18. ročník, číslo 3

září 2016

Vesnice Ústeckého kraje roku 2015

Ivana Horčicová
Ivana Horčicová

Vážení spoluobčané,
opět jsme se přiblížili ke konci roku a tak
zastupitelé obce zasednou v nejbližší době nad
rozpočtem obce na rok 2017. Proto se obracíme
a vyzýváme naše občany, spolky a sdružení, aby
se na přípravě rozpočtu pro rok 2017 podíleli
svými návrhy. Pro obec je hlavním úkolem zajistit
provoz obce vyplývající ze zákona. Zajišťujeme
chod MŠ, knihovny, odvoz a likvidaci odpadů
(VKK, NSKO, bio, tříděný odpad), veřejné
osvětlení, péči o veřejnou zeleň atd. Volné
finanční prostředky budou použity k financování
dalších aktivit.
Proto Vaše podněty, náměty či připomínky
zasílejte nejpozději do 20. října 2016 na e-mail:
obecbzany@centrum.cz. Zastupitelé obce Vaše
podněty projednají a v případě ekonomické
realizovatelnosti zařadí do rozpočtu obce.
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Ze zasedání zastupitelstva
O prázdninách jsme nezaháleli…
Zprávy z OÚ
Kontejnery na tříděný odpad
Kovový odpad, Lhenice, Kroužek
Připravované akce
Vyjádření DI ke křižovatce
Místní knihovna, Poděkování
Dobrovolní hasiči 2015/16
Poděkování lhenickým hasičkám
Vzpomínka na léto, dTest
Blahopřání, kontakty
Bžanský čtvrtletník

2016/3

Bylo nebylo. Jednoho krásného srpnového
dne jsme oslovili Ing. Vratislava Mynáře –
vedoucího Kanceláře prezidenta republiky se
žádostí o mimořádnou prohlídku Pražského
hradu pro naše občany. Tak takhle by mohla
začít nějaká pohádka. Ale pohádka se proměnila
ve skutečnost. Pro změnu jednoho sychravého
zářijového dne se nám ozvali ze správy
Pražského hradu s tím, že naší žádosti vyhověli.
Napadlo nás, že to co jsme viděli při prohlídce
hradu v rámci přijetí panem prezidentem (setkání
s vítězi v soutěži Vesnice roku 2015) by měli
vidět především naši občané.
V případě zájmu využijte jedinečné možnosti
vidět reprezentační prostory Pražského hradu,
které je možno vidět jen 2x do roka v souvislosti
s oslavami státních svátků. Reprezentační
prostory to jsou místa, kde se odehrává veškerý
ceremoniální život prezidentského úřadu. Zde
prezident republiky přijímá zahraniční hosty,
jmenuje ministry, soudce a generály, případně
pořádá státní večeře či kulturní akce.
Z naší strany se jedná o celodenní výlet.
V dopoledních hodinách prohlídka Pražského
hradu a katedrály a následně návštěva
Vánočních trhů na Staroměstském náměstí.
Termín: čtvrtek 15. prosince 2016 –
předpokládaný odjezd v 8:00 hodin
V případě zájmu prosíme o nahlášení a
uhrazení nevratného poplatku 50,- Kč/osoba
nejpozději do 31. října 2016. Přihlášené osoby
se nesmí zaměňovat, jelikož budeme odesílat na
hrad jmenný seznam účastníků prohlídky.



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

19. zasedání ZO Bžany – ze dne 22. 6. 2016
Přítomno 9 členů z 9
ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č.4/2016 • Dohodu o zabezpečení kulturní akce Bžanské slavnosti • Zajištění
TDI pro akci Novostavba chodníků Bžany panem Igorem Kadlecem, Most za cenu Kč 25 000 •
Příkazní smlouvu mezi obcí Bžany a Ing. Danielem Šimmerem, Litvínov zajištění autorského dozoru
Novostavba chodníku v obci Bžany •Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Mikroregionu Svornost
– 10 000,- • Smlouvu o poskytnutí příspěvku č. 16/SML2996 na částku Kč 31 041,- KÚ ÚK • Podání
žádosti o dotaci z Fondu ÚK 2016 na částku Kč 50 000,- na pořízení fitnes prvků • Vybudování
keramické dílny v části budovy č.p. 40 Lhenice • Navýšení počtu svozů u tříděného odpadu papír na
1x14dní • Oslovení firem pro VŘ VZ malého rozsahu – Bžany oprava MK • Vybudování klubovny pro
mládež v části budovy č.p. 40 Lhenice za podmínek zkušební doby do 30.9.2016 • Pořízení zahradní
techniky – do částky Kč 100 000,20. zasedání ZO Bžany – ze dne 11. 7. 2016
Přítomno 8 členů z 9 – omluveni p. Adamec
ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 5/2016 • Licenční smlouvu o veřejném provozování OSA
ZO projednalo a rozhodlo:
• o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče (VZ malého rozsahu – Oprava místní komunikace
Hradiště), jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
a s nejlepší délkou záruční doby a o přidělení této zakázky uchazeči, který se umístil na prvním místě
– Marius Pedersen a.s. Hradec Králové, provozovna Teplice za celkovou cenu vč. DPH 845 783,20
Kč a délkou záruky 60 měsíců
21. zasedání ZO Bžany – ze dne 21. 9. 2016
Přítomno 8 členů z 9 – omluveni p. Jelínek (příchod v 17:40 hodin), v 18:00 odchod p. Svědínek
ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č.6/2016 • Pololetní účet obce Bžany za rok 2016 • Dodatek č. 13 smlouvy
č. 9900466 o sběru a odvozu vytříděných složek KO • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí
Bžana a AQUECON a.s., Teplice • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Telkont s.r.o. • Smlouvu
o zajištění reklamy – Eurovia Kamenolomy, a.s. - na částku Kč 20 000,- • Smlouvu č. SML 00949/16
– pořízení software KEO4 Spisová služba • Nevratnou finanční výpomoc ve výši Kč 40 000,- pro MŠ
Bžany • Odkoupení pozemku od SŽDC s.o. st.p.č. 154 vč. stavby bez č.p. A části pozemku p.č.
769/1 v k.ú. Lysec za podmínek zaslání dopisu kde budou shrnuty budoucí náklady s opravou
budovy s žádostí o ponížení prodejní ceny • Finanční příspěvek na dopravu dítěte do spec. MŠ
ZO projednalo a neschválilo:
• Prodej části pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Lhenice u Bžan
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• Zprávu z kontroly KV • Projednání návrhu PD rekonstrukce nádrže ve Bžanech • Pololetní účet
Mikroregionu Svornost za rok 2016 • Vyjádření DI Teplice ke křižovatce v Hradišti • Informaci
o neposkytnutí dotace z Fondu ÚK 2016
ZO projednalo a odložilo:
• Projednání prodeje části pozemku p.č. 10/3 v k.ú. Bžany do doby provedení místního šetření
Jakub Adamec
místostarosta

Ivana Horčicová
starostka
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Zastupitelé obce bohužel své prázdniny posunuli až na měsíc srpen. Jelikož v červenci museli
zasednout a rozhodnout o vítězi veřejné zakázky na opravu místní komunikace v Hradišti. Věříme,
že tato akce v době tisku našeho čtvrtletníku bude již zahájena. Prosíme o shovívavost všech
uživatelů komunikace u hřbitova, jelikož dojde k úplné uzavírce pro vozidla.
V červenci a srpnu byly v plném proudu práce na výstavbě nového chodníku v části Bžan.
V současné době jsou chodníky předané a věříme, že již i slouží k plné spokojenosti našich občanů.
Věřte, že i já ze stereotypu jdu po jedné straně a po těch dlouhých letech bez chodníku zapomenu
přejít a dál pokračovat v bezpečné chůzi.
Na webových stránkách obce, u nádrže a u restaurace ve Bžanech jsme dali možnost nahlédnout
na 3D vizualizaci rekonstrukce vodní nádrže ve Bžanech. Rádi přijmeme Vaše připomínky a náměty
na vylepšení daného prostoru – vždyť toto místo bude sloužit nám všem. Využijte proto možnosti
rozhodnout o budoucím vzhledu nového „centra“ obce. Někdo se ptal, zda zůstane místo pro
slamáky. Věřím, že se staly již naším symbolem v obci a určitě zde místo pro ně bude.
Po několika letech jednání a žádostí o odkup části pozemku a budovy na nádraží ve Lbíně jsme
v současné době obdrželi nabídku SŽDC s.o. o odkup. Věříme, že se v této věci posuneme dále
a prostor tak získáme do majetku obce.
Byty na Karole se dočkaly nového vytápění. Místo ekonomicky velmi nevýhodných gamat jsme
do každého bytu umístili vlastní plynový kotel.
Ale nejen obec nezahálela. Nezaháleli ani občané, kteří přispěli opět ke krásnému
společenskému životu v obci. V červenci proběhl již 3. ročník triatlonu (38 závodníku všech věkových
kategorií se postavilo na start), díky paní ze Lhenic, která vyhrála v soutěži hospoda na kolečkách
na rádiu Blaník, jste měli možnost posedět ve Lhenicích na hřišti a pobavit se s rádiem Blaník. V
měsíci srpnu proběhla brigáda na zahradě okolo kostela (sešlo se 21 skvělých lidí), kde by měla po
otevření vstupní brány vzniknout zahrada s posezením a v budoucnosti snad i s možností
nahlédnout do kostela přes mříž, která by zajišťovala ochranu před vstupem cizích osob. Po dlouhé
době jsme se mohli také sejít na diskotéce ve Bžanech – a to ne ledajaké, ale na retro 70. a 80. léta.
Skvělá atmosféra, při které jsme zavzpomínali na léta minulá. A poslední akcí byly v září Skotské
hry. S menší účastí, ale krásnou atmosférou a večerním posezením.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří přispívají těmito akcemi ke společenskému životu
v obci.


Ivana Horčicová

 Upozorňujeme, že v obci bude opět probíhat svoz nebezpečného odpadu. A to od soboty 1. 10.
do neděle 2. 10. 2016 můžou občané odkládat tento odpad ke kontejnerům na tříděný odpad.
Následně v pondělí 3. 10. bude pracovníky OÚ svezen. Dále je možnost do soboty 8. 10. 2016
do 8,00 hodin přivést osobně na OÚ ve Bžanech.
 Velkokapacitní kontejnery budou v obci přistaveny na obvyklá stanoviště od pátku 21. 10. do
neděle 24. 10. 2016. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali pneumatiky a elektro
zařízení, které patří do nebezpečného odpadu.
 Informace k obecnímu rozhlasu: jelikož se jedná o bezdrátový rozhlas, dochází bohužel
ke špatnému přenosu ve vzdálených částech naší obce. Proto je možnost získávání informací
OÚ prostřednictvím zasílání e-mailů nebo SMS zpráv. V případě, že máte zájem informace
dostávat na svůj e-mail, prosím napište na obecbzany@centrum.cz žádost a budete přidáni do
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seznamu příjemců tímto způsobem. V případě, že se rozhodnete pro možnost získávání
informací přes SMS zprávy, prosím aktivujte si ve svém mobilu příjem SMS zpráv, a to takto:
odesláním SMS ve tvaru: ADD BEC7467 B-vaše jméno na telefonní číslo 608 512 513 (příklad:
ADD BEC7467 B-Kos). V případě, že nám nechcete sdělit své jméno, prosíme, uvádějte alespoň
místní část - např. Mošnov. Uvedením místní části máme možnost Vám zasílat zprávy, které jsou
určené jen pro Vaši místní část. Ne vždy hlásíme pro všechny místní části. Například porucha
vody ve Lbíně není hlášena např. v Bukovicích.


Ivana Horčicová

Loni občané odevzdali k recyklaci 12 televizí, 5 monitorů a 270,00 kg drobného elektra. Snaha
obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec
obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také
o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO 2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 12 televizí, 5 monitorů a 270,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
8,97 MWh elektřiny, 512,15 litrů ropy, 37,53 m3 vody a 0,28 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 1,85 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 7,56 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA
posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
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Nově jsou přistavené šedé popelnice ke kontejnerovým stáním na kovový odpad. Tyto
nádoby v současné době naleznete u ostatních kontejnerů na tříděný odpad v Hradišti u kostela,
ve Bžanech u restaurace, v Mošnově za zastávkou MHD a ve Lbíně u dětského hřiště.
Mezi kovový odpad patří:
- kovové obaly neznečištěné potravinami (vypláchnuté konzervy)
- plechovky od piva a jiných nápojů
- drobné kovové předměty z domácnosti
- sprejové nádobky,
- kovová víčka,
- prázdné obaly čajových svíček atd.
Do kovového odpadu nepatří:
- plechovky od barev (nebezpečný odpad)
- plechovky od minerálních olejů (nebezpečný odpad)
- plechovky od insekticidů, pesticidů a jiných chemikálií (nebezpečný odpad)


Ivana Horčicová

Dlouhodobé neužívání budovy ve Lhenicích – bývalá restaurace – je velký problém pro samotnou
budovu. Budova chátrá – netopí se, nevětrá. Proto jsme se rozhodli využít prostor bývalého obchodu
hned pro dva účely. Pravá část – bývalý obchod – zadní část bude fungovat jako místnost, kde bude
zřízen keramický kroužek. Keramickou pec obec zakoupila za finance získané od krajského úřadu
za získání diplomu vzorné vedení knihovny v soutěži Vesnice roku 2015 a v přední části bude v
provozu mandl pro občany obce zdarma. V horní části budovy – bývalý taneční sál se prozatím
promění na posilovnu pro veřejnost. Zde se obracíme se žádostí na všechny ty, kteří mají doma
nějaký posilovací stroj a doma slouží jako lapač prachu – zda byste jej pro tyto účely nevěnovali
obci. V případě, že ano, zavolejte na OÚ a po dohodě s Vámi stroj odvezeme. Předem děkujeme.
Poslední část budovy – bývalá restaurace – rádi přijmeme Vaše náměty na přeměnu této části.
V případě zájmu našich seniorů – přeměna na společenský prostor, nebo uvažujeme o zřízení
místnosti vybavené větší sušárnou na ovoce a zeleninu.


Ivana Horčicová

V obci se scházejí senioři při svých pravidelných setkáních ve Lhenicích a ve Lbíně, děti a mládež
sportují spolu s hasiči, několik málo dětí se schází v knihovně na tvořivých dílničkách. Obec přichází
s nabídkou pro rodiče dětí ve věku od 6 do 9 let s možností otevření tanečního kroužku, aerobiku
nebo možnost výuky angličtiny. Prosíme rodiče, kteří by měli zájem o některý z těchto zájmových
kroužků, aby se přihlásili v co nejkratší době na obecní úřad. V případě zájmu by jeden z kroužků
byl ve spolupráci s agenturou veden, a to na sále restaurace ve Bžanech. Cena je 590,- za 15 lekcí.
Tedy 1 hodina zábavy pro Vaše dítě by stála 39,- Kč. Předpokládaný termín každé úterý od 16:30
do 17:30 hodin. Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 8 dětí.
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Jaké akce nás v obci čekají v nadcházejícím období?
Pár lidí se vždy najde, aby našlo zábavu pro jiné. Není tomu jinak ani v případě pořádání prvního
ročníku DRAKIÁDY. Zveme tímto všechny malé, ale i velké nadšence létajících draků a všech
ostatních příšer. Sejdeme se v sobotu 15. října 2016 v 15:00 hodin na hřišti ve Bžanech a společně
přejdeme na větrnější louku. Po ukončení opečeme buřty a vyhodnotíme, co se vyhodnotit dá.
V případě nepřízně počasí – déšť, bezvětří se akce bohužel nekoná.
Další říjnovou akcí je již tradiční DÝŇOVÁNÍ – vyřezané a jinak upravené dýně budeme do
soutěže přijímat v sobotu 29. října 2016 od 18:00 do 20:00 hodin u restaurace Pod kaštanem ve
Bžanech. Z donesených dýní bude opět udělána výstavka – každý den dýně ve večerních hodinách
zapálíme. Nejpovedenější dýně nám opět vyhodnotí děti z mateřské školky. Vítěz obdrží malý dárek.
Ve stejný den se od 20:00 hodin uskuteční i LAMPIONOVÝ průvod. Sraz účastníků (v maskách)
v 19:45 hodin u restaurace ve Bžanech.
V září informovat o zimních akcích to je jako najít již nyní figurku Mikuláše a čerta v obchodě. Ale
bohužel jinak to nejde.
Tak Vás touto cestou již nyní zastupitelé obce zvou na akci Rozsvícení vánočního stromu,
které proběhne v prostoru před obecním úřadem ve Bžanech první adventní neděli 27. listopadu od
16:00 hodin.
V letošním roce se můžete těšit na vystoupení dětí z MŠ v Hradišti, betlém, prodejní stánky našich
školních dětí, ale i na společné zpívání koled, pro děti budou připraveny oblíbené Dopisy pro
Ježíška, které společně odešleme Ježíškovi na Boží Dar. Každý z příchozích obdrží plovoucí svíčku
v ořechové skořápce a možná i něco navíc. A překvapení na adventní neděli - ? To si necháme pro
sebe, ať se trochu těšíte a přijde Vás zase trochu víc. No a na závěr – určitě společné rozsvícení
vánočního stromu.
Další zimní akcí je pro děti Mikulášská nadílka, kterou v letošním roce máme z důvodu plných
termínu již ve čtvrtek 1. prosince od 17:00 hodin. V letošním roce se o zábavu dětí postará Divadlo
v pytli Petra Stolaře. Zveme Vás tímto na sál restaurace ve Bžanech. Přijďte a užijte si zábavu
společně se svými dětmi.
Pořádáte akce a chcete dát vědět ostatním v okolí? Napište nám na e-mail:
obecbzany@centrum.cz a mi Vaši upoutávku dáme na webové stránky obce nebo na fcb obec
Bžany, kam umisťujeme informace o dění v obci.


npor. Bc. Michal Koubek, Dopravní inspektorát Teplice

1. 9. 2016 v dopoledních hodinách byla provedena komunikačním inženýrem DI Teplice por. Bc.
Iljučokem detailní prohlídka křižovatky včetně prověření všech rozhledových poměrů, viditelnosti
a funkčnosti vodorovného i svislého dopravního značení a dalších okolností, kdy bylo zjištěno, že
křižovatka je z hlediska bezpečnosti provozu vybavena maximálně - výborně viditelné a přehledné
vodorovné dopravní značení, dostatek výstražných svislých dopravních značek, poměrně velké
zrcadlo. Nenapadly nás jiné prvky, které by bylo možno na místo instalovat, další opatření by byla
spíše na škodu. V konkrétním případě nedávné dopravní nehody nákladního vozidla s motorkářem
došlo jednoznačně k selhání lidského faktoru, což potvrdilo i provedené šetření naší součásti policie.
Uvedená křižovatka byla v minulosti rizikovým nehodovým úsekem, ale právě proto zde byly
instalovány již výše uvedené bezpečnostní prvky včetně dopravního značení a k dopravní nehodě
zde došlo letos poprvé. To je, myslím, významný posun.
Závěrem bych rád shrnul, že úsek v okolí uvedené křižovatky je maximálně bezpečný a není zde
zapotřebí další značení či jiná zařízení. Lidský faktor bohužel žádné značky ani zařízení eliminovat
nedokáže.
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Ivana Horčicová

Akce v září a říjnu:
Knižní novinky:
Beletrie pro dospělé
Dominik Landsman

Balíme školní učebnice.

Halina Pawlowská

Deníček moderního fotra aneb Proč by muži neměli mít děti
Deníček moderního fotra 2 aneb Pánbůh mi to oplatil na dětech
Holocaust
Ledová princezna
Jednou za životnosti
Matka v koncích
Milostná strategie
Husitská epopej III, IV
Pravé domácí
Koukám se okolo
Pravda o mém muži

Beletrie pro děti
Ljuba Štíplová
Olga Hejná

Nádherné příběhy čtyřlístku z let 1987-1989
Bubáci z Pampelic

Naučná literatura
Kerry Lord
Irena Beránková
Milan Starý
Pavel Zeman
Shlomo Venezia
Jan Gomola

Háčkovaní ptáčci
Jednoduché ozdoby pro tvořivé děti
Můj stát
Nápady do zahrady
V pekle plynových komor
Objevil jsem Katyň

Roman Cílek
Camilla Läckberg
Simona Moniová
Vlastimil Vondruška
Ivanka Devátá

Informace o místní knihovně najdete na webových stránkách www.knihovnabzany.webk.cz


Vladimír Dědek

Chtěl bych touto cestou poděkovat spoluobčanům a přátelům za nezištnou pomoc, kterou mi
poskytují. Patří manželům Mirce a Janovi Pelichovským, paní Janě Strýčkové, panu Michalovi
Dankovi a manželům Hečkovým. Tímto jim přeju, aby jejich domovy byly prozářené sluníčkem,
krásou a láskou.
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Ivana Horčicová

Pokud máme zrekapitulovat ročník 2015/2016 jak u naší mládeže tak dospělých musíme
říci, že někdy se dařilo někdy méně. Pojďme se podívat za našimi nejmladšími – hra Plamen,
která probíhá ve dvou etapách – zahájení, zakončení. Mladší dětí (6-11 let) – hru Plamen
zahájily vítězstvím v branném běhu a následně vyhrály své dvě další disciplíny – štafetu
4x60 m s překážkami a požární útok. Takže soupeři neměli žádnou šanci. V kategorii
mladších žáků jsou již po několik let na špičce v okrese. Mladší, ale nikam dále nepostupují.
Naopak starší žáci a dorostenci ať družstva nebo jednotlivci bojují v závěru své hry o postup
do krajského kola. V letošním trochu rozpačitém zahájení soutěže nakonec družstva
dorostenek a dorostenců svá okresní kola vyhrála a tak oba týmy postoupily do krajského,
kde se děvčata vybičovala k vítěznému výkonu a tak slavila postup na Mistrovství ČR, které
se konalo v červenci v Českých Budějovicích. Chlapci bohužel děvčata na MČR
nenásledovali. Své okresní kolo vyhrálo i družstvo žen. Po několika letech ženy sestavily tým,
ve kterém byste našli i naše dorostenky. Ženy slavily postup z krajského kola na Mistrovství
ČR v Brně. Děvčata se přípravě věnovala naplno. Každou volnou chvilku věnovaly tréninku.
A výsledkem bylo krásné 11. místo. Je to nejlepší umístění týmu z ústeckého kraje.
Děti se v letošním roce také věnovaly soutěžím v rámci Stimax Cupu 2016. Jedná se
o závody na 60 a 100 m s překážkami kde soutěží jednotlivci. Všichni, kdo se účastnili,
dostávají velkou pochvalu, protože si závod od závodu vylepšovali své časy. Je až
neskutečné, co v současných podmínkách děti dokáží odběhnout. V celkovém hodnocení se
SDH Lhenice určitě neztratilo:
Kategorie mladší dívky 6-8 let: 2. místo Kubíková Petra
Kategorie mladší dívky 9-11 let: 4. místo Novotná Viktorie, 5. místo Tušinská Petra
Kategorie mladší chlapci 9-11 let: 1. místo Vlček Jan, 8. místo Karban Adam
Kategorie starší dívky 11-15 let: 2. místo Sas Anna, 6. místo Capoušková Jana
Kategorie starší chlapci 11-15 let: 4. místo Karban Kamil, 6. místo Kitner Sebastian,
8. místo Loukota Petr
Dorost dívky 13-16 let: 4. místo Kubíková Kateřina
Dorost chlapci 13-16 let: 4. místo Loukota Jiří, 10. místo Pauza Jiří
Dorost chlapci + muži 17-20 let: 3. místo Richter Milan
Stihli jsme také vyjet mimo náš okres – zazávodit jsme si odjeli s dětmi například do Křešic,
kde naši mladší žáci vybojovali celkové 1. místo (štafeta 4x60 m s překážkami a PÚ) a starší
si odvezli 2. místo. Dále se děti účastní Českého halového poháru – kdy mají za sebou jeden
závod v Jablonci nad Nisou a teď na podzim je čeká Praha a Ostrava. Tady je Honza Vlček
na průběžném 2. místě, kdy se přetahuje o pár setinek se závodníkem ze Slovenska.
A dospělý? Ti závodí v rámci Krušnohorské ligy a co dodat. Personální změny v týmech
se projevily i na výsledcích. Věříme, že se na svých postech každý našel a v příští sezoně
prodají to co letos „natrénovali“. Vždyť ženy na posledním závodě v Předoníně daly svůj
nejlepší čas a to 17,47s.
Celkově muži - družstvo A obsadilo 5. místo a družstvo B 21. místo. Ženy obsadily celkové
5. místo. Držíme palce do dalšího ročníku.
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Mladí lheničtí hasiči na trénincích, na závodech, na stupních vítězů
i při společné zábavě.
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Ilona a Jaroslav Pouzarovi

Chceme touto cestou poděkovat družstvu dorostenek SDH Lhenice za výbornou reprezentaci
Ústeckého kraje na Mistrovství ČR dorostu SH ČMS v požárním sportu, které se konalo 1. - 5.
července 2016 v Českých Budějovicích.
Atmosféra celého mistrovství byla jedinečná a nezapomenutelná. Děvčata bojovala statečně
a získala krásné 11. místo. Velký dík patří určitě i trenérovi Tomášovi Kubíkovi, který, ač zcela sám,
zajistil hladký průběh účasti našeho družstva.
Přejeme holkám i trenérovi mnoho dalších podobných úspěchů.


Družstvo lhenických hasiček ve složení (stojící zleva) doplnit jména
(sedící zleva) doplnit jména
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Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního odd. dTestu

Nezřídka se nám při placení dostane do rukou bankovka, které chybí růžek či část okraje, je
pomačkaná, natržená nebo dokonce na dva kusy a slepená izolepou. Nejsou výjimkou ani bankovky
popsané či pomalované. Co pak s nimi udělat? Je možnost je odmítnout? A co obchodník, musí je
od nás vždy přijmout?
Stačí malá nepozornost při placení a snadno se nám do rukou dostane opotřebovaná nebo
dokonce poškozená bankovka. Je tak trochu jako „černý Petr“, rádi bychom ji už neměli, ale nikdo ji
nechce přijmout. Co teď? Rozhodně nemusíme s každým nepatrným poškozením běžet do banky,
ale měli bychom umět rozpoznat, zda můžeme poničenou bankovkou zaplatit a zda ji musí
obchodník přijmout.
Existují jasná pravidla pro přijímání opotřebovaných a poškozených peněz. Stává se, že pokladní
při placení odmítnou přijmout bankovku s odůvodněním, že poškozené peníze přijímat nemusí. Ne
vždy ale postupují správně. Zatímco bankovky opotřebované oběhem, typicky pomačkané, odřené,
s narušeným okrajem či zašpiněné, nelze odmítat, u poškozených se s jejich odmítnutím setkat
můžeme.
Zákon rozlišuje mezi běžným a nestandardním poškozením. Pro nás jako fyzické osoby platí, že
jiné než opotřebované bankovky akceptovat nemusíme. U podnikatelů hraje roli, jestli jde o fyzickou
nebo právnickou osobu. Režim fyzických osob je stejný, jedinou výjimkou jsou směnárníci, pro které
platí to, co pro právnické osoby. Většina obchodníků jako právnické osoby má povinnost přijímat
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všechny bankovky až na nestandardně poškozené a ty poškozené běžně, ale které nejsou celé.
Celou se pak rozumí i třeba bankovka s chybějícím růžkem ne větším než dva centimetry nebo
právě natržená bankovka bez ohledu na délku a počet natržení. Právnické osoby musejí
dokonce přijmout i bankovku roztrženou na dvě části a slepenou lepicí páskou. Nevadí ani
mastná skvrna nebo čárnutí. A co je důležité, nesmí je už vracet do oběhu. Nenechme si tedy
namluvit, že bankovku, která je pouze natržená, nepřijímají.
Výrazně poškozené či úmyslně poničené peníze do oběhu nepatří. Takové bankovky může
odmítnout každý kromě České národní banky a zejména banky provádějící hotovostní operace.
Jenže ty nám ji zabaví bez náhrady. O nestandardní poškození, které rozhodně nebylo
způsobeno běžným zacházením, se jedná v případě ohořelých či zetlelých bankovek, dále jsouli roztržené na více než dvě části nebo mají nečitelný či proděravělý obrazec. Pokud však bude
bankovka vlivem tepla jen zahnědlá nebo jen propálená, nepokládá se za ohořelou. Pokud
bankovka po nechtěném vyprání zůstane beze změn viditelných pouhým okem, obrazec
a některé ochranné prvky jsou rozeznatelné, musí ji obchodník přijmout a dále do oběhu
nevracet stejně jako bankovku popsanou či pomalovanou z jedné strany.
Poradit se také můžete s právními poradci dTestu na poradenské lince 299 149 009, která
je k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin.


Ivana Horčicová

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. Od věku 90 let
docházíme každým rokem, jelikož si vážíme našich nejstarších spoluobčanů.
Rádi bychom připomněli i možnost oslavit společně s námi výročí svatby – 50 let zlatá, 55 let
smaragdová, 60 let diamantová a 75 let platinová. V případě, že vy nebo Vaši blízcí – rodiče slavíte takové krásné výročí máte možnost nás oslovit. Oslavencům připravíme dárek a na
oplátku získáme zápis do slavnostní kroniky.


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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