19. ročník, číslo 3

Ivana Horčicová

Uplynuly tři měsíce a já Vás opět srdečně
zdravím prostřednictvím Bžanského čtvrtletníku.
Věřím, že jste si užili letní měsíce a vstoupili do
nového školního a pracovního koloběhu
odpočatí. Na konci měsíce června jsme se sešli
na našich již XV. Bžanských slavnostech – zde
bych chtěla poděkovat všem, kteří se podílí na
organizaci této akce. V červenci jste si mohli
spolu se sportovními nadšenci zasportovat na
Bžanském triatlonu a v září vyzkoušet svou sílu
při Skotských hrách. Co se týká investičních akcí
– námi považovaná nejdůležitější akce
v letošním roce byla oprava kanalizace a oprava
místní komunikace ve Lhenicích pod lesem bohužel se nám přihlásila pouze jedna firma a
navíc cena byla neakceptovatelná, proto došlo
ke zrušení veřejné zakázky. Ale už zářijové
zastupitelstvo se usneslo o novém vypsání této
výzvy. A věříme, že v příštím roce v květnu tuto
akci již uskutečníme. V současné době se
v tomto místo pouze opraví největší výtluky.
Čeká nás ještě oprava ohradní zdi na místním
hřbitově, ve Lhenicích jsme byli nuceni odstranit
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hlavní prvek dětského hřiště – v říjnu budeme
podávat žádost o dotaci na vybudování nového
dětského hřiště včetně workoutového a prvků pro
parkur, o který požádaly děti ze Bžan. Nového
povrchu se dočkala komunikace v části Mošnova
a ještě připravujeme nový povrch v Lysci od
mostu po viadukt za řekou případně i komunikaci
vedoucí podél kolejí ve Bžanech a v části
Bukovic.
Přeji všem občanům krásný podzim ještě
mnoho sluníčka.


Zapište si do kalendáře:
Tak jako každý rok v prosinci přichází Mikuláš
mezi naše děti, tak i letos tomu nebude jinak.
Mikuláš v podání Divadla M přijde mezi Vás děti
ve středu 6. prosince od 17:00 hodin na sál
restaurace ve Bžanech. Před samotnou nadílkou
ovšem nebude chybět pohádka – Jak se čerti učili
zpívat koledy.
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Upravená verze dle zákona č. 101/2000 Sb. Úplný výpis naleznete na webových stránkách obce.

31. zasedání ZO Bžany – ze dne 14. 8. 2017
Přítomno 8 členů z 9 (omluven p. Drozd)
ZO projednalo a schválilo:
• Pololetní účet obce Bžany za rok 2017 • Rozpočtové opatření č.4/2017 • Smlouvu o umístění
koncového prvku varování č. 2017167 • Paušální částku ve výši Kč 200,- za výlep plakátů pro
politické strany a politická hnutí na všech výlepových plochách v obci Bžany • Změnu vytápění
v obecním domě Lbín č.p. 39 – byty č. 3 a 4 • Opravu MK Mošnov dle cenové nabídky společností
Strabag a.s. • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 88/B/2017/TPČ
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• Informaci o zrušení výběrového řízení VZ malého rozsahu „Oprava dešťové kanalizace Lhenice a
Oprava MK Bžany-Lhenice“ • Informaci o poskytnutých finančních darech obci
32. zasedání ZO Bžany – ze dne 20. 9. 2017
Přítomno 8 členů z 9 (omluven p. Pauza)
ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č.5/2017 • Organizaci výběrového řízení VZ malého rozsahu „Oprava dešťové
kanalizace Lhenice a Oprava MK Bžany-Lhenice“ prostřednictvím společnosti EPP s.r.o. Roudnice
n/L • Finanční příspěvek z rozpočtu obce a) manželům XXX na dopravu dítěte do speciální MŠ ve
výši Kč 15 000,-, b) paní XXX na cvičení žen ve výši Kč 8 000,- • Pronájem jiné stavby na p.č. st.
265 v k.ú. Bžany o výměře 17 m2 manželům XXX na dobu určitou 1 rok za cenu 1,-/měsíc
s podmínkou provedení oprav a údržby budovy • Pokácení 2 kusů vytipovaných lip (dendrologický
průzkum) • Ceny za inzerci v Bžanském čtvrtletníku pro místní občany s trvalým pobytem ve Bžanech
zdarma a pro ostatní s trvalým pobytem mimo obec 1/1 strany 1000,-, ½ strany 600,- a ¼ strany
300,ZO projednalo a pověřilo:
• starostku obce vytvářením všech rozpočtových opatření týkajících se příjmů, výdajů i financování.
Ve výdajové části limit do výše Kč 250 000,ZO projednalo a rozhodlo:
• o zahájení zadávacího řízení VZ malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona s názvem
„Oprava dešťové kanalizace Lhenice a Oprava MK Bžany-Lhenice“
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• Zprávu FV o provedené kontrole dne 12. 9. 2017 • Pololetní účet Mikroregionu Svornost za rok
2017 • Žádost paní XXX o změnu ÚP obce Bžany • Žádost ředitelky MŠ Bžany o zřízení parkoviště
u budovy MŠ v Hradišti
Jakub Adamec
místostarosta

Ivana Horčicová
starostka


Ivana Horčicová

Nabízíme možnost úterního cvičení s flexi-barem. Cvičení s kmitací tyčí se zaměřuje na dlouhé,
střední a hlavně hluboké svaly v oblasti zad a břicha. Slouží pro zvýšení vytrvalosti a síly. Při kmitání
přechází vibrace do celého těla.
Přijít můžete každé úterý od 19:00 hodin na sál restaurace ve Bžanech. Cvičení je vhodné jak
pro ženy, tak pro muže a bude probíhat až do 30. listopadu letošního roku. V současné době můžete
vyzkoušet celý kurz zdarma – obec poskytla finanční prostředky na úhradu cvičitelky.
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Ivana Horčicová

V průběhu léta při pořádání akcí před kulturním domem ve Bžanech nastávala situace, že se
přítomní neměli kde posadit. V minulosti zde vznikla v rámci brigády pěkná pergola s posezením,
ale i to je málo. Tak nás napadlo, že bychom mohli mít sezení okolo kaštanu, který zde roste. Tyto
lavičky bývaly dříve snad v každé vesnici a sloužily jako místo setkávání občanů.
Nápad s lavičkou dobrý, ale kdo to udělá? Tak zněla otázka. Tak nás napadlo oslovit pana
Zbyňka Žáčka ze Bžan. Je šikovný a se dřevem si rozumí. Pan Žáček nás neodmítl a naopak tuto
práci vzal jako výzvu. Obec uhradila materiál a pan Žáček bez nároku na odměnu vyrobil lavici.
Montáž samotné lavice byla zase na těch, co si celou záležitost vymysleli. Zde nechci nikoho
vynechat, ale oni vědí, že poděkování patří právě jim. Proto moc děkuji všem, kteří se na této akci
podíleli. Právě drobnosti v naší obci ji činí hezkou.
Poděkování také patří manželům Slámovým za údržbu záhonu u chodníku v Hradišti a sekání
loučky mezi MŠ a jejich pozemkem, ve Bžanech za vysazenou levanduli manželům Rostovým, za
údržbu květináčů u čekárny ve Lhenicích paní Vlčkové.



Ivana Horčicová

Zapište si do kalendáře:
V sobotu 28. října 2017 od 17:00 hodin u restaurace Pod Kaštanem
ve Bžanech budou přijímány do výstavky Vaše vyzdobené, upravené
dýně. V případě možnosti do nich vložte pro každodenní rozsvěcení
svíčku na baterii. Po dobu minimálně jednoho týdne budou dýně
ozdobou obce. Tři autoři nejzdařilejších výtvorů budou na místě
odměněni malým dárkem.
V 17,30 hodin ze stejného místa vyjde průvod strašidel s lampiony po
obci. Účastníci svůj průvod ukončí opékáním buřtů u hřiště ve Bžanech.
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Ivana Horčicová

Upozorňujeme, že v obci bude opět probíhat svoz nebezpečného odpadu. A to naučeným
způsobem: od soboty 30. 9. do neděle 1. 10. 2017 mohou občané odkládat tento odpad ke
kontejnerům na tříděný odpad. Následně v pondělí 2. 10. bude pracovníky OÚ svezen k obecnímu
úřadu. Dále je možnost do soboty 7. 10. 2017 do 8:15 hodin přivést osobně na OÚ ve Bžanech.
Velkokapacitní kontejnery budou v obci přistaveny na obvyklá stanoviště letos v pozdějším
termínu a to od pátku 10. 11. do neděle 13. 11. 2017. 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
k 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 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 zveřejnit své číslo, 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.
Platby: upozorňujeme občany, kteří nemají uhrazeny poplatky za popelnici, psa a pronajaté
pozemky, že je potřeba toto uhradit dle vyhlášky nejpozději do konce měsíce září. Pro případ
potřeby uhrazení poplatku na účet obce, uvádíme číslo účtu: 3128501/0100.
Popelnice: v případě potřeby provedení změny velikosti nebo četnosti svozu popelnic prosíme,
nahlaste své požadavky na obecní úřad (tel. č. 417872277) nejpozději do 30. 11. 2017


Ivana Horčicová

V letošním roce nás opět čekají podzimní volby. Jedná se o volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017.
Právo volit do Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň v den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let. Každému voliči budou nejpozději do 17. října 2017 dodány hlasovací lístky.
Z tohoto důvodu žádáme občany, aby si zkontrolovali, zda mají označeny poštovní schránky.
Pokud volič neobdrží hlasovací lístky, má možnost si hlasovací lístky vyzvednout na OÚ, nebo je
obdrží ve volební místnosti. Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, ve kterém je uveden
ve stálém seznamu voličů může požádat o vydání voličského průkazu v termínu do 13. 10. 2017
(písemně s ověřeným podpisem) do 18. 10. 2017 do 16:00 hodin (osobně).
Přehled o okrscích a volebních místnostech:
Okrsek č. 1 Bžany (zasedací místnost OÚ Bžany)
pro občany s trvalým pobytem z částí: Bukovice, Bžany, Hradiště, Lhenice a Mošnov
Okrsek č. 2 Lbín (Lbín č.p. 4 – bývalý hostinec)
pro občany s trvalým pobytem z částí: Lbín, Lysec a Pytlíkov
V případě zájmu provedení volby z domova (z důvodu imobility nebo nemoci) volejte včas na
telefonní číslo 417 872 277, aby k Vám členové volební komise mohli přijít s přenosnou urnou.
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Ivana Horčicová

Zapište si do kalendáře:
V letošním roce bude náš vánoční strom před obecním úřadem
rozsvícen o něco dříve. K načerpání předvánoční atmosféry se
sejdeme v neděli 26. listopadu od 15:30 hodin, abychom prožili
příjemnou hodinku i déle při poslechu vánočních písní v podání
skupiny Alibi a vystoupení dětí z mateřské školky ve Bžanech a
poprvé vystoupení dětí docházejících do kroužku při knihovně.
Budeme rádi, když se zapojíte do přípravy a v případě možnosti
nám pomůžete s něčím dobrým k vánočnímu punči a čaji.


Ivana Horčicová

Obec Bžany pro Vás v letošním roce přichystala zájezd na vánoční trhy do Německa. Můžete se
s námi zajet podívat na pevnost Königstein ve stejnojmenné vesničce na levém břehu Labe
v okrese Saské Švýcarsko.
Na náhorní plošině, která se nachází 240 m nad hladinou Labe, je zpřístupněn od roku 1955
vojenský historický skanzen o rozloze 9,5 hektarů. Z pískovcového kamene jsou vyzděny
1 800 metrů dlouhé a až 42 metrů vysoké hradby pevnosti. Uprostřed opevnění se nachází
152,5 metrů hluboká studna – nejhlubší v Sasku a druhá nejhlubší v Evropě.
Na vánoční trh se neplatí žádné vstupné, ale je nutné zaplatit běžné vstupné do pevnosti.
Všechny výstavy na pevnosti jsou otevřené, je tudíž možné navštívit také všechny vnitřní prostory
pevnosti. V areálu pevnosti bude postaveno 70 stánků řemeslníků a obchodníků, z toho přibližně ¼
v podzemních kasematech.
Vstupné obsahuje použití výtahu a vstup na všechny výstavy: Hradí si každý sám.
dospělí 8 € | děti 6–16 let / zlevněné vstupné 6 € | rodinné tj. max. 4 děti do 16 let + 2 dosp. 21 €
| minirodinné (1 dospělí a 2 děti do 16 let) 13 € | skupiny od 15 dospělých 7 € | skupiny od 15 dětí či
školní třídy 3 € za osobu | nárok na slevu mají žáci, studující a tělesně postižení po předložení
průkazu
Termín výletu: sobota 2. prosince 2017
Odjezd cca v 9,15 hodin (přesné časy a místa nástupu budou upřesněny 10 dnů před odjezdem)
Program výletu: Prohlídka pevnosti cca 3 hodiny (po dohodě) a následně přejezd do Pirny do
nákupního centra Real za vánočními nákupy.
Cena zájezdu pro občany s trvalým pobytem
v obci Bžany:
100,- / dospělá osoba
70,- / dítě do 15 let vč.
Cena zájezdu pro občany s pobytem
mimo obec Bžany:
200,- / dospělá osoba
150,- / dítě do 15 let vč.

Přihlášení spolu s úhradou ceny zájezdu přijímáme na obecním úřadě. Poplatek je nevratný
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Ivana Horčicová

Celý svět si 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů a naše obec se připojí netradiční formou
k tomuto svátku. Slavíme den žen, den dětí – ale kdo si vzpomene na seniory? Žijí a pracují vedle
nás. Řekli jsme si, že společně v obci pro naše seniory něco uspořádáme. Pokus tu byl již jednou –
a to formou programu pro seniory, který jsme uspořádali ve Lbíně. Tenkrát jsme byli moc zklamaní
účastí. A to jsme nabízeli svoz našich občanů z jiných částí obce.
Jezdíme na výlety mimo okres, kraj. Navštívili jsme v loňském roce Pražský hrad, jezdíme do
Německa. Ale kdo z Vás zná dobře Teplice – své okresní město?
Nabízíme možnost našim seniorům projížďku turistickým vláčkem od Zámeckého náměstí po
Šanovský park a horu Doubravku s hradem vše s profesionálním výkladem. Projížďka trvá celkem
hodinu a ¾ s půl hodinovou přestávkou na hradě Doubravka.
Takže se vůbec nemusíte bát, že něco neujdete nebo, že Vás budou bolet nohy. Naopak se hezky
povozíte vláčkem jménem Humboldt.
Termín výletu – úterý 24. října 2017 – odjezd vláčku od OC Galerie v 10:00 hodin. Na Vás je
jediné dopravit se příměstskou dopravou linkou č. 482 do Teplic – odjezd autobusu z Kostomlat p/M
v 9:06 hodin a příjezd do Teplic – zastávka u Divadla v 9:38. Pomalý přesun přes park k obchodnímu
centru Galerie. Mimo cenu jízdenky v autobuse Vás nic tento výlet stát nebude.
V případě zájmu volejte na obecní úřad 417 872 277 nebo 606 713 449 nebo nám napište na email obecbzany@centrum.cz.



Ivana Horčicová

Obec Bžany přichází s nabídkou pro osamělé nebo nějak zdravotně omezené seniory, kteří
potřebují pomoc například s úklidem nebo základním nákupem. V případě potřeby jsme
připraveni Vám zajistit 1x týdně úklid ve Vaší domácnosti. V dnešní době existuje možnost
dovozu nákupu, který pořídíte po internetu. V případě, že máte možnost připojení na internet,
poradíme, ukážeme.
V případě potřeby volejte na obecní úřad 417 872 277 nebo 606 713 449.
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Ivana Horčicová

Po prázdninách a omezené výpůjční době nás opět můžete navštívit každý čtvrtek od 17:00 do
20:00 hodin v naší knihovně ve Bžanech. V současné době je možnost využít služby – balení
učebnic Vašich dětí. Tuto službu provádíme zdarma a na počkání. V knihovně jsou také k dispozici
nově nakoupené knihy. Například: Zotročená – V pasti obchodníků s bílým masem od Sarah
Forsythové, Vůně posečené trávy – Ivanka Devátá, Děti, které přežily Mengeleho – Mosesová Eva
Korová, Kouzelné proměny – Lucie Dvořáková, 4 cestovatelské příběhy Čtyřlístku – Jaroslav
Němeček, Václav IV. – sám sobě nepřítelem od Jaroslavy Černé a Patnáctý skandál od známého
spisovatele detektivek Jamese Pattersona.
Pro žáky základních a středních škol je k dispozici povinná četba. V případě potřeby se na nás
můžete obrátit. Poplatek na kalendářní rok (leden-prosinec) v naší knihovně je minimální – dospělá
osoba zaplatí 20,- Kč, důchodci a studující 10,- Kč, děti do 15-ti let 5,- Kč.
Knihovna, to není jen půjčování knih a časopisů, ale je to i místo k setkávání. Fungují zde kroužky
tvořivých dětí pod vedením paní Aleny Bočanové a Mirky Pelichovské. Dále se zde schází ženy,
které spolu tvoří a vyrábí a v neposlední řadě jsou stále zapojeny do projektu Mámy pro mámy.
Slamáky u nádrže ve Bžanech mají také na starosti. Místní knihovna pořádá i kurzy. V současné
době pro Vás připravujeme na přelomu října a listopadu kurz malování na trička. Přesný termín bude
zveřejněn na fcb obce a na stránkách knihovny - www.knihovnabzany.webk.cz.


Ing. Iveta Aulická

Nabízím k pronájmu pozemek o výměře 4 482 m2 vedený jako orná půda v obci Lhenice u Bžan.
Pozemek, který je vhodný k založení zelinářské zahrady, sadu nebo k chovu zvířat, je obdélníkového
tvaru a je orientován JV směrem v mírném svahu ve výšce 320-330 m.n.m. Příjezd k pozemku je
z obce Lhenice do svahu po asfaltové silnici a částečně po nové zpevněné štěrkové cestě.
Pozemek je celý oplocený (zbývá pouze dodělat vrata, k dispozici je dvoudílný rám) a rozdělený
drátěným oplocením na několik částí, v dolní části je travnatý porost, v horní části jsou stromy, keře,
záhony, tráva a je zde postavena jednoduchá, uzamykatelná stavba, kterou lze využít jako sklad
zahradních potřeb, nářadí, krmiva. Uvnitř je k dispozici plynový sporák na propan-butan, elektřina a
voda zavedena není.
Vodu lze používat dešťovou nebo dovozem v cisterně nebo v kanystrech. Kolem horní části
pozemku je vysázeno několik desítek jehličnanů (smrky, túje), které tvoří přírodní ohraničení, a vně
je několik ovocných stromů, především jabloně, pak také keře rybízu, angreštu, maliníku, zbytky
záhonů (rajčata, česnek) a několik okrasných rostlin (např. zakrslá vrba).
Zahrada je v současné době neudržovaná, ale stále v dobrém stavu. Další informace a fotografie
na požádání. Nájemné je 1 000Kč měsíčně nebo 10 000 Kč ročně. Další informace na požádání,
kontakt: iveta.aulicka@seznam.cz nebo tel. 606 200 299.
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Renata Chalupová

Impulsem pro zřízení keramické
dílničky byl zájem místních občanů.
Díky přispění OÚ Bžany se můžeme
scházet pravidelně každou středu od 15
hod., a to v jedné z místností místní
hospody.
Vybavení dílničky tvoří malá pícka,
regál a velký pracovní stůl. Schází se tu
5 – 10 keramiků amatérů. Účastníci
jsou různého věku, nejmladší je
šikovná 7letá Nikolka.
Kroužek
vede
paní
Marie
Sedlmayerová, pro kterou se stala
keramika srdeční záležitostí.
Další zájemci jsou vítáni, přijďte se
třeba jen podívat.


Ivana Horčicová

Místní knihovna za peníze obdržené v soutěži Vesnice roku 2015 pořídila za pomoci obce
keramickou pec pro nový keramický kroužek. Dlouho se rozmýšlelo, v jakých prostorách bude
kroužek fungovat, až jsme došli k závěru, že budova bývalého hostince ve Lhenicích je opuštěná
a nabízí možné prostory k tomu určené. Vše trvalo dlouho z jediného důvodu – a to, že ženy
pracovaly na úklidu a postupné přeměně dvou místností sami. Až na práce elektrikářské a
pokládce podlahy. Ale podařilo se a v současné době máme v naší rozlehlé obci na každém konci
jednu keramickou dílnu. Ve Lbíně dílnu pod vedením paní Sedlmayerové, která je v provozu od
prázdnin a má své šikovné stálé členy a ve Lhenicích kde se postupně dostáváme do obrátek.
Ve Lhenicích se k nám můžete přidat nebo se jen poptat na možnost docházení a to 1x za 14
dní v úterý od 16:30 hodin. Provozní doba bude vyvěšena na dveřích budovy Lhenice č.p. 40.


Ivana Horčicová

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v uplynulém čtvrtletí oslavili svá životní výročí
nebo jiné radostné rodinné události.

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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