19. ročník, číslo 1

březen 2017

Vesnice Ústeckého kraje roku 2015

Ivana Horčicová

Zima je pomalými krůčky minulostí a jaro
klepe na dveře… Nastal čas na další číslo
Bžanského čtvrtletníku, které se Vám právě
dostává do rukou. Přinášíme Vám informace
z dění v obci, dozvíte se něco málo
o odpadech v obci, předložíme Vám
informace
o
schváleném
rozpočtu
a
připravovaných
investičních,
ale
i kulturních akcích. Letošní rok je v naší obci
ve znamení oslav 80. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů ve Lhenicích.

Vejce pěkně malované,
též mazance vypékané,
řehtačky a mrskanice
i štamprdle slivovice,
tak se svátky jara slaví,
buďte veselí a zdraví.
Hezké Velikonoce přejí
zastupitelé obce.

Zastupitelstvo obce Vám všem přeje
krásné prožití jarních dnů a především
svátků jara Velikonoc. Bohatou pomlázku
a dětem bohatého zajíčka.
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Ze zasedání zastupitelstva
Rozpočet na rok 2017
Obecní úřad informuje
Hřbitov v Hradišti
Ze života obce v roce 2016
Street workoutové hřiště
Záměry 2017, Kalendář 2018
Bžanské slavnosti, Zápis do MŠ
Vánoční mše, SDH 80
Z historie SDH Lhenice
Lbínský Babinec 14 Foto z obce
Blahopřání, kontakty
Bžanský čtvrtletník

2017/1

V případě poruchy na některých z těchto
zařízení žádáme, abyste volali čísla pro
ohlášení poruch a závad a nikoliv telefonní
číslo starosty.
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


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

24. zasedání ZO Bžany – ze dne 14. 12. 2016
Přítomno 8 členů z 9 (omluven- p. Svědínek)
ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č.9/2016 • Rozpočet obce na rok 2017 jako schodkový – rozdíl ve výši v tis.
Kč 6 718 bude dofinancován vlastními zdroji. Závazným ukazatelem je paragrafové členění • Plán
jednání ZO Bžany na rok 2017 • Fin. dar ve výši Kč 5 000,- pro VDV – Nadace Olgy Havlové • Prodej
vyřazeného majetku obce – kotel Viadrus G25 výkon 25 kW vč. bojleru za cenu Kč 500,- • Záměr
prodeje nově vzniklého pozemku p.č. 10/7 334 m2 ost. plocha v k.p. Bžany • Dohodu o poskytnutí
senior slevy pro rok 2017 mezi obcí Bžany a Domem kultury Teplice • Výpověď nájemní smlouvy č.
1/2012 o pronájmu pozemku z důvodu veřejného zájmu • Cenovou nabídku p. Koubka na zpracování
podkladů pro st. řízení pro akci DČOV Bukovice
ZO projednalo a zamítlo:
• Pronájem pozemků
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• Návrh rozpočtu Mikroregionu Svornost na rok 2017 • Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
• Přijaté žádosti o fin. příspěvky z rozpočtu obce • Zprávu o provedené kontrole KV ze dne 7. 12. 2016
25. zasedání ZO Bžany – ze dne 25. 1. 2017
Přítomno 7 členů z 9 (omluveni p. Jelínek, p. Preiss)
ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 10/2016 • Výroční zprávu za rok 2016-O činnosti povinného subjektu Obec
Bžany, v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. • Dodatek č. 1 k Nájemní
smlouvě VS 6508002916 • Fin. příspěvky z rozpočtu obce – Obec Kostomlaty p/M – 30 000,-, Obec
Žalany – 30 000,-, Obec Bystřany 30 000,- SDH Lhenice 40 000,-, Český svaz včelařů o.s. - ZO
Kostomlaty p/M 3 000,- Český svaz včelařů o.s., ZO Žalany 3 000,-• Zprávu o činnosti KV a FV za
rok 2016 • Plán práce na rok 2017 v obecních lesích • Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 10/7
334 m2 ost. plocha v k.ú. Bžany • Vypsání poptávkového řízení na výměnu oken v bytovém domě
Bžany č.p. 37 • Vypsání poptávkového řízení na kácení dřevin rostoucích mimo les a provedení
zdravotních řezů • Účetní odpisový plán pro rok 2017
ZO projednalo a neschválilo:
• Finanční příspěvek pro POHODA – sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí z.s. •
Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• Zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2016
26. zasedání ZO Bžany – ze dne 22. 2. 2017
Přítomno 6 členů z 9 (omluveni p. Drozd, p. Podlena, p. Svědínek) – od 17:10 hod přítomen i
p. Podlena
ZO projednalo a schválilo:
• Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě VS 6508002916 • Záměr pronájmu části nebytových prostor –
obchod vč. příslušenství v budově č.p. 63 Bžany • Záměr prodeje pozemku p.č. 592/3-zahrada
o výměře 65 m2 v k.ú. Lhenice u Bžan • Záměr pronájmu pozemku p.č. 19/3-zahrada o výměře
735 m2 v k.ú. Lysec za účelem využití jako zahrady • Nabídku firmy OTHERM Teplice s.r.o. Dle
cenové nabídky na výměnu oken v budově Bžany č.p. 37 • Nabídku firmy Ekodendra s.r.o.,
Chotějovice cena za provedené práce dle cenové nabídky • HV MŠ Bžany za rok 2016 ve výši Kč
27 078,70 a převedení zpět do rozpočtu obce ve výši 27 078,70 v termínu do 3. 3. 2017, na bankovní
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účet obce • Smlouvu o zajištění obecních slavností mezi obcí Bžany a FAST AGENCY – Jiří
Fait, Světec • Smlouvu o právu stavby mezi obcí Bžany a MUDr. Filip Kašák
ZO projednalo a neschválilo:
• záměr prodeje pozemku p.č. 7/4 ost.plocha 113 m2 v k.ú. Lhenice u Bžan • Dotaci Fotbalovému
klubu Hostomice z.s. Z rozpočtu obce na provoz dětí a mládeže na rok 2017
Jakub Adamec
místostarosta

Ivana Horčicová
starostka


Ivana Horčicová

V prosinci 2016 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce pro rok 2017. Rozpočet je
schválen schodkový. Financování bude zajištěno z vlastních finančních rezerv na BÚ – stav na BÚ
u komerční banky k 31. 12. 2016 – Kč 16 867 514,36 a na české národní banky – Kč 1 095 707,76.
Možná si řeknete, že se chováme nehospodárně, ale opak je pravdou. Vždy si naplánujeme akce
raději v rozpočtu a tím se dostáváme do schodkového rozpočtu. V závěrečném účtu je poté vidět,
že tomu nakonec nikdy není a obec hospodaří s přebytkem.
PŘÍJMY
PAR POL ORG
Název závazného ukazatele
0000 XXXX XXXX
1019 XXXX XXXX Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj
1032 XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činností
1069 XXXX XXXX Ostatní správa v zemědělství
3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické
3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství
3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství
3632 XXXX XXXX Pohřebnictví
3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171 XXXX XXXX Činnost místní správy

Kč
8 826 000,00
42 000,00
150 000,00
60 000,00
1 000,00
390 000,00
141 000,00
5 000,00
30 000,00
1 000,00
75 000,00
15 000,00

PŘÍJMY CELKEM

9 736 000,00

VÝDAJE
PAR POL ORG
Název závazného ukazatele
1014 XXXX XXXX Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinár. péče
1019 XXXX XXXX Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj
1032 XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činností
1036 XXXX XXXX Správa v lesním hospodářství
2143 XXXX XXXX Cestovní ruch
2212 XXXX XXXX Silnice
2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2339 XXXX XXXX Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař
3111 XXXX XXXX Mateřské školy
3113 XXXX XXXX Základní školy
3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické
3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury
3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize
3349 XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže

Kč
13 000,00
6 000,00
419 000,00
31 000,00
30 000,00
5 130 000,00
1 080 000,00
1 200 000,00
2 100 000,00
333 000,00
90 000,00
40 000,00
2 000,00
7 000,00
32 000,00
341 000,00
121 000,00
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3534 XXXX XXXX Doprava ve zdravotnictví
3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství
3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství
3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení
3632 XXXX XXXX Pohřebnictví
3635 XXXX XXXX Územní plánování
3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721 XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357 XXXX XXXX Domovy
5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část
6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí
6171 XXXX XXXX Činnost místní správy
6320 XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE CELKEM
REKAPITULACE
PŘÍJMY
VÝDAJE
FINANCOVÁNÍ

10 000,00
343 000,00
255 000,00
320 000,00
100 000,00
90 000,00
325 000,00
22 000,00
705 000,00
70 000,00
372 000,00
5 000,00
164 000,00
972 000,00
1 670 000,00
56 000,00
16 454 000,00

9 736 000,00
16 454 000,00
6 718 000,00


Ivana Horčicová

V roce 2017 se zastupitelstvo obce bude scházet ke svým pravidelným zasedáním každý měsíc
ve středu vždy od 17:00 hodin. Tak jako tomu bylo i dříve. Zde Vám předkládáme termíny zasedání
ZO Bžany. Zasedání jsou plánována v zasedací místnosti ve Bžanech. V měsících červenec a srpen
nejsou jednání plánována z důvodu čerpání dovolených.
22. března, 19. dubna, 17. května, 21. června 2017, 20. září 2017, 18. října 2017, 22. listopadu
2017 13. prosince 2017


Ivana Horčicová

Tříděný odpad
Žádáme občany, aby vytříděný domovní odpad (plasty, papír, sklo) ukládali jen do kontejnerů k tomu
určených. Ostatní domovní odpad patří do popelnic a ne do těchto kontejnerů. Dále žádáme občany,
aby velké kartonové krabice do modrých kontejnerů sešlapávali nebo jinak složili. Žluté a modré
nádoby jsou vyváženy 1x za 14 dní v sudý týden, zelené - sklo pak na zavolání. Děkujeme.
Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 1. 4. 2017 v době od 8,00 do 8,30 hod. u obecního úřadu ve
Bžanech. Jako každý rok občané obce mají možnost víkend před, a to sobota 25. a neděle 26. 3.
2017 odkládat tento odpad (pneumatiky od osobních automobilů, barvy, laky, elektrospotřebiče…)
ke stáním na tříděný odpad v jednotlivých částech obce. Od pondělí 27. 3. bude tento odpad přijímán
jen u OÚ ve Bžanech.
Objemný odpad
Velkokapacitní kontejnery na objemný odpad budou v obci přistaveny od pátku 2. 6. do neděle 4. 6.
2017. Svoz těchto kontejnerů proběhne v pondělí 5. 6. 2017 – Žádáme občany, aby do těchto
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kontejnerů v žádném případě nevyhazovali nebezpečný odpad – především pneumatiky, odpad
z údržby zahrad ani stavební suť.
Platby
Do konce měsíce března by všichni občané měli mít uhrazenu alespoň ½ poplatku za komunální
odpad. Druhou část tohoto poplatku poté do konce měsíce září. Poplatek za psa a pronájem
pozemků je splatný jednorázově do konce měsíce září 2017. Pro případ potřeby uhrazení poplatku
na účet obce, uvádíme číslo účtu: 3128501/0100
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení?
Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. V případě potřeby se obraťte na obecní úřad –
tel. 417 872 277 a my Vám rádi pomůžeme s jeho odvozem. Nebo jej přivezte k obecnímu úřadu –
kdykoliv nejen v otevírací době OÚ. Vysloužilé elektrospotřebiče můžete zanechat u bílého
kontejneru na textil.
Bioodpad
K ukládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, které jsou po celý rok k dispozici na
manipulační ploše v Hradišti směr místní komunikace Lhenice. Nově jsme pořídili kontejner pro
místní části Pytlíkov, Lbín a Lysec. Tento kontejner bude umístěn na zpevněné ploše u kravína ve
Lbíně.
ANO - tráva, květiny, bioodpad ze zahrádky, bioodpad z domácností, větve, kořeny stromů a keřů.
NE - V žádném případě do těchto kontejnerů nevhazujte jiný odpad. Bioodpad jde do kompostárny.
Bohužel se nám rozmohlo odkládání na manipulační plochu v Hradišti jiného odpadu než Bio.
Opravdu nebudeme stále žádat a uklízet po někom, kdo neví, co se sluší a patří. V případě zjištění
daných osob – postupujeme tyto záležitosti přestupkové komisi. Plocha pro odkládání rostlinného
odpadu má svá pravidla.
V 21. století, v době kdy je možnost třídit odpad a ukládat jej na různá sběrná místa vůbec
nechápeme, že se stále najdou tací, kteří například rozeberou auto a poté vše, co se nehodí, vyhodí
například v lese, u cesty, v zapadlých zákoutích. Pokud se živíte provozováním některé ze živností
zabývající se dovozem nebo opravami automobilů, vaší povinností je o tento odpad se postarat
legitimní cestou. A nikoliv přidělávat práci jiným. Opravdu je to boj s větrnými mlýny.


Alena Soukupová

Milí spoluobčané, přešla zima, a co nevidět nastane čas sekání trávy. To platí i pro náš hřbitov
v Hradišti. K sekání se používají jak čtyřkolové sekačky, tak i vyžínače – křovinořezy. Naši pracovníci
při sekání pokrývají v těch místech, kde právě pracují, hrobová místa plachtami, aby hroby neponičili
a co nejvíce je ochránili. Chtěla bych tímto požádat všechny, kteří mají ve zvyku ukládat za svůj
pomník, zrovna nepoužívané vázy, květináče apod., aby toto vše odstranili. Odstraněním těchto věcí
chrání nejen svůj majetek, ale i okolní pomníky a hlavně naši pracovníci nebudou vystaveni možnosti
úrazu. Stačí jen trochu vzrostlá tráva za pomníkem a není vidět, co je tam položeno.
Dále připomínám, že při vstupu na hřbitov je umístěn kontejner na odpad, do kterého můžete
vyhazovat již nepotřebné dekorace na pomnících, nádobky po dohořelých svíčkách a ne je
odhazovat za hřbitovní zeď.
Ještě připomínám z Řádu veřejného pohřebiště Obce Bžany Čl. 7 – ukládání lidských pozůstatků
a zpopelněných ostatků. Před uložením urny či rakve, musí pozůstalí tuto skutečnost nahlásit na
Obecní úřad a zároveň předložit Doklad o zpopelnění nebo Úmrtní list a to i v případě, že se do
hrobu ukládá urna převezená z jiného hřbitova. Při uložení rakve s ostatky zemřelého je potřeba
předložit List o ohledání zemřelého.
Na závěr děkuji všem návštěvníkům našeho hřbitova, za jejich péči nejen o své pomníky, ale i za
to, jek se chovají a udržují pořádek po celém hřbitově.
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Ivana Horčicová

Zachycení akcí v životě obce je podle mého názoru věc, kterou by každá obec měla mít. Musím
se přiznat, že nápad sledovat akce v daném roce, které proběhnou v naší obci, mne napadl se
soutěží Vesnice roku. A víc mi ještě dala a dává moje účast v krajské komisi, kdy v loňském roce
2016 jsem byla místopředsedou této komise, a v letošním roce končí má účast na postu předsedy
komise. Je zajímavé sledovat dění v cca 30 obcích, které se do soutěže v Ústeckém kraji hlásí.
Zajímavé jsou i rozdíly mezi obcemi na Lounsku, Děčínsku, Mostecku a u nás na Teplicku. Každá
obec je zajímavá a dává spoustu příkladů a podnětů do další práce.
Z tohoto titulu vznikl nápad shromažďovat podklady z uskutečněných akcí – taková malá kronika
společenských událostí obce. Zachyceny nejsou jen akce typu Bžanské slavnosti, ale i vítání
občánků, oslava zlaté svatby atd. Zatím to máme zpracované v eurodeskách doplněné fotografiemi
z jednotlivých akcí. K nahlédnutí na OÚ ve Bžanech je rok 2015, 2016. Zvažujeme zpracování
formou „fotoknihy“, ale i digitálně pro zveřejnění na webových stránkách obce. Ale věřte, že by den
mohl mít pro tyto případy 48 hodin a ještě by to bylo málo. V případě, že by se našel někdo, kdo by
chtěl pomoci se zpracováním do fotoknihy – rádi Vás přivítáme a budeme vděčni za Vaši pomoc.
Zde je uplynulý loňský rok 2016 a posuďte sami, zda jste si mohli vybrat některou z akcí k účasti
nebo jen k návštěvě.
Ze života obce Bžany - rok 2016
13. ledna
Vítání občánků
20. ledna
Návštěva Poslanecké sněmovny ČR a přijetí panem prezidentem na Hradě
22. ledna
Beseda s p. Králem ve Lbíně – cestopis Kilimanžáro Afrika
7. února
Maškarní ples pro děti – Karneval ze dvorku
20. února
Obecní ples - nekuřácký
25. března
Jarní koncert v kostele sv. Vavřince v Hradišti
1. dubna
Noc s Andersenem 2016 v Místní knihovně ve Bžanech
22. dubna
Místní knihovna Bžany – Přednáška T. Brože – Energie a její vliv na zdraví
30. dubna
Pálení čarodějnic – Lhenice, Bžany, Lbín
7. května
Rajskování – Restaurace Pod Kaštanem ve Bžanech
7. května
Setkání neprofesionálních knihovníků - Ohníč
8. května
Lhenický dvojboj + Stimax Cup
14. května
Krušnohorská liga - Lhenice
28. května
Dětské rybářské závody – Lov ryb na udici – 2. ročník
5. června
Dětský den
15. června
Vítání občánků
23. června
Návštěva krajské komise v Místní knihovně Bžany
25. června
Putovní kolíček – přehlídka fotografií amatérských severočeských fotografů
25. června
Bžanské slavnosti – XIV. Ročník
28. června
Rozloučení se školáky v MŠ Bžany
29. června
Rozloučení se žáky 9. třídy ZŠ Kostomlaty p/M
30. června
Rozloučení se žáky 9. třídy ZŠ Žalany
15. července
Hospoda na Kolečkách – rádio Blaník - Lhenice
23. července
Bžanský triatlon – 3. ročník
30. července
Brigáda na úpravu zahrady u kostela sv. Vavřince v Hradišti
19. srpna
Retro diskotéka 70. a 80. léta – sál restaurace Pod Kaštanem ve Bžanech
3. září
Skotské a silácké hry Bžany – 3. ročník
1. října
Brigáda na úpravu zahrady u kostela sv. Vavřince v Hradišti - „podruhé“
5. října
Vítání občánků
15. října
Drakiáda
27. října
Zájezd na houby – Koryta, okres Plzeň
29. října
Lampionový průvod a dýňování
19. listopadu
Zlatá svatba – manželé Jarmila a Josef Koutkovi, Lhenice č.p. 49
27. listopadu
Rozsvěcení Vánočního stromu - Bžany
1. prosince
Mikulášská nadílka – Divadlo v Pytli Petra Stolaře
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3. prosince
4. prosince
15. prosince
21. prosince
23. prosince
24. prosince
31. prosince

Rozsvěcení Vánočního stromu – Bukovice
Mikulášská nadílka – Lbín
Výlet do Prahy – Pražský hrad a Vánoční trhy
Vítání občánků
Smaragdová svatba – manželé Věra a Miroslav Beitlovi, Mošnov
Půlnoční mše v kostele sv. Vavřince v Hradišti – koncert skupiny ALIBI
Oslava silvestra (Bžany, Lbín, Lhenice)

V roce 2016 obec vydala v dubnu, červnu, říjnu a prosinci Bžanský čtvrtletník. Byly vyrobeny
kapesní kalendáříky, které jsou k dispozici občanům zdarma, magnetka obce za cenu Kč 30,-/kus.
V roce 2016 obec Bžany získala:
 Čestné uznání za účast v soutěži „Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“
za rok 2015 v kategorii Veřejný sektor – obec.
 Poděkování za účast ve fotosoutěži vyhlášené při příležitosti 15 let vzniku Ústeckého kraje
 V krajské soutěži Knihovník Ústeckého kraje za rok 2015 uspěla knihovnice Ivana
Horčicová z Místní knihovny Bžany, získala v soutěži 2. místo


Ivana Horčicová

V loňském roce na zasedání obce, které se konalo ve Lbíně, byla místní mládeží vznesena
žádost na zakoupení venkovního workoutového hřiště. Pro ty co nevědí, co se pod tímto pojmem
skrývá: Street workout je vhodná příležitost pro jedince z řad dospělých a mládeže, kteří neradi
chodí do posilovny a dávají přednost pobytu na čerstvém vzduchu, protože workoutová hřiště se
zpravidla nachází na veřejných prostranstvích. Tento typ aktivity je velmi rozšířený po celém světě
a v posledních letech přibývá workoutových hřišť i v České republice.
Princip spočívá ve cvičení s váhou vlastního těla a přispívá ke zlepšení fyzické kondice, rozvoji
síly a vytrvalosti. Nejde však jen o posilování, ale i o pokoru, morálku, zdravý životní styl
a navazování přátelství. Základem jsou různé typy cviků na bradlech, hrazdách, žebřinách a jiných
konstrukcích. Street workout představuje kombinaci sportu a zábavy, udržuje mládež od drog,
alkoholu a jiných negativních vlivů.
Tak a první tato venkovní posilovna je od poloviny března k dispozici ve Lbíně. Velké poděkování
patří panu Štědrému a panu Kolaříkovi, ale i Martinovi Vršatovi, kteří nejdříve projednali veškeré
možnosti umístění a dále jednali s obcí. Díky patří ale všem, kteří přišli na brigádu, kteří přispěli svou
prací k namontování těchto prvků. Byla to velká příležitost se po zimě sejít a nejen to. Jsme moc
rádi, že touto formou začínají lidé fungovat a pomáhají při zvelebování svého okolí. Stejně tak
v předešlém roce vybudovali lheničtí hasiči zázemí na svém hřišti.
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Ivana Horčicová

V letošním roce nás čeká opět hodně práce, abychom naplnily naše představy o rozvoji obce.
V rozpočtu obce je například připravena částka 5 milionů korun na opravy a rekonstrukce místních
komunikací. Především se jedná o komunikaci ve Lhenicích pod lesem. Bohužel se zde zjistilo při
revizi dešťové kanalizace, že tato je v havarijním stavu. Proto obec zadala v tuto chvíli zpracování
PD na opravu. A až budou vyřízena veškerá povolení, může se začít s opravami kanalizace
a zároveň pokládkou nového povrchu komunikace. Proto v tomto případě žádáme občany
dotčených nemovitostí o shovívavost a hlavně trpělivost. Rádi bychom opravdu uskutečnili
v letošním roce kompletně.
Další komunikací v pořadí je komunikace směr Karola, která se díky špatnému podloží propadá.
Komunikace v Mošnově od čekárny po křižovatku – tzv. zadem – je také v přípravě. Nově se pracuje
na projektové dokumentaci na revitalizaci návsi ve Lbíně. Další projektová dokumentace se
zpracovává na vybudování nového chodníku Lbín – Pytlíkov. Jistě jste si všimli, že ve svahu při
sjezdu z Pytlíkova do Lbína došlo k vykácení porostu a byly provedeny dvě sondy. Také se
zpracovává dokumentace na hřiště ve Lbíně.
V loňském roce se začala zpracovávat dokumentace na revitalizaci vodní nádrže ve Bžanech.
Zde jsme ve fázi úřednické – je zahájeno územní řízení. Obec je vlastníkem několika bytových domů
a i zde je potřeba investic. V loňském roce jsme v budově Hradiště č.p. 42 vyměnili stávající gamaty
za plynové kotle do jednotlivých bytů a letos je na řadě dům na nádraží, který se dočká nových oken
a parapetů – zde je již vybrán dodavatel a do konce měsíce června by mělo být hotovo. Další
z našich akcí, na které se již pracuje – je pořízení domovních čistíren odpadních vod pro majitele
domů v Bukovicích. Jedná se o pilotní projekt. V Lysci při hlavní komunikaci je problém s parkování
aut, z tohoto důvodu jsme se rozhodli na pozemku o rozloze 650m2 vytvořit zpevněnou plochu pro
odstavení několika aut. Místní hřbitov v Hradišti se snad dočká nové omítky ohradní zdi a zčásti
vybudujeme chodníčky uvnitř hřbitova – zde máme podánu žádost o dotaci.
Všechny ostatní akce budou hrazeny z uspořených peněz.
Jistě to není vše, ale postupně Vás budeme seznamovat s dalšími byť drobnými akcemi v dalších
číslech našeho čtvrtletníku.


Ivana Horčicová

V naší obci je jako všude jinde mnoho domácích zvířat, mezi která především patří psi.
Již dlouhou dobu jsme přemýšleli jak majitelům zpříjemnit procházku s nimi. Zkušebně jsme
nainstalovali tři jednoduché překážky k cestě vedoucí z Hradiště do Lhenic. Bohužel si jednu
překážku zřejmě spletl některý z majitelů nebo z procházejících, vyzkoušel ji sám a prošlápl nám ji.
No, co se nestihne ukrást, někdo musí rozbít.


Ivana Horčicová

Obec Bžany po úspěšném vydání prvního stolního kalendáře obce opět připravuje výrobu
stolních kalendářů pro rok 2018. Jako v loňském roce žádáme o zapojení i širokou veřejnost. Stolní
kalendář bude zaměřen na historii i současnost naší obce.
Uvítáme fotografie ze soukromých archivů. Předem děkujeme za zapůjčení Vašich fotografií
nebo pohledů.
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Ivana Horčicová

V letošním roce je to již 15 let kdy vznikl nápad pořádat v naší obci setkání občanů podpořené
kulturním programem. Za těch 15 let naší obcí prošlo několik známých i méně známých zpěváků
a kapel. Z rozhovorů a pozorování největší ohlasy vždy měla Heidi Janků – a tak se na ni můžete
těšit i letos.
Letošní slavnosti se budou konat v sobotu 24. června – a jelikož je program plný od samého
začátku do večerních hodin – zahájení bude ve 14:00 hodin.
Od dvou hodin začneme vystoupením Aničky Pávkové pro děti, cca po hodině se můžete těšit na
Maxíky (Skupina Maxíci vznikla na podzim v roce 2015 rozpadem původních členů skupiny Maxim
Turbulenc, zakladatelem je zpěvák Pavel Vohnout), od 15:35 do 16:20 hodin se na pódiu objeví již
zmiňovaná Heidi Janků, dále Vás zapojí do programu Bžanských slavností skupina Taratibu Afrika
– bubny a africké rytmy. Z revivalových skupin mezi nás zamíří Lucie Revival. Zhruba od 17:50 do
18:20 hodin máme připravený program pro starší posluchače – dechovky, lidovky zazpívá Šimon
Pečenka a skupina Alibi. Dalším hostem již podvečerním bude Marcela Holanová, dále Patrik
Jandejsek – mladý rekordman v točení obručí, Nela Kailová a Šárka Rezková. K poslechu a tanci
bude po celý program hrát skupina Alibi. Ve 22:30 hodin je připravena ohnivá show.
Na hřišti nebude chybět občerstvení, stánky se sladkostmi, atrakce pro děti (zdarma), střelnice –
každý si hradí sám.
Závěrem mi dovolte, abych Vás jménem zastupitelstva obce pozvala na přátelské posezení
s Vašimi sousedy a na hezky strávené sobotní odpoledne.


Hana Silnicová

Povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky (od
školního roku 2017/2018 dle novely školského zákona)
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení docházky dítěte v základní škole, je předškolní vzdělávání povinné (dítě dovrší do
31. srpna 2017 - 5 let věku nebo 6 let věku) a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.§ 34
odst. 4 bude přijato vždy.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve
spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo
zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Den zápisu dětí do Mateřské školy Bžany, Hradiště 46 je pro školní rok 2017 -2018 2. května. 2017. Kritéria pro přijímání dětí a další informace najdete na webových stránkách
a vývěsce v mateřské škole.


Ivana Horčicová

Také v letošním roce chystáme ve spolupráci s ČRS – MO Teplice pro naše děti rybářské závody.
Závody proběhnou v sobotu 27. května předběžně od 8:00 hodin na pláži „velkého oprámu“. Přesný
čas bude upřesněn na plakátech. Soutěžit mohou i rybáři „amatéři“ tedy bez povolení a bez vlastního
vybavení. Členové rybářského svazu opět přivezou pár svých prutů k zapůjčení. Pouze si doneste
vlastní návnadu. Občerstvení pro účastníky a ceny pro všechny zúčastněné děti zajištěno za podpory
obce Bžany. A možná si na závěr zachytají i dospěláci...
Těšíme se na Vás.
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Taťána Šmucerová

Každý rok na Štědrý den se v kostele v Hradišti schází sousedé. Bylo tomu tak dokonce
i v době totality, i když návštěvnost tehdy byla velmi malá. Od těch dob se však mnohé změnilo.
Kromě atmosféry vánočně vyzdobeného kostela si můžeme vychutnávat také vánočně laděný
program, který probíhá vždy před samotným kázáním. Každým rokem je program jiný a pro nás
tedy vždy malým překvapením. Protože se nic nezařídí samo, cítím potřebu vyjádřit opravdu
velké poděkování především paní Jančové, která za silné podpory paní starostky vše pečlivě
připraví. My se pak už jen posadíme a užíváme pohodu Štědrého dne. Především by tento den
měl plynout ve znamení pohody a klidu. Kázání pana faráře tomu však tentokrát neodpovídalo.
V první řadě nesl velmi nelibě, že před kostelem pro něj nebylo vyhrazeno místo na parkování.
Svou vnitřní negaci neovládl ani v průběhu kázání. Kritikou nešetřil především směrem k hudbě,
která zazněla před bohoslužbou. Ale ani my ostatní návštěvníci kostela jsme nebyli ušetřeni.
Pan farář cítil potřebu vyjádřit své rozhořčení ještě speciálním dopisem paní Jančové. Cituji:
„Hudba, chování účinkujících i návštěvníků kostela patřila spíše do hospody, nikoli do chrámu.“
Tak jako každý rok, i letos přišli lidé do kostela plni respektu k danému místu, nikdo nebyl
opilý, neslušně oblečený, nezazněly žádné vulgarity. Přesto jsme se chovali dle pana faráře
neslušně. Repertoár kapely byl sestaven z vánočních písniček, které asi padesát let v tomto
čase znějí z médií. Tedy nic závadného. Že byla hudba nastavena hlasitě? Pro někoho ano, pro
jiného ne. Znovu opakuji, že je především nutné ocenit snahu výše zmíněných, které v dobré
vůli vše organizují, abychom my měli hezký den. Nemusím snad zdůrazňovat, že vše dělají bez
nároku na odměnu a ve svém volném čase. Být panem farářem, spíš bych svou řeč směřovala
na pozitiva. Smysluplných akcí se v obci pořádá mnoho. Jistě by potěšilo, kdyby pochválil
občany, kteří opět ve svém volném čase a zadarmo poklidili zahradu kolem kostela. Mohl
konkrétně jmenovat např. rodinu Capouškovou, Adamcovou, Jančovi, Topolovi, paní
Strýčkovou, paní starostku a mnohé další. Byla by to jediná odměna za jejich snahu. Ani kostel
se sám před mší neuklidí, nevyzdobí a nerozsvítí. Kdo to pro nás asi dělá? My i pan farář opět
přijdeme k hotovému. Kázání mohlo a mělo probíhat zcela v jiném duchu. Když pominu zlostný
výraz a urputnost, s jakou byla bohoslužba vedena, pak musím dodat, že obsah nebyl nikterak
inspirativní a speciálně mladé lidi do kostela nepřiláká. Ve svém dopise paní Jančové pan farář
dále píše: „Měl jsem sto chutí otočit se a odjet zpátky do Bíliny“. Možná by to nebyl tak špatný
nápad.
Asi před pěti lety se stalo, že pro nepřízeň počasí se příjezd starého pana faráře asi o tři
čtvrtě hodiny zpozdil. Kostel byl plný, lidé netrpěliví. Situaci tenkrát zachránil pan Dujka, který
nám, ač nepřipraven, velmi zajímavě pohovořil o historii hradišťského kostela a vysvětlil
i význam některých zde visících obrazů. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Myslím, že ani
předtím ani potom v obsahu nikdo pana Dujku nepředčil.


Ivana Horčicová

Sbor dobrovolných hasičů ve Lhenicích v letošním roce slaví 80. výročí od svého založení
(datováno 1937 – první český starosta SDH Lhenice).
Dovolujeme si Vás proto pozvat na naše nejbližší akce, kterými jsou 7. května soutěž pro děti
a mládež „Lhenický dvojboj + Stimax Cup 2017“ a na následující soutěž pro dospělé v sobotu
20. května, součástí tohoto dne bude oslava již zmiňovaného výročí. Oslava proběhne od zahájení
soutěže, tedy od 14:00 do 22:00 hodin. Vše bude probíhat na hřišti ve Lhenicích a srdečně zveme
všechny naše příznivce k posezení s námi. Kulturní program a občerstvení zajištěno po celý den.
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Ivana Horčicová

Jak to bylo na začátku – část I 1937 – 1950
Lhenice obec ležící na rozhraní Českého středohoří a Mostecké pánve zemědělského charakteru
zahrnující ještě osady Mošnov a Bukovice. V obci něco málo přes sto domů a desítky zemědělských
usedlostí, bylo zapotřebí chránit majetek i úrodu. V roce 1928 místní občané převážně německé
národnosti založili německý hasičský sbor. Zbrojnice byla umístěna z boku kapličky. Ve výzbroji byla
koněspřežná ruční stříkačka. Při nástupu fašismu v Německu docházelo jako všude jinde k narušení
vztahů mezi německy mluvícími a českými občany. U české části obyvatel doba vyvolala vlnu
vlastenectví. Vznik českého hasičského sboru původně v Mošnově měl připomínat českou historii
a kulturu. Iniciátorem a hlavním zakladatelem byl Antonín Koutek. Mezi dvacítkou zakládajících členů
byli Jaroslav Šámal, Karel Hejda, Matěj Adamec, Václav Brynda, Karel Brynda, Karel Brynda st.,
Václav Vlček st. Starostou sboru byl jmenován Karel Brynda st. a velitelem Antonín Koutek. Za
okresní sdružení byli přítomni Jaroslav Mareš a Jaroslav Čermák. V krátké době byl sbor vybaven
výstrojí a výzbrojí. Činnost sboru neměla dlouhého trvání, než říjnová okupace českého pohraničí
německým fašismem na dobu více než šesti let umlčela činnost českého hasičského sboru. Některé
české obyvatele čekal odsun do vnitrozemí.
Obnova sboru byla provedena po květnu 1945 po navrácení a osídlení českých občanů. Opět to
byl Antonín Koutek a Karel Brynda st. Nový hasičský sbor se sídlem ve Lhenicích tvořili Antonín
Benda, Jaroslav Cápek, Karel Hejda, Richard Kolman, Jaroslav Lodín, Antonín Loukota, Pavel
Mazáč, Arnošt Molek, Antonín Přibyl, Václav Rumplík st., Jiří Ploub, Karel Ureš st., Václav Vlček st.,
Rudolf Votruba, Adolf Malec, Josef Vyskočil st., Karel Brynda ml. Starostou byl zvolen Josef Vojtěch
místní statkář a velitelem Antonín Koutek. V srpnu téhož roku se ve Lhenicích konala slavnost
u příležitosti předání první motorové stříkačky. Na této slavnosti byli přítomni zástupci Okresní
hasičské jednoty a sborů z Radovesic, Hostomic, Štrbic, Křemýže, Hetova a také domácí i přespolní
občané. První okrskové cvičení se konalo již v roce 1948. Tato akce se skládala z výcviku
s motorovou stříkačkou a vystoupení v prostných se sekyrkami. Zúčastnila se družstva z Hostomic,
Hetova, Štrbic, Křemýže, Radovesic, Podhradic a Ohníče. Vše se provádělo na zahradě statku br.
Vojtěcha. Den byl ukončen taneční zábavou.

Dne 12. června 1949 se ve Lhenicích konal pátý okresní hasičský sjezd. Jedním z bodů jednání
bylo otevření nové hasičské zbrojnice (v místě garáže p. Klímy). Sjezd byl zakončen divadelním
představením v režii i hereckém obsazení místních hasičů či rodinných příslušníků.
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V roce 1950 zakoupil národní výbor auto. Svépomocí byla provedena přestavba pro osádku
a výzbroj. Řidičem a strojníkem tohoto auta byl Václav Rumplík st. Jezdilo se na krátké zájezdy
hlavně s dětmi.

Hasiči před domem č. 75 v Mošnově kolem pomníku čs. státnosti s reliéfem T. G. Masaryka.
V domě sídlil obecní úřad. Vpředu vpravo v pokleku první starosta Karel Brynda starší.
Pokračování příště.
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Renata Chalupová

Lbínský BABINEC oslavil své páté výročí - a stále nám to klape, členek neubývá, stále máme
nějakou činnost a stále máme co ke kávě. Kuchařky rády předvedou své oblíbené recepty
v praxi a my chválíme a učíme se. Za dobu našeho scházení jsme navštívily několik zámků,
divadlo, školení první pomoci pod vedením Miládky Štědré a také besedu ing. Krále o jeho
výstupu na Kilimandžáro. Pravidelně tvoříme pod vedením Vlasty Novotné výzdobu k dušičkám,
velikonoční a vánoční vazby na sváteční stůl a další rukodělné práce. Scházíme se jedenkrát
za měsíc a dvě hodinky utečou jako voda. Často nestačíme probrat ani všechny nové události
v politice, obci či naše nové nemoci. Za umožnění naší činnosti děkujeme OÚ Bžany a paní
Štrupové, která nám poskytuje servis.



Ivana Horčicová

Chodíte rádi na plesy a rádi byste tančili jako profesionálové nebo jen o trochu lépe než
doposud? Pak přicházíme s nabídkou tanečních kurzů pro dospělé. Přijďte si osvěžit Vaše
taneční umění nebo se naučit základní kroky a variace standardních a latinskoamerických
tanců! Přihlaste se do "TANEČNÍ POLEPŠOVNY PRO DOSPĚLÉ".
Nejedná se o obyčejné taneční, především jde o dobrou zábavu, pohodu a příjemně strávený
čas tancem. V našich kurzech se naučíte všechny společenské tance a jejich základní i
pokročilé variace. Podmínky, za kterých by se v naší obci na sále restaurace ve Bžanech
uskutečnily tyto cca hodinové kurzy pod vedením tanečního mistra: vstupné – Kč 100,-/ hodina/
osoba – tedy taneční pár celkem 200,- Kč. Možný den pro uskutečnění – neděle.
V případě zájmu se hlaste na tel. čísle: 606 713 449 – Ivana Horčicová. Podle zájmu budeme
řešit další.
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Ivana Horčicová

K 1. 1. 2017 bylo v obci Bžany hlášeno k trvalému pobytu dle evidence Obecního úřadu celkem
863 obyvatel.
V roce 2016 jsme uvítali do života celkem 13 dětí (7 děvčátek a 6 chlapečků), bohužel na druhou
stranu jsme se rozloučili celkem se 13 občany naší obce.
Kriminalita v obci za rok 2016 (Zdroj systém Policie ČR)
Násilné trestné činy:
0
Krádeže vloupáním:
6
Krádeže prosté:
0
Hospodářské trestné činy:
0
Nezaměstnanost v obci k 31. 12. 2016: 5,1% tj. 31 dosažitelných uchazečů od 15 do 64 let
V souvislosti s nezaměstnaností Vás chceme informovat, že do 31. 5. 2017 máme uzavřenou
smlouvu na obsazení 5 míst na veřejně prospěšné práce s Úřadem práce. V současné době máme
4 místa neobsazena. V případě zájmu se informujte na OÚ ve Bžanech, rádi Vás přijmeme. Další
smlouva bude uzavřena po skončení platnosti smlouvy na nové období 6-12 měsíců.


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. 6. 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 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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