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VIDOVELSKÁ HYMNA
Za naším okýnkem
Je naše vesnička.
Za naším okýnkem
Je naše ves.
Je sice maličká
Všude jsou políčka.
Je hezká, je čistá
Je jako med.
Eliška opět vítězí……!

V té naší vesničce
Je lidí maličko.
Jezdíme, bruslíme
Když svítí sluníčko.
Večer nám lišky
Dávají dobrou noc.
Ta naše Vidovle
Má kouzelnou moc.
Na melodii písničky „Pod naším okýnkem“
složila paní Kateřina Vatrová.

Dne 10. září se ve Vidovli konal sportovní den dětí. Rodiče
a přátelé Vidovle spolu zapálili olympijský oheň a strávili
příjemné odpoledne. Děti soutěžily v běhu, jízdě na kolech, hodu koulí a jiných disciplínách. Celkem se zúčastnilo
11 dětí. Nakonec všechny děti obsadily první místo a zazpívaly si vidovelskou hymnu. Gratulujeme!
Ve Vidovli do konce roku připravují halloweenské strašení
a Mikuláše.
ABra

Dne 1.10.2016 od 15hod proběhla akce rozloučení s létem. Zúčastnilo
se 14 dětí s rodiči. Děti si zasoutěžily například ve skákání v pytli.
střelbě na terč a shazování plechovek míčkem. Na památku si nafoukaly obrázky na trička a vydlabaly dýně. Na konec se opékali buřty a
děti obdržely dárkové balíčky.
Chtěla bych poděkovat všem kdo pomáhali s přípravami a hlavně
všem sponzorům, kteří přispěli odměnami pro děti. Moc a moc děkuji!
V polovině listopadu plánujeme další akci pro děti—strašidelnou
stezku s úkoly.
LKul
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Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce

VÝPIS U S N E S E N Í
č.4/2016

11. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Ústeckým
krajem – Krajský úřad Ústeckého kraje na pozemek p.č. 579/3 o
výměře 452 m² v k.ú. Tatinná, způsob využití silnice
12. Výjimku z počtu žáků ve třídě, počet žáků na Základní škole
je 36
13. Povolení čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Bitozeves na
nákup nového mrazáku, lednice a myčky do školní kuchyně
(č.j.442/16/RÓZ)
MRóz

ze dne 19. 9. 2016
Bere na vědomí
1. Zapisovatelem zápisu byla jmenována Michaela Rózsová
2. Připomínky k zápisu z minulé schůze a kontrola plnění usnesení.
3. Zprávu z finančního výboru
4. Informace k žádosti paní K. Matejové Vidovle č.p. 29 o odkoupení části parcely 141/1 v k.ú. Vidovle
5. Informace o investicích na ZŠ a MŠ Bitozeves
6. Informace k předvolání Obce Bitozeves k Okresnímu soudu
v Lounech (Spisová značka: 28 C 429/2014)
7. Žádost paní Heřtové o řešení problému zatékání do obecního
bytu v domě č.p. 41(č.j. 443/16/RÓZ). Zastupitelstvo obce navrhuje svolat vlastníky domu č.p. 41 a domluvit se na řešení problémů.

Schvaluje
1. Doplnění programu jednání zastupitelstva obce
a) Žádost ZŠ a MŠ Bitozeves o povolení výjimky z počtu žáků
(č.j. 441/16/RÓZ)
b) Žádost ZŠ a MŠ Bitozeves o povolení čerpání z rezervního
fondu na nákup nového mrazáku, lednice a myčky do školní kuchyně (č.j.442/16/RÓZ)
c) Žádost paní Heřtové o řešení problému zatékání do obecního
bytu v domě č.p. 41 (č.j. 443/16/RÓZ)
2. Program veřejné schůze zveřejněný dne 9. 9. 2016 na úřední
desce a způsobem obvyklým
3. Ověřovatelé zápisu ve složení: Jan Brabenec, Martina Šatopletová
4. Poskytnutí finančního příspěvku na obnovu kostela sv. Michaela Archanděla v Obci Bitozeves v částce 50 000,-Kč s tím, že se
jedná o finanční příspěvek, s kterým se bude počítat v rozpočtu
pro rok 2017.
5. Finanční příspěvek na rok 2016 v částce 5 000,- Kč Občanskému sdružení ,, Občané pro Bitozeves“. (č.j. 415/16/RÓZ)
6. Vrácení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Bitozeves za rok
2015 v částce 50 371,33 Kč na účet obce Bitozeves.
7. Odkoupení části pozemku parcelní číslo 32/2 v k.ú. Vidovle od
firmy Faunus Vidovle s.r.o. o výměře 167 m² za 20 Kč za m².
8. Bezúplatné převedení pozemků od Státního pozemkového úřadu v k.ú. Bitozeves p.č. 78, 87/1, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5,
92/9, 92/11, 98/4, 148, 149 do majetku Obce Bitozeves ( příloha
č.6)
9. Prodej části pozemku p.č. 78 v k.ú. Bitozeves dle geometrického plánu Severočeské vodárenské společnosti až po bezúplatném
převodu pozemků do vlastnictví obce Bitozeves od Státního pozemkového úřadu a následně bude vyvěšen záměr obce prodat
část pozemku ve vlastnictví obce p.č. 78 v k.ú. Bitozeves dle geometrického plánu (příloha č. 7)
10. Rozpočtové změny č. 4
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VE ZKRATCE
Sběrná sobota—na konci července proběhla
sběrná sobota. Příjem za železo byl 1 074 Kč,
výdaje činily 13 825 Kč.
ČEZ DISTRIBUCE—Upozornění k odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů. Zásah proveďte v době vegetačního klidu do 15. listopadu
tohoto roku. Více na úřední desce OÚ Bitozeves.
Obec Výškov pořádala zájezd do Litoměřic na jubilejní
40. ročník Zahrady Čech. Z Bitozevse se připojili dva občané. Zájezd byl zdarma a tímto děkujeme sousední obci za tuto příležitost. V
budoucnu budeme informovat naše obyvatele
v případě, že budou volná místa i na jiné zájezdy.

Nové mobilní číslo Obecního úřadu
Bitozeves 728 059 811.
Pevná linka se zatím nebude obnovovat.

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se z rozhodnutí prezidenta
uskuteční volby do zastupitelstev krajů ve 13 krajích
České republiky.
Krajské volby startují v pátek 7. října, kdy se ve 14:00
poprvé otevřou volební místnosti napříč republikou. V
pátek budou volební místnosti otevřeny až do 22:00,
znovu se otevřou v sobotu 8. října v 8:00. Voliči mohou hlasovat až do sobotních 14:00, kdy se místnosti
uzavřou a začnou se počítat hlasy.
V Bitozevsi je volební místnost umístěna v kulturním
domě č.p.80.
V osadách je možno volební urnu dovézt. V případě
zájmu volejte na OÚ (tel.:728 059 811) do 6. října.
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Probíhající projekty:
Oprava obkladů v mateřské škole Bitozeves.
Na začátku léta zjistil OÚ, že škola poptává opravu obkladů na sociálním zařízení v mateřské školce. Po prozkoumání na místě, bylo zjištěno, že jde o havarijní stav, obklady byly na čtyřech stěnách cca 17m2
nesoudržné a začaly se odlepovat od sádrokartonové stěny. Škola předložila OÚ dvě cenové nabídky. První zpracovaná firmou Lubomír
Pieter na výměnu poškozených kusů, celkem 10m2 ve výši 8000 Kč s
poznámkou, že v případě, že nebude možné provést demontáž dojde
ke zřícení, bude nutné počítat s vícenáklady. Druhá nabídka od firmy
KOVO Žíželice (jednatelem a jediným vlastníkem je pan Lubomír
Pieter) byla na 10.587 Kč s vyloučením odpovědnosti za podobných
podmínek. Úřad tyto nabídky vyhodnotil jako rizikové a nechal provést odborné posouzení a novou nabídku od firmy ERPEstav, která má
mimo jiné certifikát na práci se sádrokartonem.
Na základě posouzení výše uvedenou firmou bylo doporučeno vyměnit obklady v celé ploše sociálek. Oprava byla zahájena 16.8. 2016 a
předána objednateli 26.8.2016. Celková cena prací včetně natažení
perlinky, nových obkladů a malování byla 83.961 Kč, což v ceně za
m2 bylo levnější než obě původní nabídky. Dodavatel garantoval cenu
včetně víceprací. Vymalování sociálek bude doděláno až s vyřešením
zatékání do stropní části.
OÚ dále pokračuje v projektu odvodu dešťových vod od budovy školy. Na pozemku školy byla vybudována již druhá retenční nádrž, do
kteréObr.
je sveden
jeden z okapů objektu školy. Akce proběhla poslední
2
týden v červenci.
Příprava realizace domácích čistíren odpadních vod stále pokračuje. Stavební úřad bude ve 40. týdnu provádět místní šetření na prvních
třech projektech v obci Nehasice. Další čistírny budou postupně navazovat.
Místo setkávání v Nehasicích—byla podána žádost o stavební povolení, 2. 9. bylo vyhlášeno výběrové řízení pro zakázku s názvem
„Místo setkávání v obci Nehasice na č. parcelním 45“ a poslední zářiový den dopoledne proběhlo otevírání obálek.
U
bytového
domu č.p 121
došlo na konci
prázdnin k přesunu místa pro
popelnice, a to
od bytovky ke
kulturnímu domu. Stalo se tak
na podnět obyvatel domu. Na
podestu
byla
použita zámková dlažba z původního místa a
bývalého altánu
u dětského hřiště.
Místo u
kulturního domu bude během
podzimu osazeno okrasnými
keři.

Ještě jednou o povinnost kontroly technického stavu kotlů...
Vzhledem k blížící se lhůtě, do kdy provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně
způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena
nejpozději do 31. 12. 2016.
V praxi to tedy znamená, že i domácnosti si budou muset do konce
roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle na tuhá paliva, s
nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou
obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku a je provozován
v souladu se zákonem a s pokyny jeho výrobce. Pokud ho majitel
nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění
technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže
uvedený seznam OZO http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php,
kde je možno nalézt i sdělení MŽP s podrobným popisem předmětu
a rozsahu kontroly včetně vzoru dokladu o kontrole. Seznam je
průběžně doplňován.

Hasiči v SPZ Triangle
V průmyslové zóně se chystá výstavba nové požární stanice.
Dle popisu veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace, vyhlášené v lednu 2016 Ústeckým krajem, bude
požární stanice zahrnovat samostatně stojící budovu o 2 až 3
nadzemních podlaží, parkovací plochy, jak pro zásahovou
techniku (5 nákladních vozidel), tak pro parkování osobních
vozů samotných hasičů včetně návštěv (13-15 os. aut). V objektu budou kancelářské prostory, dispečink, ložnice pro hasiče a sociální zařízení, společné prostory (denní místnost, jídelna, kuchyň), garáže + sklady pro techniku na požární zásah, servis. Hasiči by mohli v SPZ Triangle sídlit už od roku
2018.

Zahájena výstavba úseku D7
Postoloprty – MÚK Bitozeves
Dne 19.září byla u Postoloprt slavnostně zahájena výstavba dalšího úseku dálnice D7. Tato komunikace prodlouží stávající dálnici
o 3,77 km. Zveřejněná cena díla 383 599 tis. Kč bez DPH vč.
10% rezervy zahrnuje i 42 stavebních objektů včetně doprovodné
komunikace, díky které bude oddělena místní doprava od dopravy dálkové. Úsek by měl být zprovozněn v dubnu 2018.

Původní místo popelnic—nyní terén upraven.
JHor
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Zdroj: http://www.ceskedalnice.cz a http://www.kr-ustecky.cz
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Naše škola
První školní den v ZŠ
Bitozeves

Na zahájení nového školního roku 2016/2017 v naší škole
– ZŠ a MŠ
Bitozeves se
přijela podívat poslankyně Parlamentu ČR Gabriela Hubáčková. Všechny žáky obdarovala malými dárečky
a zároveň jim
popřála do nového školního roku jen samé úspěchy a
mnoho jedniček.
Svou návštěvu ukončila u našich nejmenších školáků
(prvňáčků) v doprovodu paní ředitelky Aleny Shejbalové.
Mgr. Irena Trefilová, Mgr. Alena Shejbalová
Foto: David Doležal

Letní prázdniny skončily a pro 36 žáků naší školy začal nový
školní rok 2016/2017. Nejvíce se na něj určitě těšili prvňáčci. Už
ze školky věděli, že se ve škole budou učit číst, psát, počítat a
spoustu dalších dovedností.
1. září přišli
prvňáčci slavnostně oblečeni
v
doprovodu
rodičů, babiček
a dědečků. Na
podtržení tohoto
výjimečného
dne v jejich
životě byli také
obdarováni svými
blízkými
kornouty plnými
dobrot.

Jedno z prvních vítání bitozevských dětí, na které si vzpomínám, bylo v Postoloprtech roku 1974 (byly to děti narozené
v letech 1973 a 1974). Na fotografii vidíte tehdejšího předsedu MNV (místní národní výbor) v Postoloprtech. Kulturní
vložku měly připravenou děti z Bitozevse: Miluška Kubrová,
Jiřina Synková, Petr Synek a další.

V letošním
školním
roce
zasedlo do lavic
1. ročníku 7
chlapců a 3 dívky. Byli přivítáni nejen svou

Následně se obec rozhodla, že si bude vítání občánků pořádat sama. První bitozevské vítání občánků proběhlo 29. července roku 1974 v prostorách současného obecního úřadu
(bývalá pošta). Na organizaci vítání se podílí předseda MNV
pan V. Jan, později pan Gujdan, Sbor pro občanské záležitosti a Svaz žen. Sbor pro občanské záležitosti fungoval do revoluce 1989 a měl za úkol pořádání vítání občánků a gratulace jubilantům.

třídní učitelkou paní Irenou Trefilovou, od které obdrželi na památku
knihu a pamětní list, ale také panem
starostou Janem Horákem, jenž předal žáčkům balíčky školních potřeb
jako dar Obce Bitozeves.
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Vzpomínáme na vítání občánků

Na fotografii
vidíte paní
Olgu Synkovou a paní
Helenu Kubrovou, děti –
Pavel Synek,
Maruška Šnajdrová (Zahradníková), Mirek a Michal Patkolovi a Petr Prokeš.
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V roce 1976 opět probíhá vítání občánků s panem předsedou MNV
Gujdanem. Od tohoto roku jsem vedla pamětní knihu a společně
s paní Průšovou a dalšími jsme připravovali vítání občánků.
Na fotografii – Miluška Kubrová (Sodomková), Jiřina Patkolová
(Pešavová), děti z prava – Renata Chloubová, Lenka Vacířová, Renata Kovačová, Majka Kračmerová, dvojčata Vilma a Stanislava Fridscherovi, Roman Vacíř.

1980 vítání občánků—rodiče: Svobodová Libuše (syn David),
Ilona Richterová (syn Martin), Hana Richterová (syn Jiří), Eva
Tichá (syn Vašek), Emilie Bruknerová (dcera Petra). V roce
1980 děti obdržely velké plyšové medvědy.

1977 – paní Šístková našila jednotné oblečení na vystupování. Na
fotce z leva—Roman Vacíř, Jindřich Kovář, Filip Horák, Jindřiška
Průšová,
Majka
Kračmerová,
Lenka Hájková,
Jana Synková,
Maruška
Mikulášková.

1981 – (foto) vítání Stáni Melagové (Gujdanová, Melagová,
Seidlová). V tomto roce jsem ukončila práci učitelky v místní
mateřské školce a vzpomínám, že dále se vítání občánků věnovaly zaměstnankyně školy paní Hana Pokorná a Milena Pourová. Pokračovala paní Gujdanová, Průšová, Seidlová.
Poslední vítání občánků pořádala paní Průšová a posledním
zapsaným občánkem byl v roce 1986 je Tomáš Pešava.
Na vítání občánků v Bitozevsi zavzpomínala
paní Irena Šístková.
Fotografie pocházejí z Pamětní knihy vítání občánků
v Bitozevsi.

Navštivte webové stránky www.bitozeves.cz a hlasujte
(viz. ANKETA), zda stojí za to obnovit tuto tradici.
1978 – paní Irena Dostálová z Vidovle vítá občánky.

VÝZVA!
U příležitosti setkání Rodáků a přátel obce Bitozeves v roce 2013 bylo vytištěno a svázáno několik výtisků Kroniky o Bitozevsi. Knihy byly nabídnuty k zapůjčení místním rodákům a sousedům, prošly jejich kontrolou a nyní obsahují korekce a upřesnění některých informací. Všem
děkujeme za pomoc. Rádi bychom opravy zapracovali do aktualizované verze knihy. Prosíme
tímto o vrácení výtisků, nejlépe na OÚ Bitozeves.

Vraťte nám prosím vypůjčené výtisky Kroniky. Děkujeme
THor
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Občanské sdružení Občasné pro Bitozeves vzniklo
v prosinci roku 2012, a to s cílem pořádání kulturních
akcí ve spolupráci s jinými sdruženími a obcí. První takovou akcí
bylo pořádání setkání rodáků a přátel obce Bitozeves v červnu roku
2013.

K této příležitosti pomohli členové sdružení dokončit první verzi
soupisu dat a vzpomínek nasbíraných panem Josefem Polcarem a
došlo k vytištění a svázání tzv. kroniky (pozn. data se přepisovala již
od roku 2011). Na
„Rodáky“ schválilo
tehdejší zastupitelstvo dar ve výši 20
tis. korun. S realizací
pomohla
spousta lidí, občanů, rodáků nebo
přátel ať už osobně
nebo finančně.
Další
aktivitou
spolku Občané pro
Bitozeves je provozování
dětského
klubu v Bitozevsi.
V období od podzimu do jara se schází, zpravidla jednou týdně
v kulturním domě, děti školního a školkového věku, ty nejmladší
v doprovodu rodičů nebo babiček a tvoří, malují, lepí a hrají si nebo
vyrazí někam ven na výlet.
Na podzim 2013 založilo sdružení volejbalové hřiště v centru obce a
umožnilo pravidelné setkávání dospělých i těch mladších.
Sdružení Občané pro Bitozeves spojuje občany z obcí Bitozeves,
Vidovle, Tatinná a Nehasice, kteří mají stejný či podobný názor na
vývoj života v našich obcích, mají zde své rodiny a přátele a je
v jejich zájmu zlepšovat prostředí a obecně život v údolí řeky Chomutovky. Aby se mohlo aktivně podílet na vývoji územního celku
Bitozeves, zapojilo se sdružení do voleb a vytvořilo vlastní kandidátku do Obecního zastupitelstva.
Větším projektem, které sdružení plánuje, je příprava oslav sedmistého výročí v roce 2018, a to ve spolupráci s obecním úřadem.
Všem, kteří s naším spolkem spolupracujete děkujeme a přejeme
krásný a klidný život v našem údolí. Děkujeme i zastupitelstvu a
obci za finanční dary pro podporu provozu dětského klubu.
Fotografie našich aktivit si můžete prohlédnout na Facebook.com/Občané-pro-Bitozeves.
Předsedou sdružení je Jan Horák

THor
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Poutní mše
v Kostele sv. Michaela archanděla
v Bitozevsi
Dne 1. října proběhla v
našem kostele sv. Michaela archanděla poutní
mše. Sešlo se více než
dvacet poutníků, kteří
přišli z Bitozevse, Seménkovic, Škrle a Sušan. Z
kůru zněl zpěv i hudba a
na závěr zahrál a zazpíval
i pan děkan Vondráček.
Po mši proběhlo u kostela
malé občerstvení, kde si
lidé spolu povídali ještě
dvě hodiny po ukončení
mše. Ti nejmenší si vyrobili vitráže do oken a
poskládali pohádku O
tajemství života….

Tip na výlet:
TŘEBÍZ
Třebíz je pokladnicí
lidové architektury,
má jedinečně zachovanou náves, sídlí zde neobyčejné muzeum, naleznete tu příležitost pro vycházky či výlety po okolí.
Národopisné muzeum Slánska v Třebízi
Vesnická památková rezervace je soustředěna kolem původní
návsi s rybníkem. Právě zde vstoupíte do bran Národopisného muzea, které se může pochlubit unikátem celého kraje:
všechny půvabné stavby stojí na původním
místě—na rozdíl od
jiných skanzenů, kam
byly uměle přeneseny
odjinud.
Projděte se po dvoře,
kde děvečky a čeledíni
skutečně krmili dobytek, mlátili obilí i pořádali zabíjačky, staňte se na chvíli tovaryšem v ševcovské dílně
nebo se vydejte po
stopách Václava Beneše Třebízského.
Srdcem muzea i celé
vsi, kde jakoby se
zastavil čas, je původně středověký Cífkův
statek čp.1, který Vám
představí dávné hospodářství v celé své kráse.
Třebíz je od Bitozevse vzdálen 30 km, 25 minut jízdy autem.
http://muzeumtrebiz.cz

Kdo je to vlastně svatý Michael archanděl?
Michael je jedinou postavou v Bibli, která má „titul“ archanděl. Michael zvítězil nad drakem a proto je nebeským
protějškem svatého Jiří. Toto často symbolizuje vítězství křesťanství nad pohanstvím, ale spíše je to symbolem
vítězství
božského
řádu
nad chaotickými silami temnot.

Otevřeno od 1. května do 31. října
úterý–neděle 9—16 hodin
Vstupné:
dospělí 40 Kč; děti, školní výpravy, studenti a senioři 30 Kč

Doporučujeme návštěvu Třebíze spojit s příjemným prostředím a výbornou kuchyní rodinného pivovaru Nová Náves v
Zichovci. Pouhých 6 minut jízdy autem z Třebíze.
http://www.zichoveckypivovar.cz

Je patronem vysoko položených míst a je mu zasvěceno
mnoho kostelů na vrcholcích
kopců v Evropě. O MichaeloStaňkovice
vi se mluví také jako o patronovi vojáků a policistů. Michael je strážným andělem církve a Izraele.
V umění
Tuchořice
bývá nejčastěji zobrazován v
červeném a zeleném šatě a v
zeleném či bílém zářivém
brnění. V rukou třímá meč nebo kopí. Jako anděl smrti a
Výškov
božské spravedlnosti někdy drží v ruce váhy.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_(archand%C4%9Bl)

MTyr
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Tattina 1934
Snímek ukazuje centrum obce, v levo pomník obětem
první světové války. Snímek poříízen v roce 1934.
Zdroj: Heimatbrief Saazerland, Dezember 2010/Jänner 2011
www.bitozeves.cz

Co jste ještě nevěděli o rodu Hrušků?
Aneb, co praví pověst….
Proč byl postaven poutní kostelík nad Bdínem a Srbčí.
Je tomu už hodně let, co v hájku pod svahem, na cestě od Srbče do Bdína klapal mlýn. Srbeč s tvrzí a některé okolní vsi v té době patřily k
nevelkému panství rytíře Adama Hrušky z Března, který je vyženil
sňatkem s dědičkou, pozůstalou dcerou po rytíři Reichlovi z Reichu,
Evou. Pan Adam byl dobrý hospodář. Panství vzkvétalo a uspokojivě se
rozrůstala řádka dětí na srbečské tvrzi. Nejstarší syn Jindřich, už byl na
studiích v Praze a také další děti rostly a vzkvétaly k úplné spokojenosti
šlechtických rodičů.
Bylo to jedné letní neděle, kdy se student Jindřich spolu s rodinou posadil na místo vyhrazené panstvu v srbečském kostele sv. Jakuba. Přišel si
vyslechnout kázání kněze Petra a modlitbou se přimluvit za dobrou
úrodu na panství, za zdraví rodičů a sourozenců a také za své úspěšné
pokračování ve studiu.
Kostel se pomalu plnil a chlapec se zájmem sledoval svátečně vystrojené vesničany, kteří usedali do lavic nebo postávali v přítmí kostela.
Jeho pohled se zastavil na bíle oděné dívčině, stojící v řadě družiček u
mariánského oltáře. Zatímco všichni
pokorně klopili oči, ona jediná se bez
ostychu a se zájmem rozhlížela po úzké
prostoře svatostánku. Teď se dokonce
zadívala i směrem k lavici panstva.
Trochu se zarděla, když si všimla upřeného pohledu mladičkého rytíře, ale oči
nesklopila. Ani Jindřich pohledem neuhnul a tak se na sebe dívali a celý okolní svět pro ně jakoby přestal existovat.
„Líbí se ti Johanka ze mlýna?“ probral
ho ze zasnění otcův hlas. „Hezká dívčina je to, sám jsem si ji všiml. No léta už
máš, tak proč by sis neužil. Ale tady v
kostele bys měl mít jiné zájmy, nemyslíš?“ v tónu páně Adamova hlasu zazněl
skrytý posměch.
„Jen jsem se tak zadíval,“ zrozpačitěl
Jindřich. „Hezká je. Jak to, že jsem si jí
nevšiml už dříve?“
„Je ze mlýna V hájku, ten je svobodný, nepatří mezi naše poddané. A že
ji neznáš? Není divu, dlouho jsi tu nebyl a tohle poupě opravdu rychle
rozkvetlo.“ Pan Adam si pomlaskl a jako mlsný kocour sám pohlédl
směrem k Johance. V tu chvíli nikoho ze zúčastněných nenapadlo, jak
rychle a nedobře tohle krátké setkání skončí.
Zatímco si rytíř myslel, že synáček prožívá krátkou milostnou avantýru,
opak byl pravdou. Jindřich se zamiloval. Zamiloval se tak prudce a
opravdově, jak to jen jeho studentské srdce dovedlo. Zajížděl k mlýnu u
Bdína, vyhlížel růžové tváře a tmavé vlasy své milené a nakonec se
dočkal. Johanka jeho vzplanutí opětovala a milenci se pak tajně scházeli, kdy a jak jen to bylo možné. Pan Adam nad jejich láskou nejprve
mával rukou, ale když Jindřich přišel s prosbou o požehnání k sňatku,
bylo zle.
„Snad si nemyslíš, že bych ti povolil sňatek s holkou svobodníka ze
mlýna!“ rozkřikl se na syna. „Užil sis, tak to rychle skonči a mysli na
studia. Co jsi doma, na knihu nesáhneš a pořád lítás někde po kopcích.“
„Vezmu si ji otče, musím si ji vzít. Nosí pod srdcem moje dítě.“ vyhrklo
nakonec z Jindřicha.
„Takových parchantů má každý rytíř víc než prstů na rukou.“ ušklíbl se
pan Adam. „O jednoho víc nebo míň. Skončí to a hotovo. Jsi dědic a
tvoje nevěsta musí rodu přinést podstatně větší věno než usmolený podíl
na jednom starém mlýně. A jestli s tím nepřestaneš, vydědím tě. Jdi si
pak do mlýna třeba za práška!“ Pan Adam víc neřekl, jen se otočil a
práskl před zrudlým Jindřichem dveřmi. Uplynulo několik dní a nálada
ve tvrzi se nezlepšila. Jindřich i nadále mizel se svítáním a vracel se s
pozdním večerem. Jídla se skoro nedotkl, tvářil se zarputile a také matce, když mu v dobrém domlouvala, jen hrubě odsekl.
„Když to nejde po dobrém, půjde to po zlém,“ rozčílil se jednoho večera
pan Adam a další den ráno vyjel tajně za synem. Už dávno věděl, že se
Jindřich s Johankou schází u staré poustevny na vrchu na Srbči a tak mu
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nedalo mnoho práce, aby se neviděn a neslyšen k mladé dvojici
přiblížil.
„Vezmu si tě Johanko, i když nám vaši ani naši nepřejí. Vezmu si
tě a odvezu do Prahy. Nějak se tam protlučeme a snad se pak naši
rodiče umoudří a dovolí nám vrátit se domů.“ promlouval zrovna
Jindřich k Johance, když se pán z Března a na Srbči vyřítil s křoví,
pistoli v jedné a kord ve druhé ruce.
„Tak, protloukat se budeš v Praze! Ty, můj syn! Ostudu budeš
dělat našemu jménu? To nikdy nedovolím a když to nedokážeš
skončit sám, udělám to za tebe. Ta holka ať zmizí a okamžitě. Řekni jí, že na toho spratka, co jste spolu počali, zaplatím jeden a půl
kopy ročně, aby z něj vyrostlo něco pořádného a aby ve mlýně
zbůhdarma chleba neujídal. Ona ale ať okamžitě zmizí a ty pojedeš
ráno do Prahy. Se mnou pojedeš! Já vám dám nerovnou lásku!“
Do Jindřicha jako by hrom uhodil. Krev se v něm vzpěnila, ruka se
svezla k mečíku u pasu.
„Nikam s tebou nepojedu,“ vytasil mečík. „A ty mi nebudeš rozkazovat, co můžu a co ne!“ vykřikl na otce a bojovně postoupil vpřed.
Také panu Adamovi se zatmělo před očima. Namířil na syna a
zařval: „To tě radši zabiju jako prašivou ovci, než bych dovolil
znectít čistý štít pánů z Března!“
Vzteklou křečí ztvrdlá dlaň se pevněji
obemkla kolem pažby pistole, prst
zavadil o spoušť. Vyšla rána, z hlavně
se zablesklo, vyvalil se dým. Dvojí
výkřik se ozval ozvěnou… A pak, když
se dým rozptýlil, uviděl pan Adam oba
milence na zemi, v krvi u svých nohou
Johanka, aby milého zachránila, vrhla
se k němu a kule, zblízka vystřelená,
proletěla těly obou mladých lidí.
Hrůza pojala pana Adama. Studený pot
ho oblil, vlasy a vousy se zježily. Nevydal hlásku, jen dlouhý, vlčímu zavytí
podobný zvuk se u vydral z hrdla. Utekl do lesa, ale pak se vrátil a poklekl u
vychládajících těl. „Bože, odpusť jim!“
Trvalo mnoho dní, než se pan Adam probral z těžké horečky, do
které upadl. Blouznil, kál se, prosil Jindřich a i Johanku o odpuštění. Když se z nemoci uzdravil, zbyl ze statného rytíře stařec nad
hrobem.
Rok po tragické události, dal pan Adam Hruška z Března a na Srbči
vystavět na vrchu nad Bdínem a Srbčí kostelík. Boží milost si ale
nevyprosil a nedlouho potom zemřel. Ovdovělá paní Eva se podruhé provdala za pána na sousední Mšeci, který později od jejich a
páně Hruškových synů Srbeč s celým panstvím odkoupil.
Také mlýn V hájku osiřel. Johančini rodiče se raději odstěhovali
než by zůstali v místech truchlivého konce milované dcery.
Tolik praví pověst.
Libor Dobner
Poznámka autora Mladý Jindřich Hruška z Března se v pramenech
mezi syny pana Adama nikde nejmenuje. Podle dochovaných zpráv
měl rytíř na Srbči tři syny. Jana, Adama a Karla, kteří otce ve zdraví přežili a dědictví po něm prodali svému otčímovi Matyáši Štampachovi ze Štampachu a na Mšeci.
Jan Hruška, syn rytíře Adama Hrušky z Března byl majitelem Bitozevse s tvrzí od r. 1506. V držení tohoto rodu byla přes 100 let.
Pro účast na stavovském povstání v l. 1618 - 1620 byl statek konfiskován Tobiáši Hruškovi z Března a prodán r. 1623 hraběti Adamovi z Herbersdorfu.
Zdroj: http://www.srbec.cz/o-obci/srbec-v-tisku/kostel-nejsvtrojice/
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Volejbalový turnaj
Seménkovice—Bitozeves—Skupice.
Dne 10. 9. se konal ve Skupicích poslední ze tří po sobě jdoucích
turnajů ve volejbale. První proběhl poslední den v červenci v
Seménkovicích, druhý v polovině srpna v Bitozevsi. Ve všech
třech turnajích měl Bitozeves hned dvojí zastoupení.
Nejzajímavějších výsledků jsme však dosáhli v tom posledním.
Hrálo se již od brzkého rána a poslední zápas se dohrával téměř
za tmy. Utkalo se deset týmů, hrálo se na dvě skupiny a dále pak
vyřazovacím způsobem. Prvním týmem byl tým „ROHAJIPA“
(ve složení: Hana Horáková, Roman Petera, Pavel a Jiří Vatrovi,
Simona Podařilová a Josef Kovář), který postoupil ze skupiny
bez jediné prohry jako nejlepší a dál bojoval až do finále. Kde po
velmi těžkém a dlouhém boji zvítězil tým 2:1 na sety a získal tak
zlaté medaile. Druhý tým „ANIMALS“ (ve složení: Simona
Podařilová, Radka Hrdličková, Jindra Kovář ml., Josef Kovář,
Richard Heřt a Petr) dosáhli celkově na krásné třetí místo!
Všem zúčastněným, ať už hráčům nebo fanouškům, bychom
chtěli moc poděkovat za podporu. Těšíme se na všechny v dalším roce, kdy jsou plánovány další turnaje.
HHor

Foto
nahoře —
Volejbal v
Seménkovicích.
Foto
vpravo —
Volejbal v
Bitozevesi.
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Křížovka za odměnu
Staré české přísloví: Na sv. Lukáše (18.) ………..(viz. tajenka) i kaše.
Zdroj: HRUBÝ, Karel. Sbírka přísloví, pořekadel a průpovědí, kterých užívá náš lid rolnický. Praha: J. OTTO. 1880. S. 5–7. Vydáno:1880

Ten, kdo první přinese vyluštěnou křížovku na Obecní úřad v Bitozevsi, obdrží sladkou odměnu.
Tajenku z minulého čísla vyluštila paní Růžena Martenková. Gratulujeme!

Hraběnčino tajemství:
Švestkový obrácený koláč
Suroviny na těsto:
25 dkg cukru
25 dkg polohrubé mouky
7,5 lžic oleje
7,5 lžic teplé vody
1/2 prášku do pečiva
5 vajec

Na žmolenku:
1/2 Hery a cukr dle chuti

Postup:
Žloutky s cukrem utřeme do pěny, přidáme olej, vodu , mouku, prášek do pečiva a nakonec sníh z bílků.
Pečící papír vytřeme cca 1/2 Hery a vysypeme cukrem (žmolenka) a poklademe na půlky rozkrojené švestky. Zalijeme těstem
a dáme do trouby upéct přibližně 45-50min při 160 C.
Upečený koláč vyndáme necháme cca 10-15 min vychladnout a pak ho překlopíme na tác či prkénko. Zbyde-li na pečícím
papíře šťávička, stáhneme ji a dáme na koláč. Podáváme studené a možno dozdobit kopečkem šlehačky.
JHra
Bitozeveský zpravodaj 2016/04

Stránka 11

Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adresu OÚ Bitozeves s heslem „zpravodaj“.
Další číslo připravujeme na prosinec 2016.
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