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Jaroslava Capoušková

Ivana Horčicová

Vážení spoluobčané,
v současné době jsou za námi čtyři roky
práce ve vedení obce. Čtyři roky, které byly ve
znamení seznamování se s prací ve vedení
obce, nejen mne, ale všech zastupitelů. Čtyři
roky jsou pro tuto práci strašně krátká doba na
to, aby někdo mohl říci, že se toho udělalo
málo, nebo jsou i tací, kteří tvrdí že nic. V tomto
období dostalo pár nezpevněných cest nový
asfaltový povrch, školka má novou střechu,
budova obecního úřadu se oblékla do nového a
už není pro ostudu v nové zástavbě, získali
jsme pozemky pod chodníky, které se také
dočkají rekonstrukce, rizikový úsek v Lysci, kde
nad domy stále hrozí pád kamenů, bude v
současné době sanován, postupně jsme
vytvořili nové dětské hřiště v Mošnově a
obnovili hřiště ve Bžanech, kapličkám ve Lbíně
a v Lysci jsme dali novou tvář. Stále jsme
připraveni
jednat
o
možném
řešení
odkanalizování ostatních částí – tuto investici
jsme nuceni rozdělit na několik etap, jelikož
původní rozpočet zněl na neskutečných sto

Zájezd do Rodinného vinařství
Mikulenkovi, Velké Žernoseky
Obec Bžany pořádá, v případě zájmu
minimálně 15 osob, dne 25. 10. 2014 zájezd
do rodinného vinařství Mikulenkovi ve Velkých
Žernosekách. Jedná se o posezení s koštem
a domácí večeří. V rámci posezení proběhne odborný výklad vinaře, košt šesti odrůd vín
vlastní produkce, neomezená konzumace vín
v průběhu akce, konzumace vyrobených
pochutin, domácí večeře.
Cena za osobu včetně koštu a večeře Kč
650,-. Přihlášky na akci vč. úhrady ceny zájezdu
přijímá OÚ ve Bžanech do 15. 10. 2014.
V případě nenaplnění kapacity se zájezd
nekoná a hotovost bude všem přihlášeným
vrácena. Předpokládaný odjezd: 14:30 hodin
(jednotlivá stanoviště budou upřesněna dle
přihlášených), předpokládaný návrat do 21:00
hodin.
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Ze zasedání zastupitelstva
Informace Obecního úřadu
Aerosol Velvěty hledá brigádníky
Vzdělávání pro moderní venkov
Zvířata bez domova trpí
Zprávy z SDH Lhenice
SNK Pro rozvoj všech obcí Bžany
Sportovní hry v naší obci
SNK za rozvoj obce
Naši jubilanti
Příloha pro děti: Bžaník
Bžanský čtvrtletník

Ivana Horčicová

Od posledních komunálních voleb uplynuly čtyři
roky. Nové volby se uskuteční ve dnech

10. a 11. října 2014.
Vylosované číslo 1 v naší obci má Sdružení
nezávislých kandidátů – SNK za rozvoj obce.
Číslo 2 bylo přiděleno – Sdružení pro rozvoj
všech obcí Bžany.
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milionů korun. Jistě to není vše, ale drobných věcí si v životě člověk moc nevšímá, i když i ty jsou
součástí naší práce.
Za čtyři roky jsme poznali spoustu nových, zajímavých lidí. Vážíme si všech, kteří svými podněty
nás posouvali dál a dál. Tímto všem děkujeme za Vaši spolupráci s obecním úřadem.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem zastupitelům, kteří celé čtyři roky pracovali ve
prospěch naší obce. Zároveň všem, kteří kandidují do nového volebního období, přeji hodně štěstí a
především zdravý rozum.


Upravená verze dle zákona č. 101/2000 Sb.

39. zasedání ZO Bžany – ze dne 25. 6. 2014
Přítomno členů: 8

Nepřítomno: 1

ZO projednalo a schválilo:
• celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 • výsledek hospodaření obce
Bžany za rok 2013 ve výši Kč 2 431 980,54 • účetní závěrku MŠ Bžany za rok 2013 • závěrečný účet
Mikroregionu Svornost za rok 2013 • smlouvu o výpůjčce mezi obcí Bžany a MŠ Bžany • smlouvu o
poskytnutí příspěvku č. 14/SML0895 • smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 14/SML0881 •
smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 14/SML1112 • rozpočtové opatření č. 3/2014 • počet
členů zastupitelstva obce Bžany na 9 • záměr prodeje nově vzniklých pozemků p.č. 405/37-1546 m2 a
405/38-1568 m2 v k.ú. Bžany • záměr pronájmu části nebytových prostor v č.p. 63 Bžany • provedení
prověrky účetnictví MŠ Bžany za období 2011-2013 • zhotovitele oprav vnějších plášťů kapliček
Lysec a Lbín firmu Umělecké štukatérství – Karel Kaliba • zhotovitele opravy části hřbitovní zdi pana
Petra Cvrčka, Malhostice • provedení malířských prací v budově OÚ Bžany • pořízení Windows verze
modulů mzdy a majetek IS KEO4 •

40. zasedání ZO Bžany – ze dne 7. 5. 2014
Přítomno členů: 6

Nepřítomno: 3

ZO projednalo a schválilo:
• dohodu o provedení práce mezi obcí Bžany a J. Veselým, Teplice – práce na pořízení 2. změny ÚP
ZO projednalo a rozhodlo:
• o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií
vyhodnocena jako nejvýhodnější a o přidělení zakázky uchazeči – Alestra s.r.o., Kuřim • o zahájení
zadávacího řízení VZ malého rozsahu s názvem „Sanace svahu nad obytnými domy – Lysec

41. zasedání ZO Bžany – ze dne 5. 9. 2014
Přítomno členů: 6

Nepřítomno: 3

ZO projednalo a rozhodlo:
• o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a o přidělení této zakázky uchazeči – Minova Bohemia,
s.r.o, Ostrava za cenu Kč 2 751 314,76
ZO projednalo a schválilo:
• rozpočtové opatření č. 4/2014

42. zasedání ZO Bžany – ze dne 17. 9. 2014
Přítomno členů: 8

Nepřítomno: 1

ZO projednalo a schválilo:
• pololetní účet obce Bžany za rok 2014 • rozpočtové opatření č. 5/2014 • nájemní smlouvu – dodatek
č. 1 ke smlouvě CES 1536/2012 • dodatek č. Smlouvy o dílo č. 1102014A • podpis smlouvy
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o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu ÚK k úhradě škod v souvislosti s povodněmi v 6/2014 •
darovací smlouvu od společnosti Marius Pedersen a.s., Teplice na částku Kč 2000,- • finanční
příspěvek ve výši Kč 4 000,- panu M. Šteflovi, na pořádání Skotských her • pronájem části
nebytových prostor v č.p. 63 panu Nguyen Tuyen Dinh, bytem Bžany 63 za účelem provozování
obchodu s potravinami • OZV č.4/2014
ZO projednalo a neschválilo:
Prodej části pozemku p.č. 717/4 v k.ú. Lysec
František Preiss
místostarosta

Ivana Horčicová
starostka


Ivana Horčicová

Upozornění na splatnost místního poplatku ze psa a poplatku za popelnici

Upozorňujeme občany na splatnost poplatku za psy a popelnice za rok 2014.
Poplatky jsou splatné do 30. 9. 2014.
Změna velikosti nádoby na směsný komunální odpad.
V případě, že máte potřebu změnit velikost nádoby na odpad, upozorňujeme na
poslední možný termín – 30. 11. 2014.
Svoz objemného a nebezpečného odpadu
Upozorňujeme, že v obci bude opět probíhat svoz nebezpečného odpadu. A to od
pátku 14. 11. do neděle 16. 11. 2014 můžou občané odkládat tento odpad ke
kontejnerům na tříděný odpad. Následně v pondělí 17. 11. bude pracovníky OÚ
svezen. Dále je od 17. do 22. 11. do 8,00 hodin možnost přivést osobně na OÚ ve
Bžanech v pracovní dobu.
Od pátku 28. 11. do neděle 30. 11. 2014 budou v obci přistavěny velkokapacitní
kontejnery na objemný odpad.
Upozorňujeme, že místní knihovna ve Bžanech bude opět v provozu od čtvrtka
2. 10. 2014 od 17 do 20 hodin.


Hledáme brigádníky

na pomocné práce

ve výrobě aerosolových výrobků. Jedná se o práci na zavolání, proto je nezbytné vlastnit mobilní
telefon.
Veškeré informace poskytneme na personálním oddělení: +420
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417 813 548.

Ivana Horčicová

Obec Bžany se připojila do vzdělávacího projektu pro občany v obcích Ústeckého kraje do 2 tisíc
obyvatel.
Co tímto projektem občané naší obce získají?
 bezplatné vzdělávání v nejdůležitějších oblastech pro současný praktický život
 semináře zajištěné profesionálními lektory s bohatými praktickými zkušenostmi v dané oblasti
 zdarma občerstvení v průběhu seminářů
Jaká témata seminářů nabízíme?
1. Základy práce s počítačem
2. Práce s textem (Word)
3. Práce s tabulkami (Excel)
4. Práce s fotografií, obrázky a videem
5. Práce s mobilním telefonem a tabletem
6. Nejužitečnější online služby pro osobní i pracovní život
7. Hospodaření domácností, peníze, placení, finanční trh, finanční produkty, finanční plánování
8. Jak založit podnikání
9. Jak vytvořit úspěšnou nabídku pro zákazníka
10. Podmínky ziskovosti podnikání
Kapacita 1. semináře je 5 – 10 osob. Obracíme se proto na Vás občany, zda byste měli zájem o
některý z kurzů (až 3 semináře), abyste nám nejpozději do 15. 10. 2014 dali prostřednictvím telefonu
– 417 872 277 nebo e-mailu: obecbzany@centrum.cz dali vědět. Přihlaste se. Termíny seminářů
jsou od října 2014 do května 2015.


Pavlína Šmucerová

Útulky praskají ve švech, další tisíce zvířat živoří na ulicích. Přesto se neustále rodí další a další
koťata a štěňata, pro která není nikde místo. Počet zvířat bez domova v České republice tak roste
překotným tempem! V útulcích je v současné době přes 11 000 psů a koček a jejich počet roste
o 40 % ročně. Tímto tempem bude v roce 2020 v útulcích na 37 000 zvířat!
Obce jsou ze zákona povinny se o opuštěná zvířata ve svém katastru postarat, což velmi zatěžuje
obecní rozpočty.
Psi v útulcích tráví dny na malém prostoru, bez pohybu a ve stresu. Každý šestý pes, který se
dostane do útulku, zde také zemře, aniž by se dočkal domova.
Opuštěné kočky bez domova trpí zimou, hladem a nemocemi. Zároveň se velmi rychle množí
a koťata čeká stejně krutý osud jako jejich rodiče.
Jediným trvalým, účinným a etickým řešením jsou kastrace. Jedná se o nenáročný operační
zákrok, který má prokazatelné zdravotní přínosy a minimální rizika.
Pověra, že každá fena či kočka by měla mít jednou za život potomky, není pravdivá. Z fyzického
ani psychického hlediska zvíře bez potomků nijak nestrádá! Naopak časté říje a opakované březosti
jsou velmi vyčerpávající.
Doporučení veterinářů zní: buďte zodpovědní a nechte svá zvířata včas vykastrovat! Pokud
uvažujete o pořízení dalšího psa či kočky, navštivte nejbližší útulek!
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Vlastislav Vlček

V dubnu 2014 starostka obce přihlásila SDH Lhenice do ankety Dobrovolní hasiči roku
o nejlepší jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Výhradním vyhlašovatelem a organizátorem
ankety je spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, Brno. Smyslem a posláním ankety je
podpora a propagace činností sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v ČR. Průběh
soutěže – počátek vyhlášení ankety je 4. 4. do 31. 7. 2014. Anketa probíhá ve dvou kolech. V
prvním kole po ukončení přihlašování účastníků ankety odborná komise posoudila všechny
přihlášené, následně vybrala z cca 200 nominovaných 25 jednotek, 25 sborů dobrovolných
hasičů z pěti soutěžních oblastí. Porota rozhodla a SDH Lhenice je mezi finálovou pětkou. Porota
rozhodla a teď je to na veřejnosti. SDH Lhenice se na Vás obrací s prosbou. Žádáme Vás o Vaši
podporu. Jak pro nás můžete hlasovat?
 elektronickou formou prostřednictvím hlasování na http://www.adhr.cz/hlasovani-sbory/,
 zasíláním textových zpráv na tel. číslo 900 77 06 – sms ve tvaru - HASICI SSSC2
Hlasovat pro nás můžete až do 30. října 2014. Vyhlášení výsledků ankety bude možné
sledovat v listopadu na programu České televize.
Předem děkujeme za každý Váš hlas.


V průběhu prázdnin naše (Vaše) děti nezahálely. V srpnu se zúčastnili vybraní jedinci závodů
v Telcích (okres Louny) a v Pískové Lhotě (okres Nymburk). V obou případech se jednalo o běh
na 60 m s překážkami. V Pískové Lhotě děti podaly velmi dobré výkony. Vždyť Kačka Kubíková a
Tinka Antošová – obě mladší kategorie – si zapsaly osobní rekordy – Káťa neskutečných 15,67 s
a Tinka 16,77 s. Káťa svou kategorii s přehledem vyhrála, Tinka stála také na „bedně“.
V mladších žácích Honza Vlček bral nádherné 2. místo po neskutečném finálovém boji – čas
16,22 s., starší žákyně a 1. místo pro Nikolu Vohánkovou – čas 14,03 s.
V září proběhlo již 3. kolo Stimax Cupu a to v Telcích (LN). Poslední kolo proběhne zřejmě po
uzávěrce obecních novin. Celkové výsledky proto očekávejte ve 4. čísle.

SDH Lhenice děkuje všem aktivním rodičům, kteří pomáhají nejen při dopravě dětí na závody.
A jak je vidět nejsou to jen závody v okrese Teplice.
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Milan Svědínek

Dovolte mi, Vážení spoluobčané, abych Vám představil kandidáty pro volby do zastupitelstva
obce, které se uskuteční již v říjnu letošního roku.


Milan Svědínek, 53 let, Lhenice



Miloš Pauza, 39 let, Lhenice



Tomáš Podlena, 37 let, Bžany



Vladislav Polák, 34 let, Lhenice



Jiří Loukota, 40 let, Mošnov



Ing. Eva Poláková, 26 let, Hradiště



Jaroslav Marhefka, 44 let, Bžany



Mgr. Zlatuše Schmitzová, 52 let, Hradiště



Lukáš Mazáč, 29 let, Mošnov


Ivana Horčicová

V červenci a v září se ve Bžanech „parta nadšenců“ nadchla pro sportovní akce. V červenci
vyhlásili „Bžanský triatlon“, který bohužel neměl dostatečnou medializaci mezi našimi občany a
také byl tak trochu narychlo. Proto se to odrazilo v počtu účastníků – celkem se na start postavilo 8
mužů a 1. žena. Věříme, že se akce i tak vydařila a pokud to partě vydrží a uskuteční v příštím
roce 2. ročník – zúčastní se více sportovních nadšenců.
V září proběhly na hřišti ve Bžanech „Skotské hry“, které už byly doladěné do profesionálních
závodů. Soutěže, kde muži házeli pětimetrovou kládou, nosili 2x 50-ti kilové tzv. kufry, házeli
sudem do výšky a kamenem do dálky, ženy – (kláda 3m, 2x 22kg kufry, hod do výšky i do dálky
kamenem), se zúčastnili i přespolní. Akce byla velmi vydařená, užili si ji samotní závodníci tak
i diváci. Vždyť na start silově náročného dne se postavilo celkem 20 mužů a 11 žen. Věříme, že
letošní první ročník nastavil nějaké rekordy, které budou závodníci moci v příštích letech jen a jen
zlepšovat.
Držíme palce organizátorům, aby jim vydržel elán do druhých ročníků.
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Ivana Horčicová

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám představit kandidáty kandidující za sdružení
nezávislých kandidátů – SNK za rozvoj obce.
Ivana Horčicová, 43 let, Bžany – v současné době starostka obce – ráda by pokračovala
v rozvoji obce, dokončila načaté akce a posunula více obec do podvědomí našeho okolí. Společně
s dalšími členy sdružení by chtěla vyzdvihnout krásu okolní přírody a využít toto prostředí pro
sportovní a společenské akce a především pro krásné a příjemné bydlení.
František Preiss, 55 let, Lbín – v současné době místostarosta obce – pokračovat v čerpání
dotací pro realizaci akcí v naší obci.
Tomáš Jelínek, 43 let, Lbín – zastupitel, člen finančního výboru - před 4 lety jsem byl vámi zvolen
do zastupitelstva obce s tím, že hlavním impulsem byla zkušenost s řešením tehdejší solární
kauzy. Má dosavadní netečnost k dění v obci byla nahrazena snahou o přispění k normálnímu,
dobrému chodu obce s využitím mých zkušeností ekonoma k efektivní správě obecního majetku.
Pevně doufám, že jsem odvedl kvalitní kus práce. Naštěstí dle mého na tak malé obci není
zastupitelstvo o politice, ale o lidech, kteří chtějí něco dělat. Tady musím vyzdvihnout osobu naší
starostky Ivany Horčicové. Její energie, elán a nadšení, s kterým se vrhla do vedení obce, mne
přesvědčila, že obec je v dobrých rukou, a proto také jsem jí nabídl svou případnou pomoc i pro
další období. Stále platí, že považuji okolí Bžan za jedno z nejkrásnějších míst v republice, proto
chci pomoct s jeho správou.
Jiřina Pertlová, 54 let, Hradiště – zastupitelka, předseda finančního výboru – vyzdvižení kultury a
sportu v obci a zároveň vést ke sblížení všech spoluobčanů
Bohuslav Maydl, 43 let, Lysec – zastupitel, člen kontrolního výboru – využití našich přírodních
krás – lesů - do budoucna jako odpočinkové zóny kam se každý bude rád vracet.
Jakub Adamec, 38 let, Bžany – nový člen kandidátky – rád by využil a předal své zkušeností,
které jako OSVČ za léta práce získal (především se jedná o zeleň, lesy). Dále by chtěl podpořit
komunikaci se všemi občany, podpora kultury, sportu. Uvědomuje si, že „Základem všeho dění
v mezilidských vztazích je komunikace.
Milan Drozd, 54 let, Hradiště – kandidoval již v roce 2010 – rád by vrátil slušnost a přátelské
vztahy mezi spoluobčany.
Jan Capoušek, 45 let, Bžany – kandidoval již v roce 2010 – stejně jako v roce 2010 by chtěl
podpořit programy vedoucí k čistotě a pořádku v obci.
Jaroslava Capoušková, 42 let, Bžany – zastupitelka, předseda kontrolního výboru – ráda by
dokončila započaté akce z předešlého volebního období, snaha o zlepšení již dosaženého. Chtěla
by více zapojit naše obyvatele jak do společenského, sportovního, ale i samosprávního dění
v obci.
Pro všechny kandidáty je důležité, že obec Bžany nejsou jen Bžany. Ale jsou to Lhenice, Mošnov,
Bukovice, Bžany, Hradiště, Lysec, Lbín a Pytlíkov.
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Všem jubilantům přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, lásky
a spokojenosti.
Říjen:
Lehnertová Věra
Masopustová Jaroslava
Neufus Václav
Mlaskačová Věra
Nová Bohuslava
Novotná Irmgard
Minka Zdeněk

72 let
74 let
71 let
72 let
81 let
85 let
84 let

Listopad:
Nepraš Jaroslav
Kolmanová Jana
Vlčková Marta
Zechel František
Novotný František

71 let
74 let
82 let
79 let
75 let

Prosinec:
Holub Stanislav
Beitlová Věra
Hořejší Hana
Šámal Vítězslav
Sedlmayerová Gertruda
Votrubová Edita

74 let
74 let
72 let
72 let
75 let
82 let

Za našimi jubilanty se zástupci obecního úřadu dostavují ke gratulaci s dárkovým balíčkem.
V případě, že nechcete být jmenováni a ani navštíveni prosíme, oznamte nám to na tel. čísle
417 872 277.


Uzávěrka dalšího čísla je 11. 12. 2014. Příspěvky zasílejte na e-mail: obecbzany@centrum.cz
Bžanský čtvrtletník vydává a tiskne Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, 415 01 Teplice, tel. 417 813 081,
e-mail: bergman@gymtce.cz. Náklad 330 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E 130 92. Příspěvky,
články a informace shromažďuje OÚ Bžany, A. Soukupová, tel. 417 872 277, e-mail: obecbzany@centrum.cz.
Rozšiřováno zdarma.
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