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Vesnice Ústeckého kraje roku 2015

Ivana Horčicová

Není to tak dlouho, co jsme se loučili
s předškoláky v mateřské školce a žáky devátých
tříd a už tu máme opět jejich nástup do škol, učilišť
a středních škol. Léto, které bylo naprosto
nádherné, si jistě užili všichni milovníci sluníčka.
Věřím, že i dospěláci načerpali mnoho nových sil
do příchodu podzimu a zimy.
Dovolte, abych se ještě jednou vrátila
k události léta – ocenění naší obce v soutěži
Vesnice roku. Naše obec se přihlásila vůbec
poprvé do takovéto soutěže a hned obsadila
v krajském kole první místo. Jde nejen o prestižní
ocenění, které hodnotí úroveň obce ve všech
oblastech, ale je také otevřenými dveřmi
k dalšímu rozvoji a zlepšování, neboť kromě
samotné odměny za vítězství jistě bude tvořit
významné
plus
při
rozdělování
dotací
a posuzování projektů…
Za oceněním nestojí práce pouze současného
vedení obce, ale i práce všech generací před
námi. Současné zastupitelstvo bylo to, které se
Pokračování na s. 2
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Vyhlášení vesnice roku
Ze zasedání zastupitelstva
Zprávy z OÚ
Místní knihovna
Palivové dřevo, Novodobá sanitka
MŠ Bořislav nabízí volná místa
dTest, Akce v létě 2015
Foto z léta
Dýňování, Mikuláš
Vánoční výstava, strom a mše
Lysec z letadla
Drážďany, blahopřání, kontakty
Bžanský čtvrtletník
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Její zjištění vedla k pro nás velmi radostnému
výsledku.



Pokračování ze s. 1

nebálo do této soutěže vstoupit a přihlásit se. Vždyť se v letošním roce jednalo již o 21. ročník.
Poděkování patří všem občanům, kteří se
zasloužili o to krásné vítězství. Tyto díky patří
všem, kteří se podíleli na vylepšování tváře svého
prostředí – starali se o okolí svých domů i okolí
vesnic a vůbec přispívali ke všemu, co udělalo
z naší obce a všech místních částí lepší místo pro
život. Díky patří také všem místním podnikatelům,
ale i obecním zaměstnancům. Velké díky
posíláme také těm, kteří se podíleli na prezentaci
ať před krajskou nebo celostátní komisí a také
všem, kteří nám posílali své hlasy do internetové
soutěže hlas veřejnosti. Děkujeme všem našim
sponzorům: Bramborárna Bukovice, s.r.o.
(Povolili nám prohlídku provozu s krajskou
i celostátní komisí), Hadrava Slavomír-Lahůdky
Fajn (občerstvení pro všechna kola – prezentace
regionální potraviny), Květinka Hanka (krásná
květinová výzdoba při vyhlašování soutěže),
Pekařství Radek Matějíček (skvělé pečivo pro
naše hosty z komisí), Ladislav Pertl spolu se svými
kolegy (občerstvení na vyhlašování), pánové
Kajaba a Thomas (bez, kterých bychom neměli
elektrický proud na hřišti), Judita Žáčková (skvělý
dort s obecním znakem pro celostátní komisi).
Všem těmto děkujeme za podporu naší obce.
Omlouváme se, jestli jsme někoho opomněli,
protože se třeba se svými činy přesně nehodí do
žádné ze zmíněných kategorií.
V sobotu 19. září jsme se zúčastnili
vyhlašování celostátního kola v Luhačovicích.
V celostátním kole jsou vyhlašována pouze první
tři místa. Zde jsme bohužel neuspěli, ale jak řekla
ještě před vyhlašováním ministryně Karla
Šlechtová – všichni finalisté jsou pro mne vítězi.
Tak toto nás těší a samozřejmě být v první
třináctce z celkového počtu 210 obcí je úspěch.
Vesnicí roku 2015 se stala obec Krásná
z Karlovarského kraje, druhé místo si odnesla
obec Vysočina z Pardubického kraje a třetí místo
získala obec Černotín z Olomouckého kraje.
Všem obcím, které zvažují přihlásit se v příštím
roce do této soutěže, můžu jen vzkázat – pro ten
krásný zážitek to stojí.

Bžany se svými místními částmi – Bukovice, Hradiště, Lhenice, Lbín, Lysec, Mošnov
a Pytlíkov –

Vesnice Ústeckého kraje roku 2015
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Vyhlášení bylo velmi slavnostní.

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

10. zasedání ZO Bžany – ze dne 16. 9. 2015
Přítomno 6 členů z 9 – omluveni p. Drozd, p. Jelínek, p. Preiss
ZO projednalo a schválilo:
• rozpočtové opatření č. 5/2015 • Rozpočtový výhled obce Bžany na období 2017-2018 • Pololetní
účet obce Bžany za rok 2015 • Dohodu o ukončení Mandátní smlouvy mezi obcí Bžany a spol.
Allowance s.r.o., Praha • Aktualizaci plánu evakuace obyvatelstva • Pronájem části pozemku p.č.
283/4-ostatní plocha a st.p.č. 203 vč. stavby zbořeniště – celkem 6000 m2 v k.ú. Lysec panu R. D.
za účelem zřízení paitballového hřiště na dobu neurčitou • Prodej pozemku p.č. 405/40-59 m2 v k.ú.
Bžany manželům R. za cenu Kč 85,-/m2 + cena za zpracování GP + vklad do KN• Záměr prodeje st.
p.č. 14/1-zastavěná plocha a nádvoří vč. stavby 59 m2, st.p.č. 201-zastavěná plocha a nádvoří + jiná
stavby – 31 m2 a p.p.č. 719/8 – ostatní plocha – 13 m2 v k.ú. Lysec • Záměr prodeje st.p.č. 12/1 –
zast. plocha a nádvoří – 115 m2, st.p.č. 12/2 – zast. plocha nádvoří – 66 m2 a p.p.č. 22/1 – zahrada
– 450 m2 v k.ú. Lhenice u Bžan, přednostní právo koupě současný nájemce • Záměr prodeje majetku
obce – bubnová sekačka • dohodu mezi obcí Bžany a Novodobou sanitkou – poskytování přepravy
nemocných a seniorů – příspěvek na osobu s trvalým pobytem v obci 1 000,--/rok • Úpravy v obecním
bytě Hradiště č.p. 42 – byt č.3 • Žádost o změnu darovací smlouvy č. 2/2015 v čl.I – obec Žalany •
Žádost o příspěvek na dopravu pro dítě dojíždějící do spec. MŠ • Nabídku na opravu havarijního
stavu MK – Lhenice-Hlince – spol. JUKR s.r.o. - cena 95 000,- bez DPH
ZO projednalo a rozhodlo:
• o zahájení zadávacího řízení VZ malého rozsahu „Oprava části místní komunikace Hradiště“
• o způsobu hodnocení – nejnižší nabídková cena bez DPH • o zaslání výzev společnostem – VHS
spol. s r.o., Teplice, DTS Vrbenský, a.s. Most, Strabag, a.s., Dubí, Marius Pedersen a.s., Teplice,
JUKR spol. s r.o. Teplice • o pověření hodnotící komise jednáním, plněním funkce komise pro
otevírání obálek a posouzení kvalifikace
Jakub Adamec
místostarosta

Ivana Horčicová
starostka


Ivana Horčicová



Poplatky za psa a komunální odpad jsou splatné nejpozději do 30. září 2015.



V případě potřeby změny velikosti nádoby na odpad upozorňujeme na poslední možný
termín – 30. 11. 2015.



Upozorňujeme, že v obci bude opět probíhat svoz nebezpečného odpadu. A to od pátku
30. 10. do neděle 1. 11. 2015 můžou občané odkládat tento odpad ke kontejnerům na tříděný
odpad. Následně v pondělí 2. 11. bude pracovníky OÚ svezen. Dále je od 2. do 7. 11. 2015
možnost přivést osobně na OÚ ve Bžanech v pracovní dobu. V sobotu 7. 11. pouze v době
od 8:00 do 8:30 hodin.

Velkokapacitní kontejnery budou v obci přistaveny na obvyklá stanoviště od pátku 6. 11. do
neděle 8. 11. 2015. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali pneumatiky, které patří
do nebezpečného odpadu.
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Ivana Horčicová

V soutěži Vesnice roku jsme uspěli dvakrát. První to už je známé Zlatá stuha a ocenění nejvyšší,
ale o druhém ocenění se až tak moc nemluví. Jedná se o to, že naše knihovna získala v krajském
kole diplom za vzorné vedení obecní knihovny. Tímto titulem jsme si zasloužili i postup do
celostátního kola. Celostátní komise naši knihovnu navštívila první zářijový den od 8:00 do 10:00
hodin. Aby toho nebylo málo a nevyšli jsme z těch komisí – následovala hned po komisi na vesnici
roku.
Výsledky celostátního kola budou odtajněny až 8. října v zrcadlové kapli Klementina v Praze,
kam nás pozvalo ministerstvo kultury ČR. Takže držte palečky, ať se dobře umístíme. Zatím víme,
že všechny postupující knihovny do soutěže Knihovna roku 2015 byly velmi vyrovnané. Tak možná,
snad …
Ráda bych Vás seznámila s plánovanými akcemi při místní knihovně. Knihovna připravuje dva
kusy tzv. knihobudek. Jedná se o budku, do které bude možné ukládat časopisy, knihy, které již
doma nepotřebujete a rádi je poskytnete někomu dalšímu k přečtení. Takže z těchto budek si
můžete zapůjčit a nemusíte vrátit, ale bylo by dobré nahradit vypůjčenou nebo odebranou knihu
jinou. Tyto 2 budky budou osazeny v příštím roce prozatím na dětském hřišti ve Lbíně a Mošnově.
Jedná se spíše o službu pro rodiče, kteří prozatím, co si děti hrají, nevědí co s časem.
Další akcí budou vánoční dílny jak pro děti tak pro dospělé. Dále bychom chtěli do konce
letošního roku ještě uspořádat kurz malování na hedvábí – získat tím krásný vlastnoručně vyrobený
dárek k vánocům. Ke všem těmto akcím budou včas oznámeny termíny jak na stránkách obce tak
rozhlasem.
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Jakub Adamec

Obec jako vlastník cca 90 ha lesa v případě nahodilé těžby poskytuje již několik let možnost
odkoupení palivového dřeva. V současné době je velká poptávka ze strany našich občanů. Proto
jsme se rozhodli omezit množství na osobu. Omezení je na 4 přívěsy za traktor – tj. 12 prm. Dále
bychom chtěli informovat, že se jedná o prodej palivového dřeva, které je většinou složené jako
směs. Takže poměr měkkého a tvrdého. V případě, že někdo odmítne, bohužel se posouvá na samý
konec seznamu žadatelů. Věřte, že pracovníci, kteří Vám dřevo vezou, netřídí na lepší pro někoho
a horší pro ty další. V případě, že je nějaký kus horší, určitě je na vozíku o to více.


Ivana Horčicová

Zastupitelé obce na svém 10. zasedání ZO Bžany rozhodli o uzavření smlouvy mezi obcí Bžany
a Novodobou sanitkou. Jedná se o projekt, kdy nemocný nebo senior nemá nárok na sanitku a
potřebuje odvoz. Novodobá sanitka poskytuje tyto služby: přepravu a doprovod z/do nemocnice a
k lékaři, vyzvednutí léků, odvoz a asistence při cestě do lázní a na rehabilitaci, senior servis.
Zastupitelé rozhodli o proplacení částky Kč 1 000,--/osoba/rok společnosti na základě
uskutečněných cest pro občany s trvalým pobytem v naší obci. Ceny jedné cesty jsou následující:
Bžany – Teplice Kč 165,00
Bžany – Ústí n/L Kč 332,00
Bžany – Duchcov Kč 174,00

Bžany – Bílina
Bžany – Praha

Kč 187,00
Kč 1 300,00

Ovšem není zapotřebí jet tam i zpět, vše záleží na Vás, jak se rozhodnete.
Co je potřeba udělat z Vaší strany? V případě zájmu se prosím nahlaste do seznamu žadatelů
o tuto službu na obecní úřad (tel. 417 872 277, e-mail: obecbzany@centrum.cz), a to do termínu
16. října 2015. Obec s tímto seznamem následně uzavře smlouvu s Novodobou sanitkou. V případě
neočekávané potřeby využití této služby (například jízda s nemocným dítětem) chápeme, že
nebudete v trvalém seznamu.


Jiřina Pertlová

Mateřská škola Bořislav přijme děti předškolního věku. Školka má
rodinné zázemí, nové školní hřiště a zahradu, pro děti vytváří pestrý
program na celý školní rok - výlety, divadla, práce s interaktivní tabulí
a další.
Fotogalerii z akcí mateřské školy můžete zhlédnout na facebooku
mateřské školy Bořislav.
V listopadu pořádáme pro děti školu v přírodě s pestrým
programem - „Na statku“. ŠvP je bezplatná.
MŠ se nachází na trase Teplice – Bořislav – Praha.
Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 474 774 410, 603 813 091.
Zájemci neváhejte a volejte.
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dTest

Časopis dTest se již přes dvacet let zasazuje o práva spotřebitelů zejména poskytováním
objektivních informací a nezávislými testy výrobků, potravin a služeb. Měsíc co měsíc se s výsledky
testů a dalšími zajímavostmi můžete seznámit v časopise dTest nebo na webových stránkách
www.dtest.cz.
Od konce roku 2010 provozuje dTest současně spotřebitelskou poradnu poskytující poradenství
v oblasti spotřebitelských práv. Pokud jste neuspěli s reklamací zboží, chcete odstoupit od
nevýhodné smlouvy, přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon nebo si jen nejste jisti, jaká práva
máte - neváhejte a určitě kontaktujte poradenskou linku na telefonním čísle 299 149 009. V provozu
je každý všední den od 9 do 17 hodin. Jde o běžnou pevnou linku a poradenství je poskytováno
zdarma. Rovněž je vám k dispozici zcela bezplatná elektronická poradna na adrese www.dtest.cz/eporadna. Mimosoudní dořešení sporu s podnikateli nabízí služba VašeStížnosti.cz na internetové
stránce www.vasestiznosti.cz. K úspěšnému prosazení práv mohou napomoci i vypracované
vzorové dopisy.
Mezi další služby, které můžete využít, patří volně zpřístupněná databáze nebezpečných
výrobků, srovnávače zejména finančních služeb a tarifů mobilních operátorů, příručky pro
spotřebitele zaměřené na zajímavá a důležitá témata (předváděcí a podomní prodej, nákupy přes
internet, telekomunikace, cestování, potraviny).
Zavolejte si na poradenskou linku o samolepku „Nevhazujte reklamu“, obtěžuje-li vás schránka
plná reklamních letáků, nebo o samolepku „Prodejci, nezvoňte“ pro odrazení podomních
obchodníků. Nenechte se zaskočit a buďte informovanými spotřebiteli.


Ivana Horčicová



V letních měsících nás nenechali v poklidu bžanští nadšenci, kteří v červenci uspořádali již
2. ročník Bžanského triatlonu. Této akce se letos zúčastnilo 18 sportovců-amatérů.
V parném dni přišla vhod hned první disciplína, kterou bylo plavání. Překonat rybník tam
a zpět (cca 320 m), naskočit na kolo a ujet 17 km neskutečného stoupání směr Kostomlaty
p. Mil. a na závěr od restaurace ve Bžanech čekala na účastníky poslední disciplína – běh.
Triatlon měl své vítěze v kategorii muži i ženy, ale dovolíme si říci, že vítěz byl každý, kdo
přišel a zúčastnil se. Věříme, že se v příštím roce opět rozroste počet účastníků.



Další akcí, která se konala již podruhé, byly Skotské hry v srpnu. Skvělá akce, jejíž součástí
byly i závody siláků. Bylo se na co dívat. Nádherné zahájení akce – za doprovodu skotské
hudby přijeli do areálu tři vlajkonoši na koních. Tyto hry mají ohlas v širokém okolí a tak
věříme, že v příštím roce se opět startovní pole rozšíří o nové účastníky.



Poslední srpnovou neděli jsme pozvali všechny děti na akci Hurá do školy. Jednalo se
o náhradní akci za neuskutečněný dětský den, který byl poznamenán deštěm. Kdo se akce
zúčastnil, mohl jen konstatovat, že si to děti užily na 100%.



Poslední akci, kterou tady chceme zmínit je zářijový bazárek čehokoliv spojený s výstavou
starých fotek a pohledů a v neposlední řadě výstava fotografií nazvaná Putovní kolíček.
Mile jsme byli překvapeni, jaký zájem projevili lidé o fotografie. Můžeme slíbit, že Putovní
kolíček budete moci shlédnout ještě jednou, a to na Bžanských slavnostech 2016.
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Slamáci

Putovní kolíček
Mladí hasiči
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Ivana Horčicová

V loňském roce jsme poprvé uskutečnili akci –
dýňování, aneb rozsviťme společně naši obec.
Zapojte se i vy do této akce. V České republice nejde
o tradiční svátek. Některé domácnosti si před dům
symbolicky dávají vyřezané dýně se svíčkou. Pojďme
v našich místních částech (tak jako loni ve Bžanech)
rozsvítit Vámi donesené vyřezané dýně. V případě
zájmu umístěte na veřejném prostranství dýně
(například u čekárny - Lhenice, ve Lbíně na návsi u
dětského hřiště nebo u hospody ….). Kdy? V sobotu
31. 10. 2015. Komise sestavená z nezávislých osob
následně vyhodnotí nejhezčí dýni a ocení autora
malým dárkem. A pokud najdete mezi sebou pár lidí,
kteří dýně budou chodit po dobu jejich životnosti
rozsvěcet, budete moc hezké. Nezapomeňte na svá
díla umístit jmenovku.


Ivana Horčicová

Tak jsme se zase přiblížili do závěrečných měsíců roku a je zapotřebí oznámit našim nejmenším
akci jakou je Mikulášská nadílka. V letošním roce se uskuteční v pátek 4. 12. 2015 od 17,30 hodin
na sále restaurace ve Bžanech. Nadílka pod názvem Čertovsky popletené vánoce – děti se
mohou s námi ponořit do pohádkového příběhu o podstatě Vánočních svátků a jejich kouzlu.
Dospěláci letos zlobili, a tak se Vánoce rozhodly, že jednoduše nepřijdou. Ovšem neházejme
čepice do sněhu, čertík Ferda a jeho pohádkový přátelé vše s humorem napraví.
Srdečně jste všichni zváni. Na závěr všechny přítomné děti obdrží nadílku.
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Ivana Horčicová

Vánoce jsou na dosah a s nimi se na mnoha náměstích a v kostelích objeví betlémy, které
okouzlí bohatým zpracováním motivu narození Ježíše Krista v městě Betlém. Ve spolupráci s paní
Chalupovou, majitelkou velké sbírky pohledů s motivem betlému, jsme se rozhodli uspořádat ve
Lbíně výstavku na dané téma. Na výstavě určitě uvidíte i spoustu jiných ozdob, které patří
k vánocům. V případě, že můžete zapůjčit jakýkoliv předmět vztahující se k vánočním svátkům,
budeme moc rádi. Přijďte v sobotu 5. prosince od 13:00 hodin na sál restaurace ve Lbíně třeba
i jen na svařáček nebo čaj.


Ivana Horčicová

V září psát o rozsvícení vánočního stromu se může
zdát mnohým z Vás předčasné. Ale bohužel naše noviny
vydáváme čtvrtletně a někdo si je i přečte a tyto termíny
si poznamená do kalendáře. Samozřejmě budeme také
včas informovat na stránkách obce – www.bzany.cz
a rozhlasem.
Takže k samotné akci. Vánoční strom v letošním roce
rozsvítíme již v sobotu 21. listopadu 2015 a samotná akce
bude zahájena v 15,30 hodin u obecního úřadu. Letos se
můžete těšit na dechový kvartet pana Beneše, který
vánoční hudbou navodí tu správnou vánoční atmosféru.
Rádi přijmeme k vánočnímu punči a čaji nějaké vzorky
Vašeho cukroví.
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Zdeněk Bergman

Letecké snímky Lysce ukazují proměnu od roku 1953 do roku 2011. Řeka byla dříve zřetelně
orámována alejí velkých stromů, lesů bylo méně a silnice na Úpořiny neexistovala. Na novém
snímku jsou také dobře vidět nové domy podél staré lysecké silnice. Stejný zůstal oblouk
železnice.
Fotografie jsou převzaty z informačního portálu CENIA - http://kontaminace.cenia.cz/.
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Ivana Horčicová

Užijte si slavnostní atmosféru i vánoční dobroty, vánoční melodie, třpyt světel a vánočních
ozdob vůni svařeného vína na jednom místě a to na vyhlášeném a oblíbeném drážďanském trhu
Štrýclmarkt. Na vánočním trhu Vás čeká 233 stánků s výrobky tradičních rukodělných řemesel
a zbožím s vánoční tematikou.
Obec Bžany vypraví autobus v sobotu 28. listopadu. Přesný čas odjezdu bude včas sdělen.
V případě zájmu se můžete již nyní hlásit na obecním úřadě ve Bžanech – telefon 417 872 277,
e-mail: obecbzany@centrum.cz.



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

Jakub Adamec – místostarosta obce

mobil: 725 518 604

e-mail: obecbzany@centrum.cz

Uzávěrka dalšího čísla je 16. 12. 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,
12
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.

