18. ročník, číslo 4

Vesnice Ústeckého kraje roku 2015

Vánoce plné štědrosti
pohody, lásky a pokoje,
dětem, aby pod stromečkem
našly to, co si přejí,
v novém roce hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů
Vám přejí zastupitelé obce a pracovníci
obecního úřadu.

prosinec 2016

Ivana Horčicová

Sbor dobrovolných hasičů ve Lhenicích si
Vás dovoluje pozvat na tradiční setkání při
hudbě a tanci, které se uskuteční v sobotu 21.
ledna 2017 na sále restaurace Pod kaštanem
ve Bžanech. Cena vstupenky 150,- Kč.
Tak jako předešlé roky Vás obec Bžany
také srdečně zve na Obecní „nekuřácký“ ples,
který se bude konat v pátek 24. února 2017
na sále restaurace Pod Kaštanem ve
Bžanech. Zveme na příjemné prožití
krásného večera za doprovodu hudební
skupiny WINDIBAND. Čekat na Vás bude
tombola, doprovodný program. Předprodej
vstupenek s místenkou bude zahájen
v pondělí 30. ledna 2017 na obecním úřadě.
Cena vstupenky je 150,- Kč.
Ples ve Lbíně má také svou tradici, ale
bohužel do uzávěrky nebyl znám termín.
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Ze zasedání zastupitelstva
Adresa Bžany 50
Zprávy z OÚ, Dík sponzorům
Výsledky krajských voleb
Rozvoj obce – parcely pro stavbu
Novodobá sanitka, psi a kalendář
Knihovna, dýně a OS Bžany
Slamáci
Bžaníci
Pozvánka do kostela
SčVK – pomoc při úniku vody
Blahopřání, kontakty
Bžanský čtvrtletník

2016/4

sobota 21. 1. 2017
neděle 22. 1. 2017

Ples SDH Lhenice
Maškarní ples pro děti – ve
stylu Havajská párty
pátek 24. 2. 2017
Obecní nekuřácký ples
pátek 31. 3. 2017
Místní knihovna Bžany Noc s Andersenem
Maškarním plesem pro děti bude provázet
umělecká a produkční agentura FASTAGENCY.
Těšíme se na všechny malé i velké – havajské
masky vítány. Začátek v 15 hodin.
Pozvánky na akce konané v naší obci můžete
sledovat na facebooku – obec Bžany. Zároveň
Vás žádáme, pokud pořádáte nějakou akci jako
spolek nebo jako občané, prosím zašlete
upoutávku do zpráv, ať dáte vědět všem ostatním.
Určitě tím přispějete k větší informovanosti.


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

22. zasedání ZO Bžany – ze dne 19. 10. 2016
Přítomno 6 členů z 9 (omluveni- p. Drozd, p. Jelínek, 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
Bžany a AQUECON a.s., Teplice • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Telkont s.r.o • Smlouvu o
zajištění reklamy – Eurovia Kamenolomy, a.s. • Pořízení software KEO4 Spisová služba – smlouva
č. SML 00949/16 • Nevratnou fin. výpomoc ve výši Kč 40 000,- pro MŠ Bžany • Odkoupení pozemku
st.p.č. 154 včetně stavby bez č.p. a části pozemku p.č. 769/1 v k.ú. Lysec od SŽDC s.o. • Finanční
příspěvek na dopravu dítěte XXX do spec. MŠ ve výši Kč 15 000,ZO projednalo a odložilo:
• Projednání prodeje části pozemku p.č. 10/3 v k.ú. Bžany do doby provedení místního šetření
ZO projednalo a neschválilo:
• Prodej části pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Lhenice u Bžan
23. zasedání ZO Bžany – ze dne 23. 11. 2016
Přítomno 7 členů z 9 (omluveni p. Jelínek, p. Pauza) – p. Jelínek příchod v 17:40 hod.
ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 8/2016 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4014802/002-TP Bžany, Hradiště, ppč.
376/7 - nové OM • Výměnu okna a dveří u č.p. 35 Hradiště • Opravu havárie na části dešťové
kanalizace ve Lhenicích v celkové délce 67 bm • Uzavření smlouvy s Novodobá sanitka na přepravu
nemocných a seniorů na rok 2017 za podmínek Kč 2 000,- /osoba/rok • Odkoupení stavby
komunikace na pozemku p.č. 638/5 v k.ú. Lysec o výměře 1792 m2 včetně pozemku
s příslušenstvím, stavbu chodníku na pozemku pč. 638/20 v k.ú. Lysec vč. pozemku o výměře 91
m2, stavbu VO – za cenu Kč 1,- za podmínek odkoupení - nejdříve po nabytí právní moci
kolaudačního řízení, po předání dokumentace a PD skutečného provedení, záruka bude počítána
od doby kolaudace, náklady spojené s vypracováním kupní smlouvy a provedením vkladu do KN
uhradí prodávající
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• Návrh rozpočtu obce na rok 2017 • Informaci společnosti Asekol, a.s. o ukončení smlouvy
k 8. 6. 2017 • Informaci MŠ Bžany o uzavření v době vánočních prázdnin – od 22. 12. 2016 do
2. 1. 2017 • Zprávu z kontroly FV •
Jakub Adamec
místostarosta

Ivana Horčicová
starostka


Ivana Horčicová

Upozornění osobám s trvalým pobytem na adrese Bžany 50, 415 01 Teplice.
Tato adresa je jen evidenčním údajem, sloužícím především pro vydání osobních dokladů.
Na sídlo ohlašovny nelze doručovat, neboť v budově obecního úřadu nikdo z občanů s úřední
adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Obecní úřad není
oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob.
Oznámení pošty a jiných doručujících orgánů o doručení a uložení zásilek k vyzvednutí je
zveřejňováno na internetových stránkách obce: úřad – seznam uložených zásilek.
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Ivana Horčicová

• Posledním termínem pro přijetí hotovosti do pokladny OÚ je úterý 20. 12. 2016 do 15:00 hodin.
V případě pozdější úhrady poplatku obci prosíme o zaslání na účet obce 3128501/0100.
• Uzavření obecního úřadu z důvodu čerpání dovolené od čtvrtka 22. 12. 2016. První pracovní
den v roce 2017 je pondělí 2. ledna.


Ivana Horčicová

Bohužel se často stává, že nevíte jak se přihlásit nebo, že jste nebyli registrování. Proto jsme
přihlášení opětovně vyzkoušeli a tady je přesný návod jak se přihlásit k této službě.
Registrační SMS ve tvaru:
ADD BEC7467 B (to písmenko B je už vaše jméno) odešlete na tel. Číslo 608 513 513
Takže SMS bude vypadat např. takto: ADD BEC7467 Bžany
V případě, že nechcete uvádět jméno, uveďte prosím alespoň místní část, kde bydlíte.


Ivana Horčicová

Obec Bžany touto cestou děkuje všem svým sponzorům za podporu a pomoc v uplynulém roce
2016. Nejen finanční pomoc, ale i pomoc formou propůjčení techniky a samotné spolupráce s obcí
je vždy vítána.
Poděkování patří:
Finanční příspěvky:
Derhams s.r.o. - Praha, Milouš Hečko - Teplice, RNDr. Tomáš Prey - Pytlíkov, Mikroregion
Svornost, Bio VHV s.r.o. - Bžany, Miroslav Kopačka – Kolos, Marius Pedersen a.s. - Teplice,
První Žatecká a.s. - Bžany, Emil Rost - Bžany, Eurovia Kamenolomy, a.s. - Liberec
Ostatní pomoc:
HET spol. s r.o. - Ohníč, Czech Aerosol, a.s. - Velvěty, Kamil Karban - Lhenice, První
Žatecká a.s. - Bžany, Bramborárna Bukovice s.r.o. - Bukovice, Jaroslav Kajaba, Jiří Thomas
- Bžany. EKO-KOM a.s., rodina Pertlových, paní Podlenová
Poděkování patří také našim ženám - paní Chalupové, paní Reichelové a paní Marčišinové,
které se starají o kapličky na Pytlíkově, ve Lbíně a Lysci. Dále poděkování patří paní Martě Vlčkové,
která se stará o květinovou výzdobu ve Lhenicích.
V případě, že jsme někoho opomněli – OMLOUVÁME SE, ale poděkování patří i Vám.
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Ivana Horčicová

Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 se konaly volby do zastupitelstev krajů. Jak jsme hlasovali v našich
okrscích? A jak dopadly volby celkově v Ústeckém kraji?
Okrsek č. 1 – Bžany (Lhenice, Mošnov, Bukovice, Bžany a Hradiště)
Voliči
v seznamu
514

Vydané
obálky
179

Volební
účast v %
34,82

Odevzdané
obálky
179

Platné
hlasy
176

%platných
hlasů
98,32

Odevzdané
obálky
73

Platné
hlasy
72

%platných
hlasů
98,63

Okrsek č. 2 – Lbín (Pytlíkov, Lysec, Lbín)
Voliči
v seznamu
184

Vydané
obálky
73

Volební
účast v %
39,67

Celkové výsledky hlasování za okrsek č. 1 a 2:
Kandidátní listina
číslo
název
1
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
2
Občanská demokratická strana
4
Starostové a Sportovci pro ÚK
9
Komunistická str. Československa
12 Česká str. sociálně demokrat.
17 Il. imigrantům NE-pen.pro děti
18 Severočeši.cz
20 JsmePRO! Kraj 2016
30 ANO 2011
32 TOP 09
34 STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ
37 Komunistická str. Čech a Moravy
40 Alternativa pro občany
41 Národní demokracie
43 Úsvit s Blokem proti islamiz.
52 Svobodní a Soukromníci
58 DSSS-NE imigr.nepřizp.PRO poř!
60 NOVÝ SEVER
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
77 Piráti a SZ
78 Koalice SPD a SPO
79 ProKraj
81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.

Platné hlasy
celkem v %
1
0,40
20
8,06
2
0,80
1
0,40
21
8,46
0
0,00
2
0,80
21
8,46
56
22,58
9
3,62
11
4,43
57
22,98
1
0,40
0
0,00
4
1,61
1
0,40
5
2,01
0
0,00
3
1,20
16
6,45
12
4,83
4
1,61
1
0,40

Celkové výsledky voleb v Ústeckém kraji: informace o složení zastupitelstva ÚK:
Kandidátní listina
číslo
30
37
12
2

Počet
mandátů

název

ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana
78
Práv Občanů
Celkem
4



v%

20
13
10
7

36,36
23,64
18,18
12,73

5

9,09

55

100,00

Od 17. 10. 2016 bylo podáno celkem 7 žalob o neplatnost voleb. Z tohoto důvodu byl Ústecký
kraj jeden z posledních kde, volby nebyly řádně ukončeny. Krajský soud v Ústí nad Labem dne
8. 11. 2016 zamítl poslední z žalob. Ustavující zasedání se konalo 21. 11. 2016 a staronovým
hejtmanem byl zvolen Oldřich Bubeníček.
Dovolte mi, abych závěrem poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě voleb. Všem členům
volebních komisí, kteří svou práci odvedli opět na výbornou. Také je mou povinností poděkovat
společnosti ELCOMA s.r.o., Žalany, která zajistila internetové připojení ve Lbíně.


Ivana Horčicová

Obec Bžany má od roku 2008 schválen Územní plán, jehož hlavním cílem je rozvoj Bžan,
vytvoření předpokladů pro rozvoj funkce bydlení, vytvoření podmínek pro rozvoj funkce drobného
podnikání, dopravní a technické infrastruktury.
V roce 2012 byla schválena 1. změna územního plánu, která se týkala zařazení dvou lokalit do
ploch bydlení.
Rádi bychom Vám představili tyto lokality. Zásadním faktem je, že územní plán nařizoval
zpracování územní studie obou lokalit.

1. lokalita – Pytlíkov
Územní studii pro obec Bžany jako zadavatele zpracovávalo Homostudio s.r.o. v Praze. Jedná
se o celkový rozsah rozvojové plochy 3,415 ha, kde touto studií byla navržena kapacita 16
izolovaných rodinných domů. Podmínkou obce bylo a vždy bude, že parcely pro zástavbu k bydlení
nebudou menší než 1000 m2. Zde vznikly parcely o průměrné výměře 1640 m2 (min. 1138 m2 – max.
2930 m2). Zároveň zde byly navrženy veřejné plochy: 1 obytná ulice obousměrná jednopruhová se
dvěma výhybnami a parkovacím stáním š. 8-9,5 m, 1 obousměrná obslužná komunikace šířky 8 m,
1 plocha pro obratiště vozidel, 2 pěšiny šířky 2,35 m a 3,5 m, 1 parkově upravené prostranství
s dětským hřištěm a veřejnou zelení a 1 plocha veřejné zeleně s plochou určenou pro hřiště. Plocha
navazuje na zastavěné území Pytlíkova.
V současné době jste jistě zaregistrovali zahájené stavební práce na infrastruktuře. To znamená,
že se začínají budovat komunikace, veřejné osvětlení a přípojky elektro a vody. To vše by mělo být
hotovo v horizontu ½ roku a poté bude navazovat výstavba samotných domů jednotlivými vlastníky
pozemků. Nevzniká žádné plotem obehnané satelitní městečko, ale budou budovány domy, které
budou součástí naší obce, veřejné komunikace a pěšiny, po kterých se nebude nikdo muset bát
chodit.

2. lokalita – Bukovice
I zde byla zpracována územní studie společností Homostudio s.r.o. v Praze. Zde se jedná
o celkový rozsah rozvojové plochy 43 214 m2, kde je navržena kapacita 24 izolovaných rodinných
domů. Průměrné výměry pozemků jsou 1303 m2 (min. 1010 m2 – max. 1702 m2). Navržené veřejné
plochy – 1 obytná ulice obousměrná jednopruhová s výhybnami a parkovacími stání, š. 8,5 m,
1 obousměrná obslužná komunikace šířky 8,5 m, 1 výhybna na vjezdu do lokality, 5 pěšin šířky 3 m,
1 parkově upravené prostranství s dětským hřištěm a veřejnou zelení a 2 plochy veřejné zeleně –
remízky. I v této lokalitě se začalo pracovat – byla již přivedena a zkolaudována přípojka el. energie.
Následovat bude vybudování vodovodu.
Na následujících stranách si můžete prohlédnout konkrétní umístění parcel nabízených pro
stavbu rodinných domů.
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Ivana Horčicová

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pro rok 2017 podpis smlouvy s již zavedenou Novodobou
sanitkou, kterou již někteří z Vás využívali v roce 2016. Pro rok 2017 je schválen příspěvek na
dopravu ve výši Kč 2 000,-/osoba/rok. V případě, že máte zájem se k této službě přihlásit je zapotřebí
zavolat na OÚ 417 872 277 a nechat se dopsat do seznamu oprávněných osob. Bez nahlášení do
seznamu není možné využít úhrady od obce.



Ivana Horčicová

Vzhledem k častému výskytu opuštěných psů
v naší obci, obracíme se na všechny majitele psů.
Každý majitel psa staršího 6 měsíců je povinen
zaregistrovat psa na obecním úřadě kde za 15,- Kč
obdrží známku. Tuto známku by pes měl mít na
obojku a to z jednoho prostého důvodu. V případě
nálezu psa není nic jednoduššího než dohledat
v evidenci číslo a zjistit tak majitele psa. V případě
takto zjištěného majitele nemusíme volat
odchytovou službu a platit tak nemalé peníze za
útulek.


Ivana Horčicová

V letošním roce jsme nevydávali stolní kalendář, ale z Vašich reakcí jsme usoudili a zvážili jeho
vydání v rozmezí 1x za 2 roky. Takže na nový stolní kalendář 2018 se můžete těšit koncem roku
2017.
V letošním roce jsme nechali vyrobit magnetky obce Bžany, které můžete zakoupit za cenu 30,Kč na obecním úřadě.
Dále jako každý rok vydáváme kapesní kalendářík – ten je k dispozici zdarma.
Na obecním úřadě je též možno zakoupit za cenu 50,- Kč ručně malovanou mapu regionu
Teplicko.
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Ivana Horčicová

Knihovna je místo pro setkávání lidí, kteří mají rádi nejen knihy. V naší knihovně si můžete
zapůjčit knihy, věříme, že z každého žánru zde najdete tu svou. A pokud nenajdete, rádi knihu
seženeme jinde nebo pořídíme vlastním nákupem. Také si můžete vypůjčit časopisy – v současné
době nově i Prima vychytávky (inspirované pořadem Ládi Hrušky).
V roce 2017 připravujeme opět Noc s Andersenem, která se uskuteční
v pátek 31. března 2017. Téma pro příští Noc zní „Čtyřlístek“. Tak věřím,
že v knihovně bude spát co nejvíc Myšpulínů, Fifinek, Bobíků a Pinďů. Už
teď se na Vás, děti, těším. Přihlášky budou k dispozici od začátku března
v knihovně. Přijďte a prožijte nekonečnou noc v knihovně.
Otevírací doba knihovny v prosinci: od čtvrtka 15. prosince bude
knihovna uzavřena. V novém roce 2017 se na Vás budeme těšit od 5.
ledna každý další čtvrtek od 17 do 20. hodin.


Ivana Horčicová

V listopadu se uskutečnil lampionový průvod spolu s dýňováním. Každou donesenou dýni jsme
vystavili a po dobu cca 10 dní jsme večer co večer rozsvěceli a dávali na odiv kolemjdoucím.
Spousta krásných dýní byla k vidění i u Vašich domů. Přesto jsme vyhlásili, že tři donesené dýně
do výstavky budou oceněny drobným dárkem.
Drobný dárek na obecním úřadě čeká na Romana Drašara, rodinu Maulisových, Míšu
Palangariovou.
Tak zase příští rok.


Jacquelina Jančová

Dovolte mi vás upozornit na časovou změnu letošní akce v kostele v Hradišti 24. prosince. Letos
začínáme již 15:30, a to menším vánočním koncertem na přivození vánoční atmosféry.
Dále bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se letos zúčastnili brigád kolem kostela a
paní starostce za zorganizování těchto brigád. Pakliže se budete chtít přidat, není problém, práce
je tam ještě mnoho. Kostel je hezká dominanta naší obce, má svou historii a tak si zaslouží, aby
se i udržoval. Vím je to trochu problematické a vše je to o financích. Začalo se zahradou a doufám,
že se přidá i vlastník a provede i nějaké opravy na střeše jak přislíbil.
Chtěla bych vyzvat zájemkyně ke spolupráci s občanským sdružením Bžany. Je v plánu
založení centra pro pořádání různých akcí, workshopů s odborníky, různých kurzy a setkávání se
zajímavými lidmi. Dále pak vyrábění předmětů pro charitativní akce atd.
Pakliže máte chuť, zájem a čas kontaktujte nás na tel. čísle 606184576
Prosba – na facebooku je založená skupina pod názvem „Hradiště / Ratsch a okolí‘‘ je to celé
o dochovaných fotografiích z Hradiště a Bžan. Chci vás touto cestou požádat, pakliže máte doma
staré fotografie, nechte nás udělat si kopii. I v tomto případě je možno použít tel. kontakt 606184576
nebo na obecním úřadě. Dopředu děkuji.
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Ivana Horčicová

Slamáci u vodní nádrže ve Bžanech jsou již naší tradicí. Od roku 2015 se nám v obci slamáci
proměnili z maminy s miminkem v medvědy od Kolína také pejsky a v současné době pohádkové
postavičky – Křemílka a Vochomůrku. Je vždy hezké vidět a slyšet reakce na nové postavičky.
V prvé řadě by to nešlo bez nejdůležitějšího stavebního prvku a to jsou velké balíky slámy od pana
Karbana ze Lhenic a menší balíky od pana Tomáše Podleny. Pytle na předposlední pejsky poskytla
Bramborárna Bukovice. Moc děkujeme za poskytnutí. Za další by to nešlo bez ochoty žen, které
vždy minimálně 2x do roka pracují na nových postavičkách. Věřte, že žádná už nemá doma rovné
prostěradlo, a tak Vás žádáme, pokud máte doma klasické prostěradlo nebo velký kus nevyužité
látky a již to nevyužijete a můžete nám toto darovat, budeme moc rády. Také je zapotřebí spousta
velkých hřebíků, kterými se látky připevňují. Již nyní máme představu o nových jarních slamácích.
Ale prozrazovat nebudeme, ať se máte na co těšit. Případné dary přijímáme na OÚ nebo
v knihovně ve Bžanech.



manželé Jarmila a Josef Koutkovi

Děkujeme touto cestou zástupcům obce Bžany – Aleně Soukupové a Ivaně Horčicové
a zástupcům SDH Lhenice – Zdeňku Vlčkovi, Vlastislavu Vlčkovi a Milanu Svědínkovi za projevená
přání a předání dárků ke zlaté svatbě.

11

Kamila Drašarová

Od září nám v místní knihovně Bžany opět funguje kroužek vyrábění pro školáky a ty nejmenší –
Bžaníci. Kroužek je dětmi stále více oblíbený, momentálně máme 14 dětí ze školky a pět školáků.
Děti si zde mohou vyrobit ozdoby na Vánoce, přáníčka, dárečky rodičům nebo také něco hezkého,
co bude zdobit naši vesnici. Například řetěz, který zdobí velký adventní věnec před místním úřadem.
Snažíme se s dětmi využívat přírodniny (šípky, kaštany, žaludy…) a především i druhotný
materiál jako ruličky od toaletního papíru, obaly od vajíček, korkové špunty, staré knoflíky, korálky
apod. Děti se naučí pracovat s nůžkami, lepit, malovat štětcem i jiné techniky a hlavně se naučí
trpělivosti a spolupráci.
Tento rok máme již maximálně naplněnou kapacitu kapacitě, ale pokud se k nám budete chtít
připojit příští rok, přijďte se klidně na nás podívat do knihovny ve Bžanech každé úterý od 15:45.
Budeme se těšit.
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Občanské sdružení Bžany
Vás zve
24. prosince 2016
do kostela svatého Vavřince v Hradišti.
Program:
15:30

Vánoční koncert skupiny Albi
zpívání vánočních písní a koled

16:00

Půlnoční mše
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Ivana Horčicová

Jmelí
Podle jedné křesťanské legendy rostlo kdysi jmelí jako strom. Z jeho větví prý Josef vyřezal
o Vánocích kolébku pro Ježíška. Legenda dále praví, že po třiatřiceti letech tento strom porazili
Římané a z jeho kmene vyrobili kříž, na kterém Ježíše ukřižovali. Jmelí pak seschlo do malých keříků
a stejně jako jsou křesťané živi z Kristova těla, tak i jmelí žije ze živin jiných stromů. Větvička jmelí
většinou nechybí o Vánocích v žádné domácnosti, a čím více má na větvičce bílých bobulek, tím
větší štěstí čeká domácnost, kde je v novém roce umístěna. Má prý moc zahrnout dobrem všechny,
kdo pod ní projdou. Podle lidové pověry prý jmelí nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, a nikoliv
tomu, kdo si jej koupí sám.

P.F.
K hezkému a milému zvyku patřilo posílání novoročních přání, tzv. PF, což znamená Pour féliciter
(pro štěstí). Novoroční přání se od vánočních blahopřání odlišují především v námětech a obsahu.
Vánoční přání jsou spíše romantická, oproti tomu ta novoroční připomínají rozloučení se starým
rokem, spojené s veselím.


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 16. 3. 2017. 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
16výtisků. 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.

