18. ročník, číslo 1

Vesnice Ústeckého kraje roku 2015

duben 2016

Ivana Horčicová

Ivana Horčicová

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v novém roce 2016 na stránkách
Bžanského čtvrtletníku. Po opět milosrdné zimě
přichází jarní dny, na které všichni čekáme.
Všichni se těšíme, že úpravy okolí domů se
rozjedou v plném proudu, okna domů se vyzdobí
jarními květinami.
Ráda bych Vás seznámila s prací
zastupitelstva obce za uplynulé 3 měsíce. Obec
Bžany by opět ráda využila dotací. V současné
době je zažádáno u Krajského úřadu Ústeckého
kraje o částku 300 000,- (změna vytápění
v obecním domě Hradiště č. p. 42 a venkovní
posilovací stroj) za zlatou stuhu v soutěži Vesnice
roku 2015 a 50 000,- (nákup keramické pece) za
diplom vzorná knihovna, také na příspěvek na
lesy.
Dále máme podanou žádost u MMR – také za
soutěž Vesnice roku – rekonstrukce komunikace
u hřbitova v Hradišti. Další investiční akcí by
v letošním roce měla být výstavba nového
chodníku ve Bžanech, kdy obec podá žádost výzva IROP č. 18. Dalším naším cílem je umístění

22. dubna 2016 17:30 Místní knihovna Bžany –
přednáška Tomáše Brože – Energie a její vliv
na naše zdraví. Povídání o energii všeobecně,
Reiki, problematika geopatogenních zón a jejich
odklonění, možnosti využití Reiki a jak ji získat.
Duben – pálení čarodějnic – Lhenice, Bžany,
Lbín
28. května 2016

Rybářské závody pro děti

5. června 2016

Dětský den – Bžany

25. června 2016

Bžanské slavnosti

3. září 2016

Skotské hry

29. října 2016

Lampionový průvod a
výstava dýní

27. listopadu 2016

Rozsvícení vánočního
stromu

1. prosince 2016

Mikulášská nadílka

24. prosince 2016

Půlnoční mše

Termín ještě nemá určen: Bžanský triatlon
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Poděkování zastupitelstvu
Ze zasedání zastupitelstva
Rozpočet obce
Zprávy z OÚ
Velikonoční výzdoba, Hřbitov
Cena vody v roce 2016
Mateřská škola Hradiště
Telefony, Místní knihovna
Knihobudky, Betlémy, Rybáři
SDH Lhenice
Informace o trvalém pobytu
Inzerce, blahopřání, kontakty
Bžanský čtvrtletník
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Ivana Horčicová

Vítání občánků v roce 2016 proběhne
v zasedací místnosti obecního úřadu ve
Bžanech dne 15. června 2016 od 15,00 hodin.
V případě zájmu prosíme rodiče narozených
dětí, aby telefonicky sdělili svůj zájem účasti na
této akci. Zájemci obdrží včas písemnou
pozvánku.



Pokračování ze s. 1

na trasy v obecních lesích lavičky, ukazatele, informační tabule atd. Jakmile nám počasí dovolí,
projdou změnou vývěsní desky v místních částech obce Lhenice a Hradiště, na Pytlíkov ke kapličce
bude zabudováno sezení a postupně budou umisťovány informační tabule do každé části obce.
Zatím jsou hotové a připravené pro Lbín a Lysec. Věříme, že s počasím vyzývajícím k procházkám
již toto na svých toulkách obcí naleznete.
Dále se připravují projektové dokumentace na větší opravy místních komunikací – Lhenice,
Bžany, PD na revitalizaci nádrže ve Bžanech a jejího okolí, jednoduchá PD pro likvidaci nádrže
v Hradišti.
V únoru se konalo zasedání zastupitelstva obce v místní části Lbín. V této části obce v poslední
době byly slyšet hlasy o zřízení hřiště. Obec zažádala o odkup pozemku vč. nádražní budovy ve
Lbíně. Jelikož je to běh na dlouhou trať, společně s místními jsme se domluvili, že se začne
připravovat projekt na hřiště včetně zázemí pro konání akcí – čarodějnice, posezení u ohně atd.
A umístění tohoto hřiště? - Jedná se o část pozemku p. č. 291/2 cca 2500 m2 za závorou směr
bývalé fotbalové hřiště. Co bylo přínosem tohoto setkání? Zde se nebáli mladí si říci o workoutové
hřiště.
Hlas naší mládeže bychom rádi slyšeli především ze Bžan, kde se nám omladina zdržuje
u autobusové zastávky ve Bžanech a dělá především nepořádek. Možná to dojde tak daleko, že
budeme nuceni pozvat městskou policii, aby provedla namátkovou kontrolu.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála hodně štěstí a zdraví do dalšího čtvrtroku a těším se na
Vás na některé z akcí v obci. Musím konstatovat, že krásné chvilky prožívám s ženami ve lbínském
„babinci“ a v neposlední řadě i mezi seniory, kteří se schází ve lhenické hasičárně. Je hezké, že
nečekají na akce pořádané obcí, ale jsou sami ochotni něco zorganizovat. Přeji hodně sil do jejich
činnosti.


Renata Chalupová

K úspěchu soutěže přispělo nejen obyvatelstvo všech částí obce a celé zastupitelstvo, ale svým
nasazením i starostka p. Horčicová.
Její práce před vyhlášením soutěže a hlavní obhajoba v obou kolech (krajské i celostátní) byla
veliká.
Obec to měla o to těžší, že žádná z přihlášených vesnic se nepotýkala s tím, že zahrnuje osm
místních částí, jak je tomu u nás, což samo o sobě skýtá množství problémů. Navíc, když rozloha
obce Bžany sahá od údolí Běly až po České středohoří.
Obhajoba titulu sestávala nejen z viditelného vzhledu obcí a činností samotných obyvatel, ale i
z otázek někoho z početné skupiny hodnotících jako např. „proč jsou u OÚ vysázeny cizorodé
sakury“. Na krajskou prezentaci byly vyhrazeny dvě a na celostátní čtyři hodiny, takže nebyl čas na
dlouhé rozmýšlení jak s nimi naložit.
Byla jsem chvíli při tom a paní starostku jsem obdivovala a vůbec jsem jí nezáviděla.


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

13. zasedání ZO Bžany – ze dne 16. 12. 2015
Přítomno 8 členů z 9 – omluveni p. Podlena
ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 7/2015 • Schodkový rozpočet obce na rok 2016 – Příjmy v tis. Kč 8 624,
výdaje v tis. Kč 14 612, financování v tis. Kč 5 988 - rozdíl bude dofinancován vlastními zdroji,
závazný ukazatel je paragrafové členění • Plán jednání ZO Bžany na rok 2016 • Rámcovou příkazní
smlouvu na poskytování služeb mezi obcí Bžany a společností Derhams s.r.o., Praha • účelovou
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dotaci ve výši Kč 13 500,- na dopravu do a ze Speciální MŠ Teplice paní XXX • Podání žádosti
o dotaci MMR – Podpora obnovy místních komunikací • Nabídku Ing. Daniela Šimmera, na
zpracování PD – rekonstrukce MK Bžany za celkovou cenu 151 250,- • Odpis nedobytných
pohledávek starších 5 let v celkové částce Kč 4 210,- a částku Kč 468,- za KO bývalého občana
v současné době trvale umístěného v LDN • Finanční dar z rozpočtu obce ve výši Kč 5 000,- pro
VDV Olgy Havlové • Účelovou dotaci ve výši Kč 9 000,- na dopravu dítěte do a ze speciální MŠ
v Teplicích manželům XXX
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
14. zasedání ZO Bžany – ze dne 27. 1. 2016
Přítomno: 8 z 9 členů – omluveni p. Pauza
ZO projednalo a schválilo:
• Výroční zprávu za rok 2015 O činnosti povinného subjektu Obec Bžany, v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb. • Dohodu o změně hranic mezi obcí Bžany a Ohníč •
Pronájem části pozemku p.č. 802-ostatní plocha v k.ú. Lhenice u Bžan – výměra 15 m2 paní XXX
na dobu neurčitou za cenu Kč 1,-/m2/rok • Záměr prodeje pozemku p.č. 376/7 - ostatní plocha, 489
m2 v k.ú. Bžany • Plán PČ v obecních lesích na rok 2016 • Účetní odpisový plán pro rok 2016 •
Rozdělení HV MŠ Bžany za rok 2015 ve výši Kč 3 942,03 do rezervního fondu • Připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou umístění na webové stránky obce •
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• Zprávu z kontroly činnosti FV a KV za rok 2015 • Zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok
2015 • Výpověď smlouvy o možnosti užívání prostor • žádost Českého svazu včelařů o.s. - ZO
Kostomlaty p/M •
ZO projednalo a stanovilo:
• měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle přílohy č. 1 nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., v platném znění takto: člen ZO bez dalších funkcí Kč 491,-, člen výboru Kč 800,-,
předseda výboru Kč 1130,-, místostarosta obce 80% z maximální částky. Odměna bude
poskytována od 1. 2. 2016
ZO projednalo a rozhodlo:
• o zahájení zadávacího řízení VZ malého rozsahu „Revitalizace vodní nádrže a jejího okolí ve
Bžanech“ a o způsobu hodnocení – nejnižší nabídková cena bez DPH
15. zasedání ZO Bžany – ze dne 17. 2. 2016
Přítomno: 8 z 9 členů – omluveni p. Jelínek
ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 8/2015 a 1/2016 • Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4013005/VB/P002 mezi obcí Bžany a ČEZ Distribuce
a.s. • Smlouvu o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN) mezi obcí Bžany ČEZ Distribuce a.s. • Vyzvat žadatele o byt k prohlídce v pořadí – žadatel č.
3, 4, 5, 6, 7. A přidělení bytu na dobu určitou s možností prodloužení v případě placení nájmu
prvnímu zájemci dle pořadí • Vypsání výzvy VZ malého rozsahu „Změna vytápění v obecním domě
Hradiště č.p. 42 – 3 bytové jednotky • Bezúročnou půjčku v případě potřeby ve výši Kč 50 000,manželům XXX na pokrytí následků požáru domu • Navýšení pojištění členů JSDH Lhenice a to SÚ
- 150 000,- TN 300 000,-, DNL 50 000,- pro 12 členů jednotky a pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu činnosti dobrovolného hasiče 5x řidič á 570,-, 7x neřidič – á 240,- na
celkovou pojistnou částku Kč 120 000,ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu OOP Bílina v roce 2015 • Stížnost občanů Lysce na
provoz kamenolomu v Dolánkách
ZO projednalo a rozhodlo:
• O výběru nejvhodnější nabídky společnosti AQUECON a.s., Teplice na zpracování PD –
revitalizace vodní nádrže ve Bžanech za cenu Kč 117 370,- vč. DPH
Jakub Adamec
místostarosta

Ivana Horčicová
starostka
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Nejdříve bych ráda zrekapitulovala předešlý rok 2015. Pro rok 2015 byl schválen zastupitelstvem
obce schodkový rozpočet – příjmy Kč 8 450 000,-- a výdaje ve výši Kč 11 665 000,-. Skutečnost
v prosinci: příjmy celkem činily Kč 10 688 326,02 a výdaje 9 805 081,17 Kč. Na běžném účtu měla
obec k 1. 1. 2015 Kč 11 919 884,21 a ke konci vykazovaného období 31. 12. 2015 Kč 15 584 860,85.
Rozpočet na letošní rok byl sestaven jako schodkový. Rozpočet byl podrobně projednáván
a připravován finančním výborem obce a následně schválen zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2015.
Rozpočet 2016 – příjmy
Par. Text
v tis. Kč
0000
7 642
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost
215
1037 Celospolečenské funkce lesů
150
3314 Činnosti knihovnické
1
3612 Bytové hospodářství
390
3613 Nebytové hospodářství
140
3632 Pohřebnictví
5
3639 Komunální služby
10
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
1
3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů
50
6171 Činnost místní správy
15
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
5
Příjmy celkem
8 624
Třída 1 – Daňové příjmy
7 642 000,Třída 2 – Nedaňové příjmy
782 000,Třída 3 – Kapitálové příjmy
200 000,Rozpočet 2016 – výdaje
Par. Text
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, vet. péče
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost
1037 Celospolečenské funkce lesů
2143 Cestovní ruch
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti poz. komunikací
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2321 Odvádění a čištění odp. vod
2339 Záležitosti vodních toků
3111 Mateřské školy
3113 Základní školy
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3341 Rozhlas a televize
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostř.
3399 Ostatní záležitosti kultury
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3612 Bytové hospodářství
3613
3631
3632
3635
3722

v tis. Kč
8
6
400
20
5 230 (opravy místních kom.)
2 100 (vybudování nového chodníku)
70 (čekárna Lbín)
500 (PD odkanalizování částí obce)
100 (nádrž Hradiště – likvidace)
318
90
78
2
7
40 (Bžanský čtvrtletník)
250
110
753 (změna vytápění Hradiště č.p. 42,
vybudování nové bytové jednotky)
262
270
100
(vybudování chodníků 1. část)
90
(změna ÚP)
700

Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Sběr a svoz kom. odpadů
4

3724 Využívání a zneškodňování neb. odpadů
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 Požární ochrana

25
348
134

(příspěvek SDH 40, rezerva 20, JSDH
revize, materiál,)

6112 Zastupitelstva obcí
956
6171 Činnost místní správy
1 574
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
6
6320 Pojištění
65
Výdaje celkem
14 613
Třída 5 – běžné výdaje
11 542 000,Třída 6 – Kapitálové výdaje
3 070 000,

Ivana Horčicová

Poplatek za psa
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o místním poplatku ze psů je každý
majitel psa staršího tří měsíců povinen přihlásit svého psa na OÚ. V případě
ztráty nebo úmrtí psa je povinen toto nahlásit. Každý přihlášený pes má svou
známku, která je nepřenosná – cena Kč 15,-. Cena za prvního psa – 60,- Kč a
každého dalšího psa téhož majitele – 90,- Kč. Za psa jehož držitelem je poživatel
důchodu – první pes 50,- Kč každý další 75,- Kč. Poplatek je splatný nejpozději
do 30. 9. v daném roce.
Odpady
V roce 2016 se nemění ceny za nádoby na komunální odpad. Poplatek je možno uhradit ve dvou
splátkách – ½ do 31. 3. a ½ do 30. 9. daného roku.
Typy nádob:
Nádoba 80 l - svoz 1x týdně
- svoz 1x za 14 dní
- svoz kombinovaný
Nádoba 120 l - svoz 1x týdně
- svoz 1x za 14 dní
- svoz kombinovaný
Nádoba 240 l - svoz 1x týdně
- svoz 1x za 14 dní
- svoz kombinovaný
Pytle na odpad 110 l – 1ks

Kč 1 848,Kč 1 124,Kč 1 554,Kč 2 148,Kč 1 356,Kč 1 818,Kč 3 274,Kč 2 300,Kč 2 796,Kč
60,-

Všechny platby vč. plateb za pronajaté pozemky je možné uhradit v hotovosti na OÚ nebo
převodem na účet – č.ú. 3128501/0100 – do textu zapište Vaše jméno a účel platby.
Přistavení velkokapacitních kontejnerů
V místních částech obce budou na tradičních místech přistaveny velkokapacitní kontejnery
v době od 10. do 12. června 2016
Informace k rostlinnému odpadu
Provozní doba – manipulační plochy s kontejnery na rostlinný odpad – manipulační plocha je
opět zpřístupněna od 1. dubna. V případě, že opětovně někdo do kontejnerů navozí domácí odpad
– bohužel toto se stalo koncem ledna (proto jsme byli nuceni plochu uzamknout), budeme nuceni
udělat provozní dobu. Proto Vás žádáme – do kontejnerů patří pouze odpad rostlinného původu.
Větve ukládejte nakonec plochy – štěpkujeme.
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Tak nám opět vydržela ani ne jeden celý den
výzdoba v obci. (možná zmizela rychleji než lavičky
podél cest). U nádrže ve Bžanech byly nainstalováni
zajíci z kulatiny, které vyrobily ženy v knihovně.
Věřte, že výroba trvá několik hodin a pak si ji někdo
přivlastní. Někteří se zastaví a pochválí, jiní holt
rovnou ukradnou. To už budeme muset vše
zabetonovávat nebo monitorovat kamerami? Kde to
jsme.
Braňte prosím alespoň naše slamáky. V průběhu
několika dní projdou změnou a děti se můžou těšit
na medvědy od Kolína. Na slamáky rádi přijmeme
náměty na další přeměny.


Jiřina Pertlová

Několik maminek a babiček se pravidelně schází v místní knihovně, kde zhotovují z vlastních
zdrojů a zásob různé předměty a dárky. Ty potěšily nejen maminky s novorozenci na oddělení
nedonošených dětí, hejtmana Ústeckého kraje, komisi a účastníky na předávání cen soutěže
„Vesnice roku“, přítomné na vánočním setkání u rozsvícení vánočního stromu, ale i spoustu
dalších lidí.
V těchto dnech jsme vyráběly velikonoční výzdobu, aby naše obec byla hezčí, působila v tomto
jarním období radostněji na Vás, ale i na ty, kteří naší obcí jen projíždí.
Bohužel. Stalo se snad zlým zvykem, že výzdoba opět nevydržela ani jeden celý den. Ten, kdo
je zodpovědný za ničení majetku a výzdoby naší obce, nemá zde co dělat. Takový člověk nic pro
naši obec neudělal, jen jí škodí. Nepatří tak mezi naše slušné občany. Jak se říká „Na každou svini
se vaří voda.“


Ivana Horčicová

Obracíme se na vlastníky hrobů na hřbitově
v Hradišti, aby odstranili veškeré vázy, svícny atd.
za hroby. Jelikož nastane období sekání trávy je
potřeba myslet na bezpečnost práce našich
zaměstnanců.
V případě, že nebudou tyto věci odstraněny,
nebude v daném místě sekáno.
Dále upozorňujeme, že dle řádu není povolen
vstup psům.
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Do ceny vody na rok 2016 v regionu působnosti SVS se promítají výsledky jednání s akcionáři,
tj. představiteli měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje, kteří dlouhodobě
s vedením SVS diskutují o problematice ceny vody. Cena vody je zároveň stanovena v souladu
s novým Podnikatelským záměrem SVS na roky 2016-2020, který byl akcionáři schválen na
červnové řádné valné hromadě.
Cena V+S
pro rok 2016

Cena bez DPH
(Kč/m3)

Voda pitná (vodné)
Voda odkanalizovaná (stočné)
Celkem cena vody

43,20
42,02
85,22

Cena včetně
15 % DPH
(Kč/m3)
49,68
48,32
98,00

Ve vývoji ceny vody za poslední desetiletí došlo k výrazné změně. Zatímco meziroční navýšení
ceny vody např. v roce 2005 činilo 10,2 %, následně v období podnikatelského záměru na roky
2011 až 2015 umožňovaly mantinely meziroční nárůst až o 7,5 %, tak pro rok 2016 se vedení
společnosti podařilo po zohlednění všech požadavků, připomínek a reálných možností stanovit cenu
vody tak, že meziroční navýšení představuje pouze 2,1 %.
Toto 2,1% navýšení odráží nejen současný vývoj inflace a spotřeby vody, ale také obsahuje
zvýšení intenzity obnovy vodohospodářského majetku SVS, a zvýšení výdajů na opravy tohoto
majetku.


Hana Silnicová

Nový rok 2016 přinesl do naší mateřské školy jednu
velkou novinku. Z dotace OÚ Bžany byla v měsíci lednu
zakoupena pro děti interaktivní tabule. Ta nám bude sloužit
jako malé multimediální centrum, poskytující přístup
k výukovým aplikacím a internetovým aktivitám.
Děti jsou již nyní z práce na interaktivní tabuli nadšené
a pracovat na tabuli se rychle naučily. Úkoly plní
individuálně nebo ve skupinách. Jsou do výuky zapojeny
nenásilnou a hravou formou, která udržuje jejich pozornost.
Soustředí se i v momentě, kdy úkol plní jejich kamarád,
a tím se zároveň učí, obohacují a upevňují si své
vědomosti. Tabuli využívají i naše dvouleté děti, a to
především při procvičování grafomotorických cviků. Děti se
tak v naší mateřské škole budou postupně adaptovat na
pomůcky, které budou využívat v základním vzdělávání ve
škole.
Zápis pro školní rok 2016 -2017 proběhl v měsíci březnu.
Dostavili se čtyři zájemci a všichni byli přijati.
Poděkování patří všem, kteří přispívají na provoz
mateřské školy hmotně, finančními dary i sběrem starého
papíru.
Papír sbíráme i nadále!
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Ivana Horčicová

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice - poruchy voda - 840 111 111
ČEZ a.s. - poruchy el. energie - 840 840 840
RWE a.s. - poruchy plynu - 840 113 355
Lékařská pohotovostní služba – Teplice
Dospělí - pracovní dny 18,00 - 21,00 hodin
SO, NE, Svátek - 10,00 - 19,00 hodin
Tel. 417 519 721
Děti a dorost - pracovní dny 17,00 - 20,00
SO, NE, Svátek - 10,00 - 19,00 hodin
Tel. 417 519 722
Pohotovostní služba zubních lékařů
Ústí n/L, Zdravotní středisko Mírová 8 - Severní Terasa
Pátek: 16,00 - 19,30 hodin
Tel.: 477 117 898
SO, NE, Svátky - 8,00 - 19,30 hodin
Most, J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most ordinace se nachází ve 3. patře mostecké polikliniky,
přístup přes centrální příjem.
SO, NE, Svátky - 9,00 - 17,00 hodin
Tel.: 476 172 434


Ivana Horčicová

Kroužek dětí a ženy, které se schází v prostorách knihovny ve Bžanech se obrací se žádostí
na Vás – nejen čtenáře. Jsme zapojeni již třetím rokem do programu „Mámy pro mámy“ - pleteme,
šijeme, tvoříme pro nemocnice v Teplicích a Ústí nad Labem – dětské oddělení.
Projekt „Mámy pro mámy“ - Každým rokem se v České republice narodí téměř osm tisíc
miminek dříve, než by mělo a musí často několik prvních týdnů i měsíců svého života prožít
v inkubátoru. Pro rodiče jsou první týdny velice psychicky náročné. Každý z nás má tuto zázračnou
schopnost - udělat lidi okolo sebe šťastnějšími... toto je hlavní myšlenkou našeho svépomocného
projektu: malými, vlastnoručně vyrobenými dárky potěší maminky (babičky, děti - kdokoliv,
ochotný pomáhat) "zvenku" ty maminky, které zůstávají v nemocnicích s prázdnou náručí
a vyděšeným srdcem.
V současné době bychom rádi přivítali materiální pomoc – pokud máte
a nepoužíváte a již nepoužijete – zbytky vlny, látky s dětskou tematikou
v případě i velké deky z mikrovlákna k přešití na malé dětské dečky.
Nemocnice v Teplicích v současné době poptává:
 povlečení na klasické jednolůžko – 140x200, 70x90cm
 povlečení jako na velké polštáře – 70x90cm
Nemocnice v Ústí nad Labem, mimo jiné:
1. deky z mikrovlákna – 70x70, 65x65cm (v případě velké deky – přešijeme)
2. přehozy přes inkubátory – veselé dětské látky – 130x130cm
3. prostěradla do inkubátorů – 80x45cm
4. rychlozavinovačky – ty šijeme
Přehozy přes inkubátory a prostěradla do inkubátorů – látky nejen bílé, ale především
s dětskými obrázky.
Pro maminky – malé dárky – ruční výroba vítána.
Tímto bychom chtěli poděkovat za zapůjčení přenosného šicího stroje Občanskému sdružení
Bžany. Poděkování také patří paní Olině Slabé, která věnovala velké množství vlastnoručně
vyrobených šperků.
V případě, že nám můžete pomoci nebo se chcete zapojit – rádi Vás uvítáme každý čtvrtek od
17:00 do 20:00 hodin v knihovně. Materiál nám můžete donést i na obecní úřad.
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Ivana Horčicová

S novinkou přichází místní knihovna ve Bžanech – první
dvě knihobudky budou nainstalovány na dětská hřiště
v Mošnově a ve Lbíně.
Knihobudka je k dispozici 24 hodin denně pro každého.
Do stále otevřené knihobudky může kdokoli knížku vložit,
půjčit si ji nebo vyměnit – nechat si ji a přinést jinou. Budeme
rádi, když v blízkosti knihobudky budete udržovat pořádek a
budku zavírat, aby nedošlo k jejímu poškození.
Věříme, že si knihobudky brzy najdou své věrné čtenáře.
Máte-li knihy a časopisy, pro které již doma nemáte místo,
můžete nám je věnovat na OÚ, abychom mohli doplňovat.
Knihobudky ještě dostanou barevný kabátek.


Renata Chalupová

V prosinci se ve lbínské hospodě konala výstava betlémů
a vánočních symbolů. Výstava byla spojena s prodejem
ručních prací našich spoluobčanů a s dílničkou pro děti, kde
si mohly děti pohrát a zdarma udělat mamince vánoční
dárek. Pro dospělé byl nachystán k posezení svařáček či
káva.
Škoda, že sem místní nenašli cestu a převažovali
přespolní. Ale ti, kteří překonali nevzhlednou chodbu
a schodiště hospody, jistě vstřebali trochu vánoční
atmosféry.
Díky všem, kteří výstavu připravovali, jejich práce nebyla
úplně zbytečná.


Ivana Horčicová

I v letošním roce budeme moc rádi, když se děti bez
omezení věku spolu se svými rodiči zúčastní závodů
v lovu ryb na udici. Tento závod pro děti ve spolupráci
s obcí připravuje Český rybářský svaz – místní
organizace Teplice. Závody se uskuteční v sobotu
28. května - „velký oprám“. Přesný čas bude upřesněn.
Pro všechny děti bude tak jako v loňském roce
připravena odměna a občerstvení. Přijďte si užít hezké
dopoledne.
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Ivana Horčicová

V loňském roce SDH, tak jako jiná sdružení, podalo podklady pro změny ve spolkovém
rejstříku. V současné době se tyto podklady zpracovávají. Pro Vaši informaci v celém
Ústeckém kraji je 262 SDH. Jen v okrese Teplice je to 33.

Sbory každý rok podávají hlášení o činnosti. Po valné hromadě, která se konala v lednu
2016, byla aktualizována členská základna, která čítá 97 členů – z toho aktivních 38 dětí do
18 let. Nutno připomenout, že kroužek mladých hasičů stále funguje bezplatně. Děti v roce
2016 se chystají na závody v rámci Českého halového poháru (Jablonec n/N, Praha,
Ostrava), závody v rámci soutěže Stimax Cup (Lhenice, Roudnice n/L, Chomutov, Most) –
toto jsou závody jednotlivců na 60 m a 100 m s překážkami. Hlavní náplní je celoroční soutěž
hra Plamen 2016/2017. Různé branné závody a soutěže v požárním útoku – konané po celém
Ústeckém kraji.
V rámci SDH působí také družstva mužů a žen, která se pravidelně zúčastňují
Krušnohorské ligy.
Zde je pozvánka na nejbližší závody konané na našem hřišti ve Lhenicích:
8. května – Lhenický dvojboj + Stimax Cup – soutěž dětí a mládeže
14. května – Krušnohorská liga – soutěž dospělých v PÚ
Přijďte povzbudit naše děti a spolu s dospěláky další týden prožít hezký den. SDH můžete
sledovat na webových stránkách www.sdhlhenice.cz.
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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 17. 6. 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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