvče z Ruska
Čp. 40, jedna žena z Ruska
Čp. 79, nejdříve jeden muž z Ukrajiny, později manželé
z Ukrajiny. Od roku 1944 na čp. 12 bylo 12 mužů a žen.
Nebyli sice na noc zavíráni, ale museli nosit na obleku přišité:
Poláci – P
Rusové a Ukrajinci – OST
Během okupace byly zavedeny přísné tresty za projevy
nesouhlasu s vedením války. Např. Josef Gissmann čp. 60,
bývalý německý sociální demokrat, prohlásil mezi řečí „Hitler
neměl co dělat v Rusku“. Údajně jej udal jistý pokrývač
z Tatinné. Gissmann dostal trest vězení ve výši 5 měsíců.
Ačkoliv bylo obviněnému kolem 66-ti let, a ačkoliv jeho syn
Albín Gissmann byl členem Henleinovy sudetoněmecké strany,
nebral soud na tuto skutečnost žádný ohled.
Často padaly tresty i za „hanobení německé rasy“ , např. jedna
z místních německých vdaných žen měla v době, kdy její
manžel byl na frontě, styk s francouzským válečným zajatcem,
otěhotněla a narodil se jí syn. Později padl její muž na frontě.
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Žena dostala za trest dva roky káznice, kde onemocněla
TBC a těsně před odsunem v roce 1946 zemřela.
Od roku 1944 začaly bombardovací nálety na původní
„Hydrierwerke Malteuren“ (Záluží, později Stalinovy závody, dnes Chemické závody Litvínov). Náletů bylo
několik a největší z nich byl o Vánocích 25. prosince
1944. Americká čtyřmotorová letadla letěla z Itálie ve
výškách asi 10 km severním směrem přes Německo a
přistála v Anglii. Letadla letěla přímo nad Bitozevsí asi ve
dvanácti skupinách po 12 až 13 letadlech. Nebe bylo bez
oblak, byla tedy dobrá viditelnost. Při náletu zahynulo
v Chemických závodech Litvínov několik set osob.
V úterý dne 16.ledna 1945 byl další velký nálet na
„Hydrák“, jak se tehdy říkalo Chemickým závodům. Další
velký nálet byl proveden dne 15. Února 1945 opět na
„Hydrák“, ale hlavně na Drážďany, kde zahynulo údajně
až 30 tisíc osob (některé zdroje uvádějí 18-25 tis. osob).
V měsíci lednu 1945, začalo velké stěhování civilního
německého obyvatelstva ze Slezska přes naší obec. Byly
to nekonečné kolony koňských potahů s lidmi jejichž
zavazadla obsahovala pouze nejnutnější věci. Civilisté byli
ubytováni ve všech domech, hlavně pak ve škole
v jednotlivých třídách. Přenocování bylo umožněno vždy
na jednu noc. Ráno byla poskytnuta snídaně ve škole, poté
kolona pokračovala dále směrem na Chomutov a Žatec.
Příští dny přicházely další kolony a to se opakovalo celý
měsíc. V měsíci únoru vystřídaly kolony Němců, kolony
vězňů z koncentračních táborů. Šel s nimi německý ozbrojený doprovod. O vězně se nikdo po stránce jídla nestaral,
mohli pouze chodit po vsi žebrat o jídlo.
Hitlerovo válečné dobrodružství, mělo i pro naší obec
značné ztráty na lidských životech Němců.

uváděné počty mužů
Bitozeves

Vidovle Celkem

Do německé armády bylo

85

14

99

Ze zdravotních důvodů
se během války vrátilo
Jako invalidé se vrátilo

4

/

4

4

1

5

Na frontě padlo nebo
zemřelo na následky
zranění
Počet padlých v %

25

4

29

29,4

28,6

29,3

Konec II. světové války –
konec německé okupace
Češi vítali osvoboditele, Němci ale byli zklamáni a obávali se následků jimi prohrané II. svět. války.
Ukončení bojové činnosti na východní frontě bylo 9. května 1945 (na západní frontě již 8. května 1945). První
špičky vítězné Rudé armády (později Sovětské armády)
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dorazily do Bitozevse dne 10. května dopoledne. Byla to
zásobovací kolona vybavena koňskými povozy a jen projížděla. Druhý den přijel dělostřelecký oddíl s děly ráže
75mm. Děla táhla koňská spřežení. Děla byla postavena
v řadě na návsi v počtu asi 10 až 12 děl. Zůstaly zde asi 14
dní. V té době prchali němečtí vojáci beze zbraní, jednotlivě i ve skupinách přes Bitozeves na západ. Někteří i
s nákladními auty. Ve škarpách u silnic byly prchajícími
německými vojáky odhazované zbraně, přilby, plynové
masky.

Čp. 33 Ullrich Franz, 11.10.1893, správec, invalida
z I.sv. války
Čp. 36 Bechmann Albín, 30.9.1897
, zemědělec a
hospodský
Čp. 50 Richter Reinhard , 18.11.1901, majitel hostince
Čp. 55 Grünes Rudolf, 2.5.1906, pánský krejčí, invalida
Čp. 72 Sräga Emil, 18.8.1881, majitel řeznictví
Čp. 88 Kasper Artur, 16.5.1883, holič

V Bitozevsi se již nebojovalo. Na silnici na Žatec zemřel
bez cizího zavinění jeden německý prchající voják. Byl
německými civilisty pochován na okraji pole, asi 100
metrů od státní silnice (křižovatky). Dnes je tento hrob pod
náspem nové silnice.
Vyskytlo se několik případů znásilnění německých žen
sovětskými vojáky. Stávalo se tak bez vědomí sovětských
velitelů.
Během několika dní se vrátili majitelé usedlostí (Prusík,
Zíma, Kadeřábek a Dostál)
V obci místní Češi ihned po osvobození vytvořili Místní
správní komisi (později MNV) v čele s předsedou Karlem
Gabrielem. Byla ihned vytvořena ozbrojená stráž ve
složení : Václav Pinkas, Josef Pinkas, František Schramm,
František Schütz a Bohumil Malec, která hlídala sklad
munice a ostatního vojenského materiálu. Sklad se nacházel v bývalé farské polní stodole umístěné na levé straně
silnice vedoucí do Vidovle.

Konfiskace majetku
Podle dekretu presidenta republiky, byla provedena konfiskace veškerého majetku Němcům, Maďarům a zrádcům,
kromě Němců kteří byli perzekuováni nacistickým
režimem.
12/1945 Sb. Dekret presidenta republiky ze dne 21. června
1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského
majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel
českého a slovenského národa“

V době od 1. až 3. června 1945, byli zatýkáni na celém
bývalém žateckém okrese funkcionáři Hitlerovi strany a
jejich složek NSDAP. Poté byli odvedeni do kasáren
v Postoloprtech. V samotném městě Žatci, byli odvedeni
do postoloprtských kasáren všichni muži od 16 do 60-ti
let. V Bitozevsi byli také odvedeni němečtí funkcionáři a
z nich se zásluhou Prusíka staršího podařilo
„vyreklamovat“ bývalého starostu Rudolfa Hanku a jeho
švagra Rudolfa Utschiga a tím jim zachránil životy.
Ostatní byli zastřeleni a pohřbeni v hromadných hrobech,
hlavně v levonické bažantnici. V roce 1947 byly mrtvoly
exhumovány a odvezeny do krematoria v Mostě. Údajně
byla poprava odplatou za zločiny páchané nacistickým
režimem na českých obyvatelích během okupace (Lidice,
Ležáky – heydrichiáda) a hlavně na osobách židovského
původu, které zahynuly v koncentračních táborech a plynových komorách.
1.září 1945 bylo obnoveno vyučování v české obecné
škole v Bitozevsi.

Odsun německého obyvatelstva
V Bitozevsi probíhal odsun Němců postupně, a to od ledna
až do října roku 1946. Nejdříve byli shromážděni v Žatci
v kasárnách a odtud byly vypravovány celé vlaky do
Německa. Mohli si vzít pouze 50kg zavazadel na osobu.
Proč odsun
Podle rozhodnutí vítězných mocností (USA, SSSR, Anglie, Francie) na Jaltské a Postupimské konferenci, byl
schválen odsun německého obyvatelstva (kromě antifašistů), zejména z Polska, ČSR, Maďarska, a Jugoslávie,
aby se nemohla opakovat další světová válka. Německé
menšiny v sousedních zemích svými provokacemi daly
Hitlerovi záminku k vyvolání konfliktů a války. Německo
začalo 2. světovou válku, ve které zahynulo asi 50 miliónů
osob. Což po válce mělo za následek obrovskou nenávist
vůči německému národu. V naší republice po odsunu
zůstalo asi 600.000 Němců, a to českoněmecká smíšená
manželství a němečtí antifašisté.

Pomník padlých v Bitozevsi
Pomník padlých v I. Světové válce z Bitozevse a Vidovle.
Dne 9.6.1924 byl slavnostně odhalen pomník padlých

Seznam zastřelených německých funkcionářů z Bitozevse:
Číslo popisné / Jméno / Datum narození / Povolání
Čp. 3-4 Messner Anton, 12.6.1898, obchodník
Čp. 25 Ingrisch Josef, 29.10.1893, kovář, částečně invalida
Čp. 29 Nack Rudolf, 2.1.1891, dělník, později hraniční
stráž
Červnový zpravodaj
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z obce Bitozeves a Vidovle s vyznačenými 25 jmény. Bylo
mezi nimi i několik Čechů. Při této oslavě celebroval místní katolický děkan František Voráček polní mši, při které
měl dojemné kázání.
Zhotovení pomníku provedl kamenosochař Karl Krapel
z obce České Zlatníky z okresu Duchcov. Pomník byl
zhotoven za 5.500 Kč na náklad místních dobrovolných
hasičů.
Přítomen byl i německý poslanec československého parlamentu Mayer z Chebu, který ve svém projevu neopomenul vyslovit narážky na Československou republiku, jak o
tom píše učitel Bláha ve školní kronice.
Celá akce měla také vzpomínat staré Rakousko a měla
protičeskou povahu. Většina Němců byla v roce 1918 pro
zachování Rakousko-Uherské monarchie. Proto na protest
nenechali pozůstalí českých padlých z Vidovle jejich jména uvést na pomníku (Vlček Emil nar. 26.2.1889 a Höfner
Vojtěch nar. 15.7.1882). Také synové paní Kettnerové
(Pinkas Tomáš, nar. 1893 a Baroch Daniel nar. 1898),
neměli na pomníku uvedena svá jména, ačkoliv paní Ketterová bydlela po celou dobu války ve Vidovli. Jejich jména byla dodatečně uvedena na pomníku padlých v obci
Velenovy v okr. Klatovy, kde se narodili.
Ani rodilí Němci nebyli ušetřeni. Například učitel Josef
Hopp, nar. 25.1.1891, který se oženil s učitelkou
Hankovou čp. 47, nebyl uveden na pomníku padlých.

Seznam jmen padlých, pohřešovaných a zemřelých
vojáků za I. Světové války z Bitozevse a Vidovle:
1.
padlých
čp.3-4 Karl Weiss, nar. 12.2.1882
čp.9
Ferdinand Rulf, nar. 18.5.1883
čp.52 Odo Utschig, nar. 8.3.1883
čp.53 Eduard Richter, nar. 19.8.1880
další z jmen bylo nečitelné
čp.20 Hugo Kraus, nar. 10.6.1875
čp.39 Ludwig Koller, nar. 9.5.1863
čp.12/69 Josef Marek, nar. 13.11.1883,
další z jmen bylo nečitelné
čp.28 Josef Grünes, nar. 21.12.1897
čp.81 Adolf Merkl, nar. 7.7.1895

2.
nezvěstných
čp.2
Franz Wondras, nar. 7.2.1893
čp.52/8 Franz Kutschera, nar. 30.11.1874
čp.80 Rudolf Kubitschka, nar. 13.11.1885
Franz Nack
čp.80 Anton Kubitschka, nar. 6.3.1882
čp.46 Vinzenz Hanka, nar. 30.10.1882
čp.76 Josef Grünes, nar. 7.2.1879
čp.26 Eduard Eckert, nar. 1.4.1890
další z jmen bylo nečitelné

3.
zemřelých
čp.41/66 Franz Wagner, nar. 9.7.1893
čp.41/66 Anton Wagner, nar.19.4.1890
čp.17 Franz Schedivi, nar. 20.3.1896
Franz Kobera Vidovle
čp.70 Otto Wenisch, nar. 23.9.1890
čp.11 Ferdinand Neubert, nar. 29.5.1893
Podle písemného sdělení Vojenského ústředního archívu
v Praze – Karlín, Sokolská čp. 136 uvádím jména padlých,
nebo zemřelých, kteří se zde narodili, kteří zde již žili,
nebo se narodili v jiných obcích, ale na začátku války zde
bydleli, nebo sloužili, a sice:
Karl Fritsch, narozen 14.8.1888 v obci Vitoves
Vršek Rudolf, narozen 8.6.1889 v Lipně, okres Žatec.
Dne 9.května 1960 byl slavnostně odhalen tento přebudovaný pomník na náklad Svazu bojovníků za svobodu
(dříve Svaz volyňských Čechů) do dnešní podoby
s citátem „Lidé bděte“, z knihy „Reportáž psaná na
oprátce“, jejíž autorem byl Julius Fučík, novinář, který byl
Němci popraven. Hlavní projev měl profesor Štěpánek ze
žateckého gymnázia.

Červnový zpravodaj

Při sepisování seznamů mohlo dojít k vynechání
některých jmen, zejména v případech, kdy se jednalo o
svobodné nebo osoby bez příbuzných.

THor
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Sranda bez plotů XV. ročník a ohlédnutí za historií
.

Libočany 2003

Obec Čeradice byla pořadatelem XV. ročníku Srandy bez
plotů. Letošním mottem byla “Historie, učitelka života”.
Bojové heslo našich mušketýrů bylo “Jeden za všechny a
všichni za Biťák”.

Blažim 2004

Statečně se utkali v netradičních disciplínách
jako
například hraná scénka, dobývání severního pólu, stavění
Karlova mostu . Nejlepší disciplínou našich borců bylo, jak
jinak, rytířské klání. Nakonec se umístili na pěkném 11.
místě z celkového počtu 14ti družstev. I přes nepříznivé
počasí si naši reprezentanti užili srandy kopec. DJ Majkl a
Roman Skamene se postarali o vtipný průběh her. První
místo obsadily Libočany.
Další hry se budou konat v roce 2016 v Tuchořicích. Naše

Výškov 2005

Klůček 2006

Měcholupy 2008

družstvo se už těší na další ročník.
Složení našeho sedmičlenného družstva:
Martina Šatopletová (kapitánka družstva), Pavča Synková,
Pája Vávrová, Káťa Šindarová, Boban Šatoplet, Miládka
Heřtová a Pepa Matoušek.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší obce!
PSyn

Cervnový zpravodaj
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Dětský den v Bitozevsi
Pravděpodobně nejteplejší den v měsíci, 6. červen, připadl na den konání dětského dne v Bitozevsi. Bohatý program brilantně
moderovala paní Marková z Divadla VeTři. Sama nejprve uvedla premiérovou show pro děti „Senza hrátky se zvířátky“ a program
také ukončovala balónkovým modelingem. Dále se na programu podíleli a tímto jim velice děkujeme: myslivecký spolek z Bitozevse,
pan Řepka a Armáda ČR, Šipkařský spolek Skrblíci, občerstvení Synkovi, motorkářský klub New Sedlice Rebels, korálkování s
Martinou Klazarovou, face painting s Lenkou Charvátovou, Zorbing od společnosti Děti na hrad, Adéla Smetanková a pejsek Angie,
koňský povoz paní Talaváňové a v neposlední řadě vyjadřujeme velké díky místní omladině za pomoc s organizací.

Cervnový zpravodaj
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Kulturní a sportovní akce na léto 2015
Akce v Bitozevsi:


Přivítání prázdnin—4./5. 7. 2015



Volejbalový turnaj pro dospělé—18. 7. 2015
v Seménkovicích, občerstvení zajišťují Synkovi.



Sportovní turnaj pro děti a dorost—1. 8. 2015



Loučení s prázdninami—29. 8. 2015



Václavská zábava—19. 9. 2015, hraje Karyna band



Poutní mše v kostele sv. Michaela Archanděla v Bitozevsi—v září, přesný termín bude vyvěšen později na kostele.
Otevírání sportovní sezóny v Bitozevsi—19. 4. 2015

Akce v okolí:


Kulturní léto 2015—Zámek Nový Hrad v Jimlíně, vice na: www.zameknovyhrad.cz




Letní lounské vábení 2015 - 14. – 16. srpna
Žatecká dočesná.- 58. ročník Žatecké Dočesné se uskuteční 4. 9.
až 5. 9. 2015.



Zahrada Čech v Litoměřicích od 11. - 19. 9. 2015

Hřaběnčino tajěmství:

Tvarohové řezy s kokosem

Těsto: 350 g polohrubé mouky, 100 g cukru, ½ prášku do pečiva,
5 lžic mléka, 2 žloutky, 120 g tuku
Ze všech ingrediencí si připravíme těsto a necháme ho
chvilku v chladu odpočinout. Pak těsto rozprostřeme nebo
vyválíme, jak se Vám to bude dělat lépe, na pečícím papírem
pokrytý plech. Dáme na 10 minut do trouby a pečeme při 180°C.
Mezitím si připravíme náplň.
Náplň: 500 g měkkého tvarohu, 120 g cukru, 3 žloutky, 2 lžíce
rozehřátého másla
Vše jemně smícháme dohromady a dáme na korpus a vrátíme zpět do
trouby. A připravíme si kokosový sníh.
JHra
Kokosový sníh: 5 bílků, 100 g cukru, 100 g kokosové moučky
Bílky vyšleháme s cukrem a jemně tam vmícháme kokosovou moučku a nalijeme na koláč a vrátíme zpět do trouby. Pečeme dokud
bílky nezezlátnou.
Červnový zpravodaj
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Vítání prázdnin
Co: Prázdninová bojovka – celodenní akce s přespáním ve stanech
Kdy: 4. – 5. července 2015
Kde: Hřiště za kulturním domem v Bitozevsi
Pro koho: děti a dorost, menší děti s doprovodem
Zdarma!

Program:
4. 7. – sobota
9:30 – Sraz na hřišti, představení organizačního týmu, rozdělení do družstev.
10:00 – Příprava dřeva, stavění stanů a polní kuchyně
12:00 – Kotlíkový guláš
13:00 – Vyhlášení programu: Rádce mladých svišťů – lov bobříků, výroba KPZ (krabičky poslední záchrany), morseovka,
korálkování….
18:00 – Opékání špekáčků a trampské písně s kytarou
22:00 – Noční stezka odvahy: „O poklad starého poustevníka“
23:00 – Večerka
5. 7. – neděle
8:00 – budíček, snídaně, úklid tábora, zápis na další prázdninové akce

Co s sebou?
-stan, případně zamluvené místo u někoho se
stanem
-spacák, polštářek,
karimatka
- ešus, lžíce
- teplé oblečení na
večer
- baterka nebo
čelovka
- krabičku na výrobu
KPZ a další důležité
věci, které by v ní
měly být
– gumáky a pláštěnku
(v případě deště spaní
v kulturním domě)

Přihláška:
Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte do 1. 7.
na OÚ Bitozeves, v obchodě U Synků, napište
e-mail: podatelna@seznam.cz nebo zavolejte na
415783355.
Jméno a věk dítěte, dětí:
Jméno doprovodu:
Telefon:
Podpis zákonného zástupce:
Souhlasím s přespáním ve stanu: ANO/NE (děti
se mohou vrátit na noc domů.)
Budu mít vlastní stan: ANO/NE (počet míst ve
stanu:___)
Alergie/Léky:

Sportovní den dětí
Co: Orientační běh a fotbalový turnaj
Pro koho: děti a dorost
Kdy:

v sobotu 1. srpna 2015

Kde: Hřiště za kulturním domem v Bitozevsi

Loučení s prázdninami
Co: Letní olympijské hry
Pro koho: děti a dorost
Kdy:

v sobotu 29. srpna 2015

Kde: Hřiště za kulturním domem v Bitozevsi

Program:
9:00 – sraz na hřišti, registrace účastníků, předání map a
instrukcí
9:30 – START orientačního běhu: Cílem je naučit se
orientovat v terénu podle mapy a plnit úkoly na kontrolních
stanovištích.
12:30 – Cíl na hřišti v Bitozevsi, Kotlíkový guláš
13:00 – Vyhlášení vítězů, předání cen
14:00 – Fotbalový turnaj
15:00 – Vyhlášení vítězů, předání cen a občerstvení
Cervnový zpravodaj

Program:
9:00 – sraz na hřišti, registrace účastníků
9:30 – zahájení přípravy olympijské vlajky, ohně a
olympijského stadionu
12:30 – Kotlíkový guláš
14:00 – Soutěže: netradiční olympijské klání
17:00 – Vyhlášení vítězů, předání cen a občerstvení
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Dřívější obchod, nyní č.p. 3 a 4

Č. p. 84

Křížovka
1. Jak se jmenuje místní šipkařský spolek?
2. Která armáda dne 10. 5. 1945 osvobodila
Bitozeves?
3. Kdo zpracoval Kroniku o Bitozevsi,
Historie v datech a vzpomínkách?
4. Co začalo v Bitozevsi dne 30. 10. 1938?
5. Kde se konal letošní ročník soutěže Sranda
bez plotů?
6. Jaký nápis je na dnešním pomníku padlých
v Bitozevsi?
7. Zkratka čističky odpadních vod.
8. Co budeme vítat v Bitozevsi dne 4.5./5.5.
2015?

Řešení otázek naleznete v textu tohoto
zpravodaje.

Most přes Chomutovku

Obchod u Synků
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