17. ročník, číslo 4

Vesnice Ústeckého kraje roku 2015

prosinec 2015

Občanské sdružení Bžany

Vás zve 24. prosince 2015 do
kostela sv. Vavřince v Hradišti
od 16 hodin na půlnoční mši.

Opět jsou tu Vánoce,
ten krásný čas rodinných setkání,
radostí z dárečků, čas porozumění,
slibů a předsevzetí…
Přejeme Vám, aby čarovná atmosféra
Vánoc přetrvala a úspěchy příštího
roku ať předstihnou roky minulé.
Příjemné prožití vánočních svátků přejí všem
občanům zastupitelé obce a zaměstnanci
obecního úřadu ve Bžanech.
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Ze zasedání zastupitelstva
Docházka zastupitelů
Odpady v obci
Novodobá sanitka
Senior pas
Místní knihovna
Z naší mateřské školy
Stolní kalendáře Obec Bžany 2016
Silvestrovská oslava
Turbošneci, Posezení s hudbou
Maškarní ples pro děti
Obecní ples, blahopřání, kontakty
Bžanský čtvrtletník

Ivana Horčicová

 Posledním termínem pro přijetí hotovosti
do pokladny OÚ je pátek 18. 12. 2015 do
14:00 hodin. V případě pozdější úhrady
poplatku obci prosíme o zaslání na účet
obce 3128501/0100.
 uzavření obecního úřadu z důvodu
čerpání dovolené od pondělí 21. 12. do
čtvrtka 31. 12. 2015. První pracovní den
v roce 2016 je pondělí 4. 1.


2015/4

Upravená verze dle zákona č. 101/2000 Sb. Úplný výpis naleznete na webových stránkách obce.

11. zasedání ZO Bžany – ze dne 21. 10. 2015
Přítomno 7 členů z 9 – omluveni p. Drozd, p. Preiss
ZO projednalo a schválilo:
• plán inventur k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2015 • smlouvu o možnosti
užívání prostor – Rytmik Dětem o.p.s.• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2011 • prodej bubnové
sekačky Inzeco 1200 za cenu Kč 6 000,- • umístění dopravního bezpečnostního zařízení – zrcadla
na pozemní komunikaci silnice č. III/25325 • výrobu stolních kalendářů 2016 • zpětný prodej
podílových listů Pioneer – obligační fond • příspěvek na dopravu dítěte do speciální MŠ • smlouvu o
poskytnutí finančního příspěvku na úhradu 3.splátky faktury – SDH Lhenice • smlouvu o udělení
souhlasu k provedení stavby – Protierozní val a polní cesty HPC 1, HPC2 a DPC 1 v k.ú. Lysec
• smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami
č. 123/15/4120 mezi obcí Bžany a ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění VZ – Bžany .- oprava části MK • protokol
o posouzení kvalifikace na plnění VZ • zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění VZ
ZO projednalo a rozhodlo:
• o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jeho nabídka byla podle základního hodnotícího kritéria
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a o přidělení této zakázky uchazeči Marius
Pedersen a.s., Teplice za cenu Kč 845 791,15 vč. DPH • o zahájení zadávacího řízení VZ malého
rozsahu „Stavební úpravy části 1.NP se změnou užívání na bytovou jednotku Lbín č.p. 39
12. zasedání ZO Bžany – ze dne 18. 11. 2015
Přítomno: 6 z 9 členů – omluveni p. Jelínek, p. Pertlová, p. Preiss
od 17:30 hodin přítomno 7 z 9 členů – p. Preiss
ZO projednalo a schválilo:
• rozpočtové opatření č. 6/2015 • smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Bžany,
paní M. Královou a SVS a.s. • dodatek č. 12 smlouvy č. 9900466 o sběru a odvozu vytříděných
složek komunálního odpadu ze dne 18. 4. 2002 mezi obcí Bžany a Marius Pedersen a.s. • prodej
pozemků p.č. 719/8-13 m2, st.p.č. 201-31 m2 vč. stavby, st.p.č. 14/1-59 m2 v k.ú. Lysec paní XXX za
celkovou cenu Kč 24 371,- + 1000,- za vklad do katastru nemovitostí • podání žádosti o dotaci
Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016, DT č. 1 – podpora vítězů soutěže Vesnice roku,
MMR • zpracování žádosti, monitoring a závěrečné vyhodnocení akce, organizace VŘ – žádost
o dotaci Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016 DT č. 1 – společností EPP s.r.o., Roudnice
n/L dle cenové nabídky ze dne 4. 11. 2015 • přidělení obecního bytu č. 3 Hradiště č.p. 42 na dobu
určitou s možností pravidelného prodlužování v případě pravidelných úhrad plateb nájemného
• smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12/4014045/001 TP, Bžany – Hradiště • smlouvu o poskytnutí nadačního
příspěvku č. STR59_15 mezi obcí Bžany a Nadace ČEZ na částku Kč 15 000,-- • dohodu
o poskytnutí senior slevy na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 mezi obcí Bžany a Domem
kultury Teplice
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění VZ – • protokol o posouzení kvalifikace na plnění
VZ • zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění VZ Stavební úpravy části 1.NP se změnou
užívání na bytovou jednotku Lbín č.p. 39
ZO projednalo a rozhodlo:
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• o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jeho nabídka byla podle základního hodnotícího kritéria
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a o přidělení této zakázky uchazeči Alpin
Mont Servis, s.r.o., Dubí za cenu Kč 297 290,58 vč. DPH •
ZO projednalo a revokovalo:
• usnesení č. 9/11Z/2015 ze dne 21. 10. 2015 a souhlasilo se zrušením výběrového řízení VZ
malého rozsahu na stavební práce Oprava části MK
Jakub Adamec
místostarosta

Ivana Horčicová
starostka


Ivana Horčicová
V listopadu tomu byl rok, co jsou zastupitelé ve svých funkcích. A jak docházeli a zajímali se o dění v
obci? Podle abecedy jmenovitě Vám nyní představíme docházku jednotlivých zastupitelů:
Jakub Adamec
11x ANO/ 1x NE
Milan Drozd
8x ANO/ 4x NE
Ivana Horčicová
12x ANO/ 0 NE
Tomáš Jelínek
10x SNO/ 2x NE
Miloš Pauza
12x ANO/ 0 NE
Jiřina Pertlová
11x ANO/ 1x NE
Tomáš Podlena
12x ANO/ 0 NE
František Preiss
8x ANO/ 4x NE
Milan Svědínek
10x ANO/ 2x NE
Nutno podotknout – v případě NE byla vždy nepřítomnost omluvena.


Ivana Horčicová
Na podzim se uskutečnil v obci svoz nebezpečného odpadu a byly také v obci přistaveny velkokapacitní
kontejnery.
Nebezpečného odpadu jsme na podzim odevzdali celkem neskutečných 3 146 kg. Pro srovnání s jarním
svozem to bylo o 1 795 kg více. Ještě více bylo na jaře roku 2012 a to celkem 3 557kg.
To, že se zvedl počet, značí, že velká část občanů tento odpad třídí a vyváží s obcí.
Stále připomínáme, že veškerý elektro odpad (televize, chladící technika, pračky, ale i malé
elektrospotřebiče) můžete odevzdat na sběrné místo u obecního úřadu. Dále je možnost na obci odevzdat
vybité baterie a u obecního úřadu naleznete i bílý kontejner na oděvy, obuv a hračky.
Na zkoušku bude nově umístěna popelnice na drobný kovový odpad u kostela v Hradišti. Do této popelnice,
prosíme, odkládejte vymyté plechovky od potravin, ale i konzervy psí a kočičí. Postupně po kladné odezvě
bychom tyto popelnice umístili i na největší kontejnerová stání v ostatních částech obce.
Stále připomínáme, že papír můžete odevzdat i v Mateřské školce v Hradišti. Pokud máte větší množství,
využijte možnosti a zavolejte na obecní úřad 417 872 277 a naši pracovníci papírový sběr od Vás převezmou.
V průběhu roku 2015 jsme pro Vás zřídili plochu s kontejnery na rostlinný odpad. V roce 2016 se budeme
snažit získat z dotací další – pro občany přístupnější kontejnery – ty v současné době jsou vysoké a obtížně
přístupné.
Po vánocích v případě možnosti můžete uložit odsloužilé vánoční stromky. Ty, prosíme, nevhazujte do
kontejneru, ale ponechte u větví. Tento materiál bude seštěpkován a štěpka bude použita na obecní zeleň ke
stromkům. V případě žádosti bude štěpka poskytnuta i pro potřeby Vás občanů.
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Ivana Horčicová
Nemáte nárok na sanitku a potřebujete odvoz? Využijte pomoci obce Bžany, která od 1. 12. 2015 do 30. 11.
2016 má uzavřenu smlouvu na přepravu k lékaři a do nemocnice pro občany s trvalým pobytem v obci. V
případě, že máte zájem o tuto službu – převážně se jedná o starší občany, o držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P
prosíme o prvotní nahlášení na obecní úřad z důvodu zaregistrování a zanesení do seznamu žadatelů o tuto
službu.
Obec Bžany přispívá formou úhrady faktury společnosti a to ve výši 1 000,-/osoba/rok.
Přeprava nemocných – volejte dispečink – 605 952 202 – alespoň 1 den předem.


Ivana Horčicová
Obec Bžany opět uzavřela pro rok 2016 s Domem kultury v Teplicích dohodu o poskytnutí senior slevy.
Držitelům tohoto senior pasu poskytne DK Teplice slevu ve výši 75% z ceny vstupného na pořady
s poskytovanou senior slevou. Občan – držitel senior pasu zaplatí pouze 25% z ceny vstupného. Senior pas
je nepřenosný.
Co musím udělat, abych se stal držitelem Senior pasu?
Musím mít trvalé bydliště v obci Bžany (Lhenice, Mošnov, Bukovice, Bžany, Hradiště, Lysec, Lbín,
Pytlíkov). Jakmile dosáhnu věkové hranice 60 let, zajdu do pokladny Domu kultury Teplice, vyplním přihlášku,
doplním ji fotografií a zaplatím poplatek 100,-Kč. Zhruba do týdne si na tom samém místě vyzvednu svůj
Senior pas.


Ivana Horčicová
Své poslední čtenáře v roce 2015 přivítáme ve čtvrtek 17. prosince. V novém roce se budeme opět těšit
na setkání s Vámi od čtvrtka 7. 1. 2016. Otevírací doba vždy od 17,00 do 20,00 hodin.
V novém roce budou pro čtenáře připraveny nově nakoupené
knihy, ale i knihy z výměnného souboru v Teplicích.
Ještě nejste čtenáři naší knihovny? Přijďte a uvidíte, že
z celkového počtu 1900 titulů knih naleznete i tu Vaši. Registrační
poplatek na rok 2016 činí 5,- Kč pro děti do 15 let, 10,- Kč pro
studující a důchodce a pro dospělé 20,- Kč.
V roce 2016 se mohou zájemci opět těšit na několik akcí –
například děti na Noc s Andersenem, která proběhne z pátku 1. na
sobotu 2. dubna. Ne není to apríl. Dospělý se mohou těšit na několik
kreativních kurzů, ale i například povídání o Reiky – relaxace a
meditace.
Na první akci můžeme pozvat již v současné době – v pátek
22. 1. od 16,00 hodin u paní Struppové kde se schází ke svým
pravidelným setkáním ženy ze Lbína a blízkého okolí – téma
fotografie a povídání z cest, kterým bude provázet pan Král ze
Lbína.
Přeji všem krásné prožití Vánočních svátků a ať nechybí kniha mezi Vašimi dárky.
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Hana Silnicová
Vstoupili jsme do nového školního roku 2015 2016.
Dětí je pro letošní rok v naší škole zapsaných 22,
z toho šest chlapců. 2 děti jsou šestileté, 5 pětiletých,
6 čtyřletých, 5 tříletých a 4 děti jsou dvouleté.
Od září letošního roku byla přijata nová
pracovnice – pí Francová Jana jako kuchařka.
Vzděláváme se podle Školního vzdělávacího
programu Klokánek pod heslem „Společně pod
jednou střechou - společně za jeden provaz“,
zpracovaného dle Koncepce rozvoje Mateřské školy
Bžany, Hradiště 46

Děkujeme všem, kteří přispěli do MŠ sběrem
starého papíru a jiným drobným materiálem.
(kapesníky, papír aj.). Ve sběru papíru pokračujeme
i nadále.
KOMU DĚKUJEME? (červen – prosinec 2015)

BRAMBORÁRNA BUKOVICE

brambory jsou dodávány průběžně po celý rok

MANŽELÉ ROSTOVI

travní sekačka

BROKER VISION, s.r.o.

5 000,--Kč

PARTNER PRO POŠKOZENÉ s.r.o.

5 000,--Kč

AKCE ŠKOLY – ZÁŘÍ – PROSINEC 2015
Kouzelnické představení Štěpána Šmída
ŘÍJEN
Vystoupení klauna Kristyána se živým hadem
Návštěva statku u Šmucerů
Halloweenský karneval
LISTOPAD
Návštěva Bc. Soni Svobodové se sibiřskými husky, ukázka práce se psím
spřežením
Účast na rozsvícení vánočního stromu ve Bžanech
PROSINEC

Mikulášská nadílka a vánoční besídka

Každým rokem probíhá v MŠ preventivní screeningové vyšetření zraku.
Fotografie z akcí jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy www.skolkahradiste.webnode.cz.
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Ivana Horčicová
Jako památku na uplynulý rok 2015 pro obec ve znamení soutěže Vesnice roku zastupitelé obce rozhodli
o vydání stolního kalendáře obce. Věříme, že fotografie pořízené panem Ing. Ladislavem Králem ze Lbína se
Vám budou líbit. Pan Král se fotografování našich zákoutí věnoval celý rok a jsme moc rádi, že nám své
fotografie pro tento účel poskytl. Do kalendáře jsou vloženy termíny určitých akcí, které před vydáním byly
známé. Naleznete tam například termíny plesů, dětského dne, letních slavností.
Kalendář bude v průběhu měsíce prosince roznášen do každé rodiny v našich místních částech. Pokud
Vás nezastihneme doma, můžete si jej vyzvednout od 10. prosince na úřadě ve Bžanech.



Eva Walterová
Pokud nechcete trávit silvestrovskou noc sami tak přijďte mezi nás. Srdečně Vás zveme na oslavu silvestra
od 20:00 hodin na sál restaurace Pod Kaštanem ve Bžanech. Místa objednávejte u obsluhy v restauraci ve
Bžanech.
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Ivana Horčicová
Mladí hasiči mají za sebou jeden celý rok plný aktivit. Aktivních mladých hasičů v roce 2015 bylo 35.
Mladším žákům se věnují pravidelně dvě vedoucí a v případě potřeby vypomáhají šikovní dorostenci.
Nejpočetnější skupinou jsou však starší děti od 12 do 15 let, kterým včetně dorostenců se věnují tři vedoucí.
Před postupovými koly vypomáhají i bývalí členové Turbošneků a předávají své zkušenosti.
V uplynulém roce se děti zúčastnily několika branných běhů, věnovaly se královské disciplíně požárnímu
útoku, ale také jezdily všechny závody v rámci Stimax Cupu – běh na 60 a 100 m s překážkami. V říjnu děti
zahájily nový ročník hry Plamen 2015/2016. Mladší nový ročník zahajují z krásného prvního místa, ale starší
žáci ve velké konkurenci neuspěli.
Ale aby to nevypadalo, že děti neznají nic jiného než závody. Celý rok pomáhají při brigádách především
s vybudováním nového zázemí na hřišti ve Lhenicích. Mladší každý rok uklízí své okolí a věřte, že podél
cest se toho opravdu hodně najde.
Za celoroční snahu byly děti odměněny výletem poslední neděli v listopadu. Společně jsme si zahráli
bowling a v neposlední řadě jsme navštívili nové hasičské muzeum v Krupce.
Přejeme všem do nového roku 2016 hodně štěstí, zdraví a sportovních úspěchů.



Vlastislav Vlček
Zveme všechny příznivce SDH Lhenice na přátelské posezení s hudbou, které se koná na sále
restaurace ve Bžanech dne 22. ledna 2016 od 20:00 hodin.
V případě zájmu sledujte webové stránky hasičů – www.sdhlhenice.cz.
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Ivana Horčicová
V neděli 7. února 2016 od 16,00 hodin pozveme všechny naše děti na netradiční dětský karneval, kterým
budou provázet strašák do zelí Pepa a farmář Šimon - „Karneval ze dvorku“.
Zábavný animační program plný soutěží – zobání zrní se slepicí, snášení vajec, koňské závody, volba
miss dvorku a mnoho dalších soutěží. Uvítáme masky typické pro venkovský dvorek.



Ivana Horčicová

Jednou z tradičních akcí naší obce se stal Obecní
„Nekuřácký“ ples. V roce 2016 Vás opět zveme na prožití
krásného večera za doprovodu hudební skupiny WINDIBAND.
Termín konání plesu je sobota 20. února 2016 od 20:00 hodin.
Tento termín naleznete i v námi vydaném stolním kalendáři.
Čeká na Vás tombola, doprovodný program.


Ivana Horčicová

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v uplynulém čtvrtletí oslavili
svá životní výročí nebo jiné radostné rodinné události.


Ivana Horčicová – starostka obce
mobil: 606 713 449 e-mail: obecbzany@centrum.cz
Jakub Adamec – místostarosta obce mobil: 725 518 604
Uzávěrka dalšího čísla je 11. 3. 2016. 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 350 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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