18. ročník, číslo 2

červen 2016

Vesnice Ústeckého kraje roku 2015

Ivana Horčicová

Vážení spoluobčané,
před námi jsou krásné měsíce plné sluníčka a
hlavně měsíce spojené s odpočinkem. Rádi
bychom Vás i přesto informovali o investičních
i menších akcích, které v následujících měsících
budou v naší obci probíhat. Hlavní investiční akcí
je vybudování nového chodníku v části Bžany kdy
1. července bude předáno staveniště a v průběhu
prázdnin se začne budovat. Výběrové řízení
vyhrála společnost Telkont s.r.o., Teplice za
celkovou cenu Kč 1 278 287,17 Kč vč. DPH. Tuto
akci bude obec financovat z vlastních uspořených
peněz.
Dále proběhne revize dešťové kanalizace ve
Lhenicích pod lesem kde je připravena projektová
dokumentace nového povrchu komunikace. Jsme
v jednání s projektantem, aby nám sdělil, zda je
možné vybudování nového chodníku pro pěší
z Pytlíkova do Lbína. Lbín se dočká nové
autobusové čekárny, která v současné době je
poslední nehezkou stavbou. Rádi bychom
pokračovali v instalování info tabulí v dalších
místních částech. Na pláž Karolíny I bude
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Ivana Horčicová

V mikroregionu Svornost – členy jsou Ledvice,
Hostomice, Světec, Ohníč a Kostomlaty p/M se
také stále něco děje. Proto Vás chceme
upozornit na akce konané u našich sousedů:
Obec Světec – www.obec-svetec.cz
2. července – Noční hasičská soutěž v PÚ
mužů a žen ve Štrbicích
5. července – Hasičské slavnosti ve Světci
30. července – Oslavy obce Světec a Jakubská
pouť
3. září – Country večer na Márince
Město Ledvice – www.ledvice.cz
20. srpna – Ledvické slavnosti
Městys Hostomice – www.hostomice.eu
3. září – Hostomickej strnad – country festival
Obec Kostomlaty pod Milešovkou –
www.kostomlatypm.wz.cz
6. - 7. srpna – Vavřinecká pouť


Ze zasedání zastupitelstva
Zprávy z OÚ
Vítání občánků
Kontejnery na tříděný odpad
Upozornění majitelům psů
Reakce na Slovo starostky
Odpověď slečně Drašarové
Letem světem od našich hasičů
Sportovní akce v naší obci
Místní knihovna Bžany
Dovolené lékařů
Blahopřání, kontakty
Bžanský čtvrtletník
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navezen nový písek a mělo by tam také vzniknout hřiště na petanque. Pro lbínské teenagery máme
na přání zakoupeno workoutové hřiště a teď jen mu dočasně nalézt místo o velikosti cca 8,5 x 8,5
m. Budeme moc rádi, když přijdete opět s návrhem.
Možná jste již někteří zaregistrovali změnu vzhledu webových stránek obce. Doufáme, že se
stanou přehlednějšími a že zde naleznete vše potřebné.
Rádi bychom touto cestou chtěli také poděkovat všem občanům a majitelům nemovitostí, kteří svou
péčí o zeleň před svými domy velice pomáhají ke zkrášlení naší obce. Tráva roste a jsme si vědomi,
že je stále co sekat. Proto buďte prosím shovívaví a mějte trpělivost i na Vaši část se dostane.
Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem svým i jménem všech zastupitelů a pracovníků OÚ popřála
krásné léto plné zážitků a mnoho načerpaného elánu do další části roku.


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

16. zasedání ZO Bžany – ze dne 23. 3. 2016
Přítomno 8 členů z 9 – omluven p. Pauza
ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č.2/2016 • Pojistnou smlouvu č. 8059815811• záměr změnit nájemní smlouvu
č. 8/2012 ze dne 26.10.2011 na pronájem pozemku p.č.291/2 v k.ú. Lysec. Změnou smlouvy by
mělo dojít ke změně výměry pozemku a ke snížení výše nájemného •ošetření 1 ks jilmu v Hradišti +
instalace bezpečnostní vazby • zpracování studie hřiště Lbín •smlouvu o spolupráci při zajištění
zpětného odběru elektrozařízení prostř. stacionárních kontejnerů • pořízení autobusové zastávky pro
MČ Lbín do částky Kč 70 000 • licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl • zaslání
závazné objednávky na pořízení workoutového hřiště pro mládež • podání žádosti o dotaci na
vybudování nového chodníku ve Bžanech
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
•výroční zprávu o poskytování informací – Mikroregion Svornost za rok 2015 • zprávu z kontroly KV
• podané žádosti o dotaci
17. zasedání ZO Bžany – ze dne 20. 4. 2016
Přítomno: 7 z 9 členů – omluveni p. Jelínek, p. Svědínek
ZO projednalo a schválilo:
• souhrnnou inventarizační zprávu obce Bžany a MŠ Bžany • celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2015, vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2015 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
obec rozčlení inventurní soupis pozemků analyticky dle všech SÚ 031 – pozemky, obec doplní
dokladovou inventuru k SÚ 192 a SÚ 194 – opravné položky k pohledávkám termín do 31. 12. 2016
• účetní závěrku roku 2015 vč. výsledku hospodaření • výsledek hospodaření obce Bžany za rok
2015 ve výši 3 164 505,21 Kč a jeho převod na účet 432 - výsledek hospodaření minulých let • účetní
závěrku MŠ Bžany za rok 2015 • poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Obec Kostomlaty p/M –
30 000,--, Obec Žalany – 30 000,-, Obec Bystřany – 30 000,-, Český svaz včelařů, o.s., ZO Žalany
– 3 000,-, Český svaz včelařů o.s., ZO Kostomlaty p/M – 3 000,-, ZŠ a MŠ Žalany – ŠD při ZŠ a MŠ
Žalany – 2 000,-, SDH Lhenice – 40 000,-, XXX, Hradiště – 7 000,-, XXX, Lysec – 1 000,• pronájem části pozemku p.č. 291/2 k.ú. Lysec – 16 719 m2 za cenu Kč 502/rok panu XXX
Sulejovice • zpracování PENB od spol. REAL plus ENERGY, Teplice • pořízení fitness prvku pro
venkovní hřiště ve Bžanech • pořízení keramické pece pro MK Bžany • podání žádosti o dotaci PRV
8.5.2-Neproduktivní investice v lesích • pravidla pronájmu sálu KD ve Bžanech č.p. 63 • zahájení
výběrového řízení VZ malého rozsahu na zhotovitele akce „Novostavba chodníků v obci Bžany“ ve
spolupráci s EPP s.r.o., Roudnice n/L • hodnocení nabídek – ekonomická výhodnost a délka záruční
doby • vypsání výzvy výběrového řízení – pronájem budovy č.p.40 Lhenice • smlouvu o poskytnutí
účelové dotace na částku Kč 325 000,- • rozpočtové opatření č. 3/2016
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18. zasedání ZO Bžany – ze dne 18. 5. 2016
Přítomno: 7 z 9 členů – omluven p. Svědínek, Preiss (Preiss přítomen od 17:30 hod.)
ZO projednalo a schválilo:
• zahájení výběrového řízení na VZ malého rozsahu na zhotovitele akce „Bžany – oprava části MK“
ve spolupráci s EPP s.r.o., Roudnice n/L – hodnotící kritéria nejnižší nabídková cena, délka záruční
doby • dotaci z rozpočtu obce – ČRS MO Teplice – 10 000,-, XXX, Lbín – 5 000,- • smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi obcí Bžany a ČEZ Distribuce a.s. nové OM • prodej pozemku p.č. 376/7 489
m2 k.ú. Bžany manželům XXX, Teplice za celkovou cenu Kč 41 565,- + 1 000,- vklad do KN za
podmínek zřízení věcného břemene za účelem práva vstupu a vjezdu pro údržbu opěrné zdi na
pozemku p.č. 381/1 v k.ú. Bžany, zřízení bezúplatně • podání žádosti o odkoupení podílu První
Žatecké a.s. u pozemků p.č. 519/2 – 921 m2 a p.č. 869-16 m2 v k.ú. Lhenice • nabídku společnosti
Galileo Corporation na rozšíření současných www stránek obce modernizace www stránek za
jednorázovou cenu Kč 9 500,- + DPH • vypsání poptávkového řízení na vymalování společných
prostor v budově Bžany č.p. 37 • smlouvu o nájmu pozemku mezi obcí Bžany a SŽDC s.o.
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• Zprávu o hospodaření v obecních lesích •informaci o uzavření MŠ Bžany v době letních prázdnin
– od 11.7. - 21. 8. 2016
ZO projednalo a souhlasilo:
• s vkladem staveb (objekty bývalého lehkého opevnění v k.ú. Bžany a Lysec) do KN a s uznáním
vlastnického práva ke stavbám pro ČR – Ministerstvo obrany • s bezúplatným převodem těchto
objektů do majetku obce Bžany
Jakub Adamec
místostarosta

Ivana Horčicová
starostka


Ivana Horčicová

Možnost pronájmu sálu restaurace ve Bžanech
Zastupitelstvo obce schválilo pravidla pro pronájem sálu. Jelikož obec investovala nemalé peníze
na zkulturnění tohoto sálu – vymalování, nové vybavení (stoly, židle) rozhodlo se zastupitelstvo
zpoplatnit a hlavně umožnit využití tohoto prostoru.
Pro občany s trvalým pobytem a organizace v obci: celodenní pronájem v letních měsících za
částku Kč 500,-, v zimním období (říjen – duben) Kč 1 500,-.
Pro občany a organizace s trvalým pobytem mimo obec: v letním období Kč 1 500,- a v zimním
za částku 3 000,-.
Podmínkou pronájmu sálu je složení vratné zálohy ve výši Kč 2 000,- před uskutečněním akce.
Od platby nájemného jsou osvobozeny akce pořádané obcí Bžany, Místní knihovnou ve Bžanech
a akce pořádané pro děti a seniory, cvičení.
Pravidla jsou platná v případě celodenního pronájmu – projednání a zajištění možné hostinské
činnosti nájemcem restaurace v opačném případě je nutné uhradit ještě i paušální částku za vodné,
stočné a elektrický proud (tyto poplatky jsou v režii provozovatele restaurace).
V případě zájmu volejte obec Bžany 417 872 277 nebo 606 713 449.
Uzavření obecního úřadu ve Bžanech
V pondělí 4. července bude z důvodu čerpání dovolené úřad uzavřen. Otevřeno bude opět po
státních svátcích ve čtvrtek 7. července 2016.
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Ivana Horčicová

Informace pro rodiče narozených dětí v roce 2016 a pro ty, kteří nebyli na vítání občánků v lednu
ani v červnu: Upozorňujeme, že slavnostní přivítání nových občánků proběhne v druhé polovině
roku 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu ve Bžanech – předpokládaný měsíc listopad. Přesný
termín bude určen podle projeveného zájmu. V případě zájmu prosíme rodiče narozených dětí, aby
telefonicky sdělili svůj zájem účasti na této akci. Zájemci obdrží včas písemnou pozvánku.


Ivana Horčicová

Na kontejnerových stáních v Mošnově a Lbíně byly přidány červené kontejnery na drobný
elektroodpad a vybité baterie. Jedná se o kontejnery od společnosti Asekol a.s. Touto cestou Vás
žádáme, abyste do kontejnerů vhazovali pouze drobné elektro a žádné jiné odpady.
Stále platí možnost odložit vysloužilé elektro (ledničky, mrazáky, televize, klimatizace atd.) ve
dvoře obecního úřadu nebo po zavolání domluvit svoz obecním traktůrkem.
Barevné kontejnery vyvážíme takto: žluté na PET – každý sudý pátek, modré na papír – 1x za
měsíc a nově od 7/2016 také každý sudý pátek a zelený kontejner na sklo – na zavolání.
Trochu statistiky: tříděný odpad se od roku 2013 v naší obci navýšil z celkově předaných 20,905
tun k využití na současných 24,726 tun. Každoročně dostáváme osvědčení o úspoře emisí – úspora
emise CO2 41,924 tun – úspora energie 963 524 MJ.
Ti, kteří třídí a mají uhrazeny veškeré poplatky u OÚ a měli by zájem o tašky na tříděný odpad,
mohou si je vyzvednout v otevírací době na OÚ.


Ivana Horčicová

Upozorňujeme majitele psů, aby své miláčky při
venčení vodili na vodítku nebo, pokud jim dáváte
volný prostor, mějte pejska pod kontrolou
a především s náhubkem. Nejste sami na procházce
– ve většině případů se potkáte s několika dalšími
pejskaři a bohužel pes bez náhubku a vodítka může
být i nebezpečný, byť Vám se zdá jako hodný
a kamarádský.


Kamila Drašarová

Dobrý den vážení spoluobčané a paní starostko.
Jmenuji se Kamila Drašarová a jistě mě všichni moc dobře znáte. Četla jsem „Slovo starostky“
v minulém vydání Bžanského čtvrtletníku a ráda bych na těchto pár řádcích vyjádřila svůj názor.
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„Není dospělý, kdo nebyl dítětem.“ Tento krásný citát popisuje celé mé vyjádření k situaci v naší
obci. Jistě si pamatujete ty časy, když byla naše víska devastovaná tehdejšími mládenci. Jistě si
pamatujete i své mládí. Každý člověk v toto období „vlčí“ a vyvádí lumpárny. V každé generaci se
našel jedinec, který pak kazil jméno celé partě. Bžany a okolní vesnice jsou v plném rozkvětu. Získali
jsme titul „Nej… obec roku 2015“ a já se ptám, opravdu jste tak špatní, když i přes naši existenci
jsme nejhezčí obcí Ústeckého kraje? Co se týče akcí pořádaných naší obcí, již minulý rok jsme
žádali o zařazení naší kategorie ve skotských hrách. Nic.
Každoročně já, i mé vrstevnice vyrábíme čarodějnici, kterou společně 30. dubna všichni spálíme.
Já osobně ráda amatérsky fotím okolí Bžan, Bukovic, Lhenic, Lysce a Hradiště. Když jsem se
dozvěděla o Bžanském kalendáři na rok 2016, zamrzelo mne, že fotky do kalendáře fotil nějaký
fotograf, zatímco se občané mohli kochat fotografiemi svých dětí.
Minulý rok dostala autobusová zastávka ve Bžanech u hospody nový kabátek, který je už ale
značně poničen. Pár dobrovolníků z mých řad se nabídlo, že bychom ji znovu vymalovali.
Dále je mi nesympatická vaše podezíravost vůči nám se zničeným slamákem a ukradeným
zajícem. To mohu s čistým svědomím říci, že neudělal nikdo z nás. Kluci si minulý rok dali tu práci
a sestavili vor, který jsme vypustili na oprám Karolína 1. Za jeho zničení nikdo z nás nemohl, ale
i přesto jsme byli napomenuti za bordel způsobený zničením.
V létě si chodíte navečer popovídat s přáteli k hospodě, anebo si dát chlazené pivo. Z léta se ale
postupně stal celý rok. Chodíte tam o víkendy, o všední dny. Přitom koukáte na nás, jak posedáváme
v zastávce, a ptáte se, co nás na tom baví. A já se ptám Vás, co Vás na tom baví? Jsme odrazem
Vás samotných. Vy to špatné ale vidíte jen na nás. Jsme Vám na obtíž, nezajímáme Vás a ruku na
srdce, kolik z Vás ví, nebo Vás zajímá, co nás baví, v čem jsme dobří a v čem vynikáme? Koukáte
jen na škody a špínu. Můj názor je, že mládež by se měla podporovat, ne zavrhovat. A když se na
celou tu věc podíváte z jiného úhlu, zjistíte, že chyba není jen na naší straně. A jak praví jedno staré
pořekadlo „Chceš-li změnu, musíš začít sám u sebe“.
Nemohu samozřejmě mluvit za všechny své vrstevníky, ale myslím si, že na tomto se většina
z nás shodne.
Děkuji za prostor k vyjádření a přeji pěkný den.


Ivana Horčicová

Ráda bych odpověděla na některé věci z reakce na „Slovo starostky“ od slečny Drašarové.
Většina obcí z mé zkušenosti má menší či větší problémy s dnešní mládeží. Po rozhovoru
s městskou policií, jak to řeší jiné obce, mi bylo sděleno, že občas bohužel musí zavolat policii, aby
byla zajištěna prevence. Jak je vidět, jeden článek v novinách úplně stačil.
Co se týče poznámky o Skotských hrách – Skotské hry nepořádá obec, ale pan Štefl jako fyzická
osoba. Takže Vaše výtky musíte směřovat někam jinam. A možná by nebylo špatné zapojit i rodiče
těchto teenagerů. Ono zorganizovat takovou akci není jen tak a navíc je tam také nějaká
zodpovědnost.
Bžanský kalendář – byl vydán jako poděkování občanům a také v rámci krásného umístění
v soutěži Vesnice roku. Fotografie, pokud jste dobře četla, i článek v Bžanském čtvrtletníku – nefotil
nějaký fotograf, ale pan Ing. Král občan ze Lbína. Takže žádný profesionální fotograf nýbrž
projektant a hlavně občan obce. To vše, podotýkám, zadarmo.
K Vaší zálibě k fotografování – několikrát jsem Vás vyzývala ke spolupráci na obecních novinách
– možnost dodání fotografií naší obce a jejich místních částí. Škoda, třeba spolu navážeme
spolupráci po tomto vydání novin.
Nakonec je mi moc líto, že jste na sebe vztáhli vinu za rozbité slamáky a ukradené zajíce. Pokud
si vzpomínám, nebylo napsáno ani písmenko o tom, že to byla naše mládež.
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Ivana Horčicová

Od dubna se událo několik akcí, kde naši především mladí hasiči byli vidět. Mladší žáci vyhráli
soutěž hry Plamen ročník 2015/2016. S naprostou převahou – vyhráli úvodní branný závod
a celkové prvenství si zajistili vítězstvím ve štafetách na 4 x 60 m a v požárním útoku. Celkový
součet bodů 3 a jasné vítězství.
Družstva dorostenců - děvčata i chlapci si vybojovaly postup na Krajské kolo, když zvítězily
u nás ve Lhenicích v postupovém okresním kole. V týž den si vybojovala postup i děvčata
z družstva žen.
V sobotu 18. června na krajském kole, které se konalo na stadionu v Ústí nad Labem,
dorostenky a družstvo žen potvrdily svou suverenitu v Ústeckém kraji a postoupily na svá
Mistrovství ČR. Bohužel chlapci získali druhé nepostupové místo. Tak snad příště.
Dorostenky – Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu SH ČMS v Požárním sportu – termín 1. - 5.
7. 2016 v Českých Budějovicích. Ženy můžeme potom vidět v termínu 26. - 28. 8. 2016 MČR v PS
v Brně. Vše v přímých přenosech na www.firetv.cz
Držme palce, ať vše dobře dopadne a SDH Lhenice reprezentuje naši obec v tom nejlepším
světle.
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Ivana Horčicová

V měsíci červenci Vás srdečně zveme na 3. ročník Bžanského triatlonu, který se uskuteční
v sobotu 23. 7. - od 10:00 hodin. Start je na rybníce Karolína I – velký oprám, kde proběhne první
disciplína plavání. Jedná se o překonání rybníka tam a zpět. Následuje nasednutí na kolo
a absolvování trasy – Bžany – Lhenice – Kostomlaty p/M – Světec – Hostomice – Ohníč – Bžany
restaurace Pod Kaštanem. Třetí disciplína – běh – po asfaltu k nádraží a podél kolejí zpět přes
fotbalové hřiště k restauraci. Startovné bude upřesněno. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu
času nebo na zrušení závodu dle počasí.

Další velkou sportovní akcí jsou Skotsko silácké hry, které se uskuteční v sobotu 3. září od
11 hodin na hřišti ve Bžanech.
Disciplíny pro amatéry: hod kládou do dálky, farmářská chůze, hod kamenem do dálky, řezání
kulatiny na čas kaprem.
Disciplíny pro profesionály: hod kládou do dálky, kufry, pneumatika 450 kg, 3 klády na
převracení.
Pro dobrou náladu a pravou skotskou atmosféru bude hrát skupina Bohemian bards po celou
dobu trvání akce. Na hřišti bude zajištěn stánek s občerstvením, skákací hrad pro děti. Startovné
200,-/rodina.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 724 389 128.


Ivana Horčicová

Na úvod mi dovolte poděkovat těm, kteří poskytli pro projekt „Mámy pro Mámy“ materiální
pomoc nebo hotové výrobky. Velice si toho vážíme a rádi Vás tímto informujeme, že koncem
měsíce června dojde k předání cca 140 věcí (ušité peřinky, zavinovačky, přehozy přes
inkubátory, upletené soupravičky, deky, hračky šité a dárkové tašky vyrobené z kalendářů)
pro oddělení předčasně narozených miminek v Ústí nad Labem. Děkujeme.
Dále bychom chtěli informovat, že již ve dvou místních částech máme instalovány
KnihoBudky, kde si můžete vzít, vypůjčit nebo vyměnit knihy a časopisy. Třetí ve Lhenicích je
připravena k instalaci.
Provozní doba v knihovně v době prázdnin:
červenec – otevřeno – čtvrtek – 14., 21. a 28.

srpen – otevřeno – čtvrtek – 18. a 25.

Nabízíme k možnému odběru většího množství starších ročníků časopisů: Naše krásná
zahrada, Udělej si sám, Flora na zahradě, Praktik, Chatař – chalupář.
Jedná se o vyřazené časopisy. Časopisy jsou k odběru zdarma.
Více na www.knihovnabzany.webk.cz
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Ivana Horčicová

Dětská lékařka MUDr. Eisnerová - Žalany
Červenec:
Srpen:

4. 7., 11. 7. - 22. 7.
8. 8. - 19. 8.

Zástup v Teplicích u Kauflandu.

Praktický lékař pro dospělé: MUDr. Janura – Bystřany
Srpen: 1. – 21. 8. 2016
Praktická lékařka pro dospělé: MUDr. Gutwirthová – Žalany
Červenec: 11. – 22. 7. 2016 – zástup MUDr. Šramhauserová, Teplice
4. - 22. 7. 2016 – dovolená sestra


Ivana Horčicová

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v uplynulém
čtvrtletí oslavili svá životní výročí nebo jiné radostné
rodinné události.
Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v uplynulém čtvrtletí oslavili svá životní výročí
nebo jiné radostné rodinné události.
Upozorňujeme, že i přesto že již nepíšeme jmenovitě naše jubilanty, stále docházíme
s přáním a balíčkem za obec Bžany k našim jubilantům od 70 let každých 5 let.


Ivana Horčicová – starostka obce

mobil: 606 713 449

Jakub Adamec – místostarosta obce

mobil: 725 518 604

e-mail: obecbzany@centrum.cz

Uzávěrka dalšího čísla je 23. 9. 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 355 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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