17. ročník, číslo 1

duben 2015

Ivana Horčicová

Vážení spoluobčané,
poprvé v roce 2015 Vás opět mohu pozdravit a
popřát Vám v tomto roce hodně zdraví. Věřím, že
po vánočních svátcích, ale i jarních prázdninách
a již i netradiční zimě se těšíte na dny plné slunce.
První vydání zpravodaje bohužel nepojme
všechny naše informace, které bychom Vám rádi
po
¼
roce
sdělili.
Jsou
informace
o uskutečněných akcích a informace o akcích,
které se chystají. Věříme, že i spousta z Vás
sleduje webové stránky. Rádi bychom Vás také
zapojili do psaní Bžanského zpravodaje, což se
zatím moc nedaří. Dovolte mi, abych Vás pozvala
na všechny připravované akce – v květnu zájezd
do Mirakula – rodiče s dětmi a především na
Bžanské slavnosti v červnu.
Naše děti měly možnost se v březnu pobavit
na maškarním bále, obec Bžany má za sebou
také 3. ples obce, který byl pojat jako nekuřácký
– a na základě odezvy od účastníků se velmi
vydařil. Děkujeme i za tento poslaný e-mail, který
vždy po námaze s organizací potěší.
Pokračování na s. 2
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Příjemné prožití velikonočních svátků přejí
všem občanům zastupitelé obce a zaměstnanci
obecního úřadu ve Bžanech.


Ivana Horčicová

Letošní rok bude zaměřen ve větší míře na
přípravu projektových dokumentací, jelikož jsme
se tzv. vystříleli z toho, co jsme měli připravené
v
šuplících.
Připravena
je
projektová
dokumentace (PD) na výstavbu chodníku v části
obce Bžany od nádrže po koleje, dále úprava
vodních nádrží Bžany a Hradiště, zateplení MŠ
Bžany, úprava místního hřbitova, ve Lbíně po
možném odkoupení pozemku se bude
připravovat PD na víceúčelové hřiště.
V současné době řešíme konkrétně PD pro zbylý
úsek místní „prašné“ komunikace ke hřbitovu,
změnu nebytového prostoru ve Lbíně č.p. 39 na
bytovou jednotku.
Z menších akcí, které bychom rádi uskutečnili
v nejbližší době – Lysec – za čekárnou vznik
oddychové zóny (proběhne šetření mezi
obyvateli o možném využití), obměna herních
prvků na dětském hřišti ve Lbíně atd. Ve většině
jsou to opravdu drobné záležitosti. Rádi
přijmeme Vaše podněty ke zlepšení života v naší
obci.


Pokračování ze s. 1

Ráda bych touto cestou vyzvala všechny, kteří se chtějí zúčastnit soutěže o nejhezčí velikonoční
vajíčko, aby nám své výtvory nosili na OÚ ve Bžanech a to do 10. 4. 2015 (byť je po velikonočních
svátcích), ale z důvodu vydání novin není více času. Výstavku vajíček uskutečníme v zasedací
místnosti OÚ v době od 13. - 17. 4. 2015, jelikož v loňském roce o velkou výstavu na sále restaurace
nebyl zájem.
Ještě jednou Vám přeji příjemný vstup do jarních dní a za ¼ roku u nového čtvrtletníku na
shledanou.


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

3. zasedání ZO Bžany – ze dne 16. 12. 2014
Přítomno 8 členů z 9 – omluven p. Drozd
ZO projednalo a schválilo:
• rozpočtové opatření č. 8/2014 a 9/2014 • rozpočet obce na rok 2015 – příjmy 8450 tis. Kč, výdaje
11665 tis. Kč, financování ve výši 3215 tis. Kč • dohodu o poskytnutí senior slevy na rok 2015 • nabídku
na zpracování PD „Vybudování chodníků – Bžany“ • nabídku na zpracování PD „Zateplení objektu MŠ
Bžany“ • finanční dar ve výši Kč 5 000,- VDV Olgy Havlové • OZV č. 5/2014 – kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů • smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
ZO projednalo a rozhodlo:
• o zahájení zadávacího řízení VZ malého rozsahu „Údržba obecních lesů na roky 2015-2018“ •
o zahájení zadávacího řízení VZ malého rozsahu „Údržba veřejného osvětlení obce Bžany“
4. zasedání ZO Bžany – ze dne 14. 1. 2015
Přítomno: 6 členů z 9 – omluveni p. Svědínek, Adamec, Drozd
ZO projednalo a schválilo:
• poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce: ZŠ a MŠ Žalany, ZŠ Kostomlaty p/M, ZŠ Bystřany
– á 70 000,--, Český svaz včelařů, o.s. Žalany a Kostomlaty p/M – á 3 000,--, SDH Lhenice – 40 000,• provedení zdravotních řezů u stromů na obecních pozemcích
5. zasedání ZO Bžany – ze dne 18. 2. 2015
Přítomno 8 členů z 9 – omluven p. Preiss
ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 1/2015 • zachování vedení účtu u KB a.s. za nových podmínek • změnu
poskytovatele pojištění obce a uzavření nové smlouvy s ČSOB pojišťovnou a.s. • změnu Jednacího
řádu • finanční příspěvek ČRS MO Teplice ve výši Kč 5000,- na pořádání závodů v lovu ryb na udici
pro děti a mládež • poskytnutí fin. příspěvku na zajištění dopravy OS Pohoda ve výši Kč 2 000,ZO projednalo a rozhodlo:
• Vyhodnocení VZ malého rozsahu: „Údržba obecních lesů ...“ o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče, jehož nabídka byla podle základního hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou a o přidělení této zakázky uchazeči David Stanislav, Kostomlaty p/M, IČ
86823329 za podmínek uvedených v nabídce
• Vyhodnocení VZ malého rozsahu: „Údržba veřejného osvětlení ..“ o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče, jehož nabídka byla podle základního hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou a o přidělení této zakázky uchazeči Václav Rumplík, Kostomlaty p/M, IČ:
64028151 za podmínek uvedených v nabídce
6. zasedání ZO Bžany – ze dne 18. 3. 2015
Přítomno 8 členů z 9 – omluven p. Preiss
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ZO projednalo a schválilo:
• prodej nově vzniklého pozemku p.č. 45/3-240 m2 v k.ú. Lysec • výpůjčku budovy hasičské zbrojnice
na pozemku st. p.č. 4 v k.ú. Lhenice u Bžan Sboru dobrovolných hasičů Lhenice • pronájem části
pozemku p.č. 33-900 m2 za účelem zřízení zahrady • pronájem pozemku p.č. 51/7-27 m2, st.p.č.
202-8 m2 vč. stavby, část pozemku p.č. 24/1-70 m2 jako celku • záměr prodeje stavby bez č.p./č.e.
na nově vzniklé parcele st.č. 112/2 v k.ú. Bžany s pozemkem • záměr pronájmu části pozemku p.č.
307-3000 m2 v k.ú. Lysec • rozdělení HV MŠ Bžany za rok 2014 ve výši Kč 4 112,38 do rezervního
fondu • proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2014 starostce obce • účelový příspěvek ve výši
Kč 6 000,- OS Pohoda na dopravu • zabezpečení budov OÚ a MŠ Bžany • cenovou nabídku na
zpracování PD vč. zajištění dokladové části pro změnové řízení bytová jednotka Lbín č.p. 39
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• zamítavé vyjádření SÚS ÚK k instalaci zpomalovacích prahů v obci Hradiště a Lysec • dopis Strany
Zelených • dopis pana Kopce
Jakub Adamec
místostarosta

Ivana Horčicová
starostka


Obec Bžany pořádá celodenní zájezd do zábavního parku Mirakulum v Milovicích, a to

v sobotu 23. května 2015.
Cena za dopravu Kč 100,--/1 osoba
částka je splatná při přihlášení a je nevratná
děti pouze v doprovodu dospělé osoby
Rodinný Park Mirakulum se nachází na ploše 10 hektarů v Milovicích, mezi Nymburkem
a Benátkami nad Jizerou. Nabízí celodenní vyžití pro celou rodinu, včetně dědečků a babiček.
Najdete zde několik desítek herních prvků, minizoo nebo lesní naučnou stezku - to vše
v nápaditém a kvalitním provedení se zapojením zeleně.
Více informací naleznete na www.mirakulum.cz
V parku si účastníci hradí vše sami:
Cena jednorázové vstupenky – Kč 130,-/osoba

(Zvýhodněná cena pro obce)

Pozor! V parku ani na pokladně není možné platit kartou, pouze v hotovosti.
Děti do 90 cm výšky mají vstup zdarma.
Vstup zdarma mají rovněž držitelé průkazů ZTP, a to po předložení průkazu na pokladně.
V případě zájmu kontaktujte Obecní úřad Bžany, tel. 417 872 277 nebo e-mailem:
obecbzany@centrum.cz.
Termín pro přihlašování: do 20. dubna 2015
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Ing. Jaroslav Šmucer

V sobotu dne 13. června 2015 od 15. hodin se uskuteční sraz rodáků našich místních částí Mošnov, Lhenice a Bukovice na sále restaurace Pod Kaštanem ve Bžanech.
Zváni jsou všichni občané, kteří zde bydlí od narození i přistěhovalí, samozřejmě i ti co se
odstěhovali a zanechali zde nějakou stopu a mají sem vazby. Účast není omezena ani věkem, od
mládežníků až po kmety, kojenci jen v doprovodu. Budou vítáni i hosté.
Pořadatelé zajistí pro toto odpoledne krátký společný program, hudbu, občerstvení a společné
jídlo. Vstupné na sraz je 200,- Kč.
Prosíme, kontaktujte své známé spoluobčany, aby měli možnost se zúčastnit. Přihlášky na sraz
přijímá paní Hana Kuzbová bytem v Mošnově 25, 415 01 Teplice, tel.: 725212939, e-mail
kuzbova.hana1@seznam.cz.
Promítání:
Připravujeme krátké moderované promítání. Prosíme Vás o zapůjčení historických fotografií a jeli možno i filmů z 50. až 90. let minulého století, ale i starší. Záběry by měly vypovídat něco o našich
místních částech, významných i nevýznamných občanech, dějinných událostech, přírodních
katastrofách (např. výsledek tornáda od Lhenic do Mošnova) a dalších věcech.
Za tímto účelem nás kontaktujte osobně nebo telefonicky (všechny materiály vrátíme).
Tomáš Beneš nejst.

Bukovice 20 mobil 775577225

esball@seznam.cz

Jaroslav Šmucer

Bukovice 41 mobil 777780020

jaroslav@bramborarna.cz



Ivana Horčicová

Je to tak, již po třinácté se setkáme společně na fotbalovém hřišti ve Bžanech u příležitosti
Bžanských slavností. V letošním roce Vás pozveme v sobotu 20. června, abyste spolu se svými
dětmi, přáteli, ale i sousedy přišli prožít hezký den. Věříme, že si každý vybere něco z celého
programu. Poprvé v letošním roce bude připraven program pro starší generaci – vystoupí kapela
Pražská frajerka s paní Jitkou Dolejšovou, dále je připraveno divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
s divadelním vystoupením pro děti. Nebude chybět taneční hudba. Doprovodný program – atrakce
pro děti, stánky.
U příležitosti slavností obec Bžany vyhlašuje soutěž, kterou chce zviditelnit krásu těch
nejobyčejnějších dnů obce. Zachyťte maličkosti kolem Vás, drobnosti, atmosféru všedních dnů,
krajinu. Soutěž bude rozdělena do dvou kategorií s věkovými rozlišeními.
1. kategorie – fotografie min. velikost 15 x 20 cm - ( do 18 let, od 18 -)
2. kategorie – obrázek (min. velikost A4) - ( do 6 let, 6 – 12, 15 – 20, 20 -)
V každé kategorii návštěvníci slavností budou moci vybrat nejlepší, nejzdařilejší výtvor, který bude
oceněn. Vyhodnocení proběhne ještě ten den se vší parádou.
Fotografie a obrázky můžete nosit na OÚ ve Bžanech v termínu do 5. června 2015.
Získané fotografie a obrázky bychom rádi využili při tvorbě informačních a turistických tabulí
v našich částech obce.
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Ivana Horčicová

Pro rok 2015 zastupitelé odsouhlasili několik akcí pořádaných obcí. Dále je obec připravena
finančně podpořit akce, které uskuteční občané pro širokou veřejnost (pálení čarodějnic, sportovní
akce). V tomto případě je zapotřebí dodat na úřad žádost o finanční příspěvek včas, aby ji
zastupitelstvo bylo schopno projednat a schválit případnou výši příspěvku.
Květen
Červen
Září-říjen
Listopad
Prosinec

Zájezd do Parku Mirakulum
Dětský den
XIII. Bžanské slavnosti
Zájezd na houby
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka

Akce typu zájezd budou uspořádány pouze v případě zájmu. Zájezd na houby v případě zájmu
se uskuteční samozřejmě v houbařské sezoně. Termín se zde špatně udává.


Ivana Horčicová

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2014 byl 1 850 knižních titulů. Nově pořízených knih bylo 76 a
z výměnného fondu bylo zapůjčeno celkem 253 knih. Výměnný fond – jsou knihy zakoupené
Regionální knihovnou v Teplicích pro knihovny v okrese Teplice. Počet registrovaných čtenářů byl
32 z toho 12 do 15 let. Celkem za rok 2014 se vypůjčilo 695 knih a časopisů.
Knižní novinky:
Beletrie pro dospělé:
David Baldacci - První rodina
Vlastimil Vondruška – Husitská epopej I.
Danielle Steel – Velká holka
Veronika Bicker – Motýlí křídla
Literatura pro mládež:
Jeff Kinney – Deník malého poseroutky
Radka Niklová Pohádky z mravenčí chaloupky
Němeček, Štíplová – Tajemné příběhy Čtyřlístku 1997 (13. kniha)
Naučná literatura:
M. Sweeney – Gumičkování
Chris MacNab – Největší katastrofy v dějinách lidstva
Josyane Gendre – Pletení z pedigu
V místní knihovně uvítáme každý čtvrtek od 17:00 do 20:00 hodin každého nového i staronového
čtenáře. Připomínáme, že roční poplatek pro děti do 15 let je Kč 5,--, pro studující a důchodce Kč
10,-- a pro dospělé osoby Kč 20,--. Ve srovnání s knihovnami ve městech nepatrné částky.
V knihovně je možnost si také zapůjčit časopisy. Např. Burda, Dekor, Naše krásná zahrada,
Chatař&Chalupář, 100+1, Lidé a země, Turista, Příroda a mnohé jiné.
Do knihovního fondu přibylo mnoho knih pro žáky a studenty – povinná četba.
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Ivana Horčicová

To, že všechny části obce mají vodovod, všichni víme. Ale z jakých zdrojů je pitná voda, už se
moc neví. Lhenice mají v současné době svůj zdroj – který je stále problematický po stránce kvality
vody. Voda je upravovaná – je cítit chlorem a je velmi tvrdá. Samozřejmě má SČVK vše v normě.
Část Mošnova je zásobována zdrojem v Mošnově a část z Bukovic. Vodou z Bukovic jsou dále
zásobovány – Bukovice, Bžany, Hradiště. Spodní část obce – Lysec, Lbín a Pytlíkov jsou
zásobovány vodou z Flájí, která je na rozdíl od místních zdrojů velmi měkká.
Místní zdroje jsou problematické svou tvrdostí – to nám dosvědčí všichni uživatelé. Tvrdost vody
si
všichni
můžete
zkontrolovat
na
webových
stránkách
SČVK
–
odkaz:
supp.scvk.cz/tvrdost_vody.php?okres=TP po zadání požadovaného okresu Teplice.
Další důležitou informací na začátku každého roku je informace o ceně vody.
Aktuální ceny pro rok 2015 v regionu SVS
VODNÉ

STOČNÉ

CELKEM

(uváděno v Kč/m3 bez DPH)

42,78

40,72

83,50

(uváděno v Kč/m3 včetně DPH)

49,20

46,83

96,03

Celkovou sumu 96,03 vč. DPH hradí části obce Bžany a Hradiště jelikož mají započtené vodné
a stočné. Ostatních částí obce se týká cena Kč 49,20 vč. DPH a to z důvodu, že nemají stočné
(odvod odpadní vody do kanalizace) nikoliv z důvodu, že voda je obecní. Bohužel i s tímto jsme se
již setkali. Ano, tam kde není vodovod a kanalizace předána do rukou SVS mají celkem jiné ceny,
ale na druhou stranu si neumíme představit, jak bychom v případě velké havárie toto zafinancovali.
V současné době probíhá územní řízení na akci Severočeské vodárenské společnosti a.s. na
investiční akci „Náhrada zdroje Lhenice“ kdy Lhenice budou připojeny ke zdroji vody v Bukovicích.
Jen pro ukázku – tvrdost vody ve Lhenicích je 4,53mmol/l (velmi tvrdá) a v Bukovicích 3,65mmol/l ano víme, že se jedná pouze o menší posun v tvrdosti vody, ale věříme, že nebude docházet k
častým problémům s chlorem. Do budoucna se budeme snažit o možné řešení tvrdosti vody na
výstupu u zdroje.
Pro porovnání: Stupnice tvrdosti je – velmi tvrdá ˃3,75, tvrdá 2,5-3,75, středně tvrdá 1,25-2,5,
měkká 0,5-1,25 a velmi měkká ˂0,5. Lysec, Lbín a Pytlíkov mají například 0,74-0,88mmol/l – velmi
měkkou a kvalitní vodu.


Ivana Horčicová







Termíny svozu velkokapacitních kontejnerů – přistavení pátek 29. 5. svoz pondělí 1. 6.
2015
Termíny svozu nebezpečného odpadu – přistavení odpadu ke kontejnerům na tříděný
odpad od pátku 22. 5. do neděle 24. 5. 2015. Svoz v pondělí 25. 5. - dále ještě celý týden
až do soboty 30. 5. - 8,00 hodin k OÚ ve Bžanech
Platba za popelnici, psa, pozemky ve stejné výši do září 2015
Rozpočet obce na rok 2015 – Příjmy 8450 tis. Kč, výdaje 11665tis.Kč, financování ve
výši 3215 tis. Kč – podrobněji ve 2. čísle vč. rozpis hospodaření obce za rok 2014
Obec má podepsánu dohodu o poskytnutí senior slevy na rok 2015 s Kulturním domem
v Teplicích
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Ivana Horčicová

Schválené termíny jednání zastupitelstva obce Bžany pro rok 2015:
Všechna jednání se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu ve Bžanech od 17:00 hodin.
Program jednání ZO bude vždy nejméně 7 dní před jednáním upřesněn a zveřejněn na úřední a edesce OÚ Bžany. Jednání jsou vždy veřejná.
18. března, 22. dubna, 20. května, 24. června, 16. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince.
V měsících červenec a srpen nejsou zasedání plánována. Změna data konání veřejných
zasedání je vyhrazeno.


Ivana Horčicová

Problematiku ztrát a nálezů upravuje nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten, kdo
najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi nebo oznámit nález obci, na jejímž území byl
nalezen. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.
V současné době se na obecním úřadě ve Bžanech nachází tyto předměty:
Číslo

Popis

Datum nálezu

1.

Košík a vodítko (na většího psa)

11. 12. 2014



Jakub Adamec

Na hřiště ve Bžanech byla v současné době umístěna zákazová značka – Zákaz venčení psů
v celém prostoru hřiště a jeho blízkém okolí. A to z jediného důvodu – v důsledku neukázněnosti
některých občanů – majitelů psů, kteří si spletli sportovní hřiště s plochou pro venčení psů. Hřiště
využívá skupina lidí, která zde pravidelně hraje fotbal. Další problém nastává v době sekání.
V letních měsících na hřišti probíhá mnoho akcí – dětský den a Bžanské slavnosti a mnoho dalších
akcí a určitě nechcete sedět na psích výkalech. Žádáme Vás proto o dodržování tohoto zákazu.


Ivana Horčicová

Obracíme se se žádostí na všechny naše občany, ale nejen na ně, kteří by měli ve svých sbírkách
– fotografie, pohledy nebo jakékoliv informace a obrázky k dolu Karolína II. Stále se snažíme získat
jakýkoliv obrázek původní lanovky a prostředí na Karole. Moc bychom si vážili Vaší ochoty podělit
se o Vaše podklady s námi.
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Ivana Horčicová

Tak jako každý rok přinášíme statistiku ohledně odpadového hospodářství obce, tak ani letos
neuděláme výjimku. V obci máme možnost třídit mnoho komodit. Zde je jejich přehled – vytříděné
množství v tunách a platba obce za svoz a pronájem nádob.
Papír (modré kontejnery) – vytříděno 8,65 tun – platba obce za svoz a pronájem – Kč 29 748,-Sklo (zelené kontejnery) - vytříděno 6,09 tun – platba obce za svoz a pronájem – Kč 19 111,-Plasty (žluté kontejnery) - vytříděno 7,04 tun – platba obce za svoz a pronájem – Kč 68 959,-Svoz velkokapacitních kontejnerů – celkem 34 tun odpadu – platba obce Kč 67 588,-Svoz nebezpečného odpadu – platba obce Kč 21 054,-Koše na odpad u autobusových zastávek – platba obce za svoz a pronájem – Kč 7 273,-Směsný komunální odpad – celkem 204,91 tun za Kč 474 287,--.
Výdaje obce celkem: Kč 688 020,-Příjmy: celkem
Kč 526 982,42 z toho:
Od občanů za KO
Za vytříděný odpad od EKO-KOMu – (plasty, papír a sklo)
Za elektro odpady (Asekol a Elektrowin)

+Kč 460 519,--.
+Kč 59 707,50
+Kč 6 755,92

Rozdíl mezi výdaji obce a příjmy: obec doplácí celkem Kč 161 037,58.


Ivana Horčicová

Obcím od 1. 1. 2015 vznikla dle novely zákona o odpadech č. 185/2001 nová povinnost v oblasti
nakládání s komunálním odpadem. Nově je k povinnosti třídit komodity plast, sklo, papír, přidána
nutnost umožnit občanům též odděleně soustřeďovat bioodpad a kovový odpad.
Citace zákona: § 17 odst. 3
„Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu,
minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, sklad, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.“
Zastupitelstvo obce v prosinci schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2014, kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obec Bžany zajišťuje pro své občany celkem na 15 místech možnost uložení PET (žluté
kontejnery), na 10 místech je možné odložit papír (modré kontejnery) a na 9 místech sklo (zelené
kontejnery). Dále poskytuje možnost uložit textil, obuv, hračky do bílých kontejnerů ve Bžanech u
OÚ a ve Lbíně u dětského hřiště. Dále obec zajišťuje 2x ročně svoz nebezpečného a objemného
odpadu. Nově bude shromažďovat kovový odpad u OÚ ve Bžanech v zabezpečených kontejnerech
a biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (odpady ze zeleně, travní hmota, větve, zbytky
ovoce a zeleniny, listí a nať ze zeleniny) do velkoobjemových kontejnerů umístěných na pozemku
p.č. 497/42 v k.ú. Bžany. Jedná se o pozemek směr Karola – za plynárnou (za dob JZD zde býval
kompost). Provoz tohoto dvora bude od dubna do října a přesné časy budou ještě upřesněny na
webových stránkách obce. Věříme, že jsme na vesnici, a kdo chtěl třídit, již začal, a má u svého
domu kompostér. Opravdu věřte, že hnědé popelnice jsou výborná věc – ale ve městě, kde
neprodukují takové množství odpadu ze zahrad. Další věcí je, že pokud zákon nařizuje o tento
odpad se postarat je zde druhá stránka věci – vývoz tohoto odpadu také něco stojí – a to cca 1100,při velikosti nádoby 80 l 1x za 14 dní. Takže za obec – kdo nevyužívá svůj kompostér, bude moci
rostlinný odpad dovést na sběrné místo.
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Ivana Horčicová

Nechceme Vás v tomto čísle našeho čtvrtletníku zahltit statistickými údaji, ale je dobré vědět,
jakým směrem se naše obec ubírá. A to je především vidět na statistice počtu obyvatel. Protože
toto číslo nám ukazuje, zda je zájem v naší obci žít. A jak je vidět zatím je trend vzrůstající. To je
pro nás potěšující.
K 1. 1. 2015 žilo v naší obci celkem 840 obyvatel. Z toho v těchto částech obce:
Bukovice
59
Bžany
230
Hradiště
177
Lbín
108
Lhenice
96
Lysec
67
Mošnov
59
Pytlíkov
44
Pro srovnání například s rokem 2005 – celkem 755 občanů. Za deset let jsme se rozrostli o 85
občanů.
Lidský život na zemi je vymezen dvěma krajními póly, narozením a smrtí. V roce 2014 na svět
přišly 2 děti (holčička a chlapeček). Bohužel na druhou stranu jsme se rozloučili celkem se 14
našimi spoluobčany. K trvalému pobytu se přihlásilo 40 a z obce se odstěhovalo 21 občanů.
Jen ke statistice – v rámci stěhování v obci došlo ke změně u 6 občanů. V roce 2014 má obec
evidováno celkem 20 občanů hlášených na úřední adrese – Bžany 50. Co je úřední adresa?
Adresa trvalého pobytu na ohlašovně obecního úřadu ve Bžanech, Bžany 50, byla občanovi
„úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení.
Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi
z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny.
Obecní úřad Bžany není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale
umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení.
Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obec Bžany.


Ivana Horčicová

Jsou to již téměř 2 roky co dámy, které se scházejí při místní knihovně ve Bžanech podporují
projekt Mámy pro mámy. Jedná se o pomoc rodičům, kterým se předčasně narodí miminka, ale
nejen rodičům – pomoc se týká také samotného zdravotnického zařízení. V našem případě jsme
takto podpořili nemocnici v Teplicích a v Ústí n/L kde je oddělení předčasně narozených miminek.
A jakou pomoc jsme poskytli? Dodali jsme 2 velké krabice napletených a uháčkovaných oblečků,
čepiček a ponožek. Dále jsou to ušité malé rychlozavinovačky. Ke každé pomoci se připojují i děti,
které dochází do kroužku – malují obrázky, dělají upomínkové předměty.
Miminka narozená příliš brzy, tráví první týdny svého života v inkubátorech - bedýnkách, které
se snaží poskytnout to nejlepší prostředí pro dozrání miminek a nahrazují zčásti i teplo maminčina
bříška. Dříve ležela miminka v inkubátorech nahá, jen s plenkou. Dnes je sestřičky oblékají do
čepiček, ponožtiček, rukavic a balí do deček a polohovátek. Nejenom proto, aby miminka
neztrácela potřebné teplo, které se jim tak špatně udržuje a vytváří, ale i proto, aby vypadala méně
bezbranně a "ztraceně". Protože se miminek rodí předčasně již více než devět tisíc ročně, potřeba
oblečků je stále veliká.
Jak se zapojit? V případě, že máte možnost nám poskytnout – zbytky dětských látek a vatelínu
(min. velikost 60x60cm), zbytky vlny. Druhou možností je, že máte zájem pomoci a sami uplést a
ušít – návody jsou k dohledání na www.mamypromamy.cz, kde se můžete dočíst i neskutečné
příběhy miminek.
Všem, kteří mají chuť se zapojit do pomoci druhým, předem moc děkujeme.
Citát: „Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému“ Charles Dickens
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Ivana Horčicová

Od října 2014 do 12. ledna 2015 byl v Mošnově umístěn ukazatel rychlosti. Nyní Vám přinášíme
ne moc lichotivé údaje. Připomínám, že v obci je povolená rychlost 50 km/h.
Počet záznamů:
Průměrná rychlost:
Do 50 km/h
Maximální rychlost
Redukce * průměrná

32 377
43,3 km/h
77,6 % vozidel
124 km/h
10,5 km/h

*Redukce = snížení rychlosti od prvního zachycení vozidla radarem po opuštění vozidla měřené
zóny.
Rychlost
Počet vozidel
Redukce
Do 40 km/h

12280

7,0 km/h

41-50 km/h

12842

11,0 km/h

51-60 km/h

5046

14,2 km/h

61-70 km/h

1577

16,7 km/h

71-80 km/h

457

19,3 km/h

81-90 km/h

133

22,8 km/h

91-100 km/h

27

25,0 km/h

101-110 km/h

5

25,8 km/h

111-120 km/h

8

26,9 km/h

121-130 km/h

2

25,5 km/h

Rychlostí 124 km/h jelo vozidlo 19. 11. 2014 v 18:12 hodin. V měřeném úseku zpomalilo o 39
km/h.
Rychlostí 121 km/h jelo vozidlo 26. 11. 2014 v 02:19 hodin. V měřeném úseku zpomalilo o 12
km/h.
Na základě těchto údajů jsme požádali Policii ČR o možné kontroly v dané části obce.


Hana Adamcová a Bžaník

A nyní soutěž vztahující se k následující stránce. Tajenku mi prosím zašlete emailem na adresu
bzanik@gmail.com nebo jej zaneste do schránky na obecní úřad, hlavně nezapomeňte napsat
heslo Bžaník. Napište mi vaše jméno, příjmení a věk. Děti, které ještě neumějí psát, poprosím
o obrázek Bžaníka. Za měsíc vylosujeme 3 obrázky a 3 správné odpovědi a výherci dostanou malé
dárečky.
Také sem dávám list pro vás děti a můžete si stezku již projít. Připomínám, že začátek i konec
trasy je na nádraží v Hradišti.


Ještě před zimou jsme spolu s obcí nainstalovali cedule do lesa. Jsem velice zklamaná, že
i takovou věc, která je pro děti, někdo poničí. Dvě cedule jsme museli stáhnout a jedna je ještě
v jezírku. Již se vše dává opět na svá místa, aby stezka mohla začít fungovat.
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Všem jubilantům přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, lásky
a spokojenosti.
Ivana Horčicová

Z důvodu nekalých praktik podomních prodejců a z důvodu ochrany našich občanů
především vyššího věku jsme se rozhodli již ve Bžanském čtvrtletníku nezveřejňovat
jména našich jubilantů. Neznamená to ovšem, že se k Vám nedostavíme osobně.
Toto vyjádření úcty nadále bude fungovat tak jako doposud. V případě, že nechcete,
abychom se k Vám dostavili s balíčkem a blahopřáním dejte nám to prosím na vědomí
na tel. čísle 417 872 277.
Moc děkujeme za pochopení.


Ludmila Benešová

Pro jarní sezonu jsem pro Vás připravila:
Obvyklý jarní sortiment, a to: dvouletky
k velikonoční výsadbě, letničky, květiny
do nádob, sadbu zeleniny a trvalky.
Těším se na Vaši návštěvu.
Bukovice 20, tel: 775 577 228
Provozní doba:

Po – Pá 8:00 – 12:00

14:00 – 18:00

So 8:00 – 12:00


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 25. 6. 2015. 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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