20. ročník, číslo 2

Ivana Horčicová

Po krátké odmlce mi dovolte, abych všem
popřála krásné slunné dny. Letní počasí nás
všechny mile překvapilo a dle meteorologů
dokonce o celých 40 dní dříve. Doufáme, že o to
dříve nepřijde zima. Na tu už v posledních letech
nejsme moc zvyklí.
Co se děje v obci asi vidíte sami. Jsou
v plném proudu dvě stavby a to komunikace
s dešťovou
kanalizací
ve
Lhenicích
a
rekonstrukce vodní nádrže ve Bžanech.
Děkujeme všem za toleranci při stavbách. Věřte,
že stavby jsou pro nás všechny. Ve Bžanech
budou hlavní práce ukončeny v červenci
a terénní práce jako je výsadba zeleně
a umisťování laviček na podzim (z důvodu
slunného a suchého počasí). Věřím, že se
všichni při této příležitosti sejdeme a společnými
silami stromky a keře vysadíme. Touto stavbou
se zpříjemní příjezd do naší obce. Ve Lhenicích
bychom rádi zpříjemnili příjezd k domovům
občanům bydlícím v kopci pod lesem. Zde je
přislíbeno, pokud se nic nestane ukončení do
20. 7. 2018. Další velkou plánovanou akcí (zde
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soutěžíme dodavatele stavby) je výstavba
nového chodníku ve Lbíně. Propojení Pytlíkova a
Lbína s přechodovým místem.
Plánů a projektů připravených k realizaci je
dostatek a věříme, že v každé části bude něco
nového vybudováno.
Závěrem mi dovolte, abych Vám dospělým
popřála krásnou a klidnou dovolenou a dětem
sluncem zalité prázdniny.


Ivana Horčicová

Letošní rok je spojen s oslavami výročí 100 let
od vzniku Československa. Skupina odborníků se
rozhodla zmapovat a znovuobjevit poselství
stromů republiky, často vysazované na počest
vzniku Československé, ale i České republiky.
Lípy republiky – symboly národní identity.
I naše obec zaregistrovala 1 ks lípy srdčité – a
to lípu vysazenou v roce 1968 u budovy
restaurace ve Bžanech na soukromém pozemku.
Pokud víte, že se v obci nachází další lípa
vysazená k nějakému výročí, prosíme o zaslání
podkladů a mi tento strom zaregistrujeme. Více
informací na www.lipyrepubliky.cz.


Upravená verze dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Úplný výpis naleznete na webových stránkách obce.

39. zasedání ZO Bžany – ze dne 18. 4. 2018

Přítomno 9 členů z 9

ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č.2/2018 • Souhrnnou inventarizační zprávu obce Bžany a MŠ Bžany za rok
2017 • Účetní závěrku MŠ Bžany, Hradiště 46 za rok 2017 • HV MŠ Bžany za rok 2017 ve výši Kč
3 841,75 • Rozdělení HV MŠ Bžany za rok 2017 ve výši Kč 3 841,75 do rezervního fondu • Příkazní
smlouvu č. PS/26/02/18 a PS/027/02/18 mezi obcí Bžany a Igorem Kadlecem • Přidělení dotace
z rozpočtu obce Žadatelům XXX – 10 000,- a MO ČRS Teplice – 10 000,- • Nabídku společnosti
EPP s.r.o., Roudnice n/L na administraci žádosti o dotaci na SFŽP a organizaci VŘ „DČOV BžanyBukovice“ • Zpracování studie „Výstavba bytového domu pro seniory a mladé“ a Rekonstrukce domu
Lhenice č.p. 40“ • Směrnici pro nakládání s osobními údaji •
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• Zprávu z provedené kontroly KV
ZO projednalo a odložilo:
• Žádost manželů XXX, Hradiště
40. zasedání ZO Bžany – ze dne 23. 5. 2018

Přítomno 9 členů z 9

ZO projednalo a schválilo:
• Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017, vč. zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
hospodaření a přijalo tato opatření: Účetní obce napraví zjištěné chyby tím, že výši oprávek
v inventurních soupisech SÚ 021 a 022 uvede do souladu s výší zůstatků SÚ 081 a 082 a to
v termínu do 31. 8. 2018 • Účetní závěrku roku 2017 vč. výsledku hospodaření • Výsledek
hospodaření obce Bžany za rok 2017 ve výši 1 355 798,55 Kč a jeho převod na účet 432 výsledek
hospodaření minulých let • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-400-8120- TP-Bžany,Lbín č.p. 39-nové OM •
Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi obcí Bžany a Galileo Corporation s.r.o. • Smlouvu
o poskytování hostingových služeb mezi obcí Bžany a ALIS spol. s r.o. • Organizaci VŘ VZ malého
rozsahu „Novostavba chodníku Lbín“ ve spolupráci s EPP s..r.o. • Ukončení smlouvy o společném
dočasném nájmu nebytového prostoru – sportovní kabiny na st. p.č. 193 k.ú. Bžany a hřiště na p.p.č.
3/1 v k.ú. Bžany ze dne 13.10.2003 • Záměr pronájmu nebytových prostor – sportovní kabiny na
st.p.č. 193 v k.ú. Bžany za účelem zřízení posilovny • Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
č. 11/2012 dohodou ke dni 31.5.2018 • Záměr prodeje pozemku p.č. 755/4 – 65m2 v k.ú. Lysec za
cenu Kč 85,-/m2 + poplatek za vklad do KN. Přednostní právo koupě – majitel nemovitosti Pytlíkov
č.p. 13 • Zajištění spolufinancování z rozpočtu obce – POV ÚK 2018 – Pořízení nových křovinořezů,
a Novostavba chodníku Lbín • Vyjádření k oznámení záměru „I/13 Kladrubská spojka“ • Pořízení 1ks
solární lampy vč. sloupu • Odpis dlužné částky ve výši Kč 7 344,- • Fin. příspěvek z rozpočtu obce
domovu důchodců v Bystřanech ve výši Kč 5 000,- • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016426/001-TPBžany,Hradišti,p.p.č.405/9-nové OM • Rozpočtové opatření č. 3/2018
ZO projednalo a neschválilo:
• Pořízení GDPR a SSL certifikátu od společnosti Galileo Corporation s.r.o. • Zakoupení 3 ks
vnitřních dveří vč. zárubní z rozpočtu obce • Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Lince
bezpečí, z.s.
Ivana Horčicová
starostka

Jakub Adamec
místostarosta
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Ivana Horčicová

Platby za popelnice, psa a pozemky
Do současné doby by každá domácnost měla mít uhrazenu minimálně polovinu poplatku za
popelnici. Pokud tomu tak není - do konce září 2018 je zapotřebí provést úhradu celé částky nebo
zbývající poloviny. Připomínáme možnosti úhrady – hotovost na pokladně OÚ nebo převodem z účtu
na účet obce – č.ú. 3128501/0100 – zpráva pro příjemce jméno a bydliště.
Oznámení o dovolené lékařů
MUDr. Alice Gutwirthová:
9. - 13. 7. 2018 žalanská ordinace uzavřena, léky bude možno si nechat napsat v Teplicích,
27. - 31. 8. 2018 uzavřené obě ordinace. Zástup MUDr. Rejzková Pavla, Novosedlická ulice vedle Lidlu 7:30-12:00
MUDr. Jiřina Eisnerová:
Zavřeno dne 21. 6., dále v době 9. 7. - 20. 7. 2018 a 30.7. - 10. 8. 2018
Zástup v Teplicích zdravotní středisko u Kauflandu.


Ivana Horčicová

V letošním roce jsme podávali žádosti o dotace u Ústeckého kraje a Ministerstva pro místní
rozvoj. V obou případech jsme uspěli a získali tak dotace na pořízení 2 ks nových křovinořezů –
dotace ve výši Kč 31 500,-, dále na vybudování nového chodníku ve Lbíně – 308 000,- Kč,
z Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018 jsme od ÚK obdrželi dotaci na pořádání
Bžanských slavností ve výši Kč 30 000,-. Z ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi dotaci ve
výši Kč 296 000,- na pořízení nového herního prvku pro dětské hřiště ve Lhenicích a druhé sestavy
workoutu, které budou sloužit našim sportovcům ve Lhenicích a ve Bžanech.
Dále máme podané žádosti na ÚK – dotace do lesů a na kompostéry pro občany obce. V obou
případech zatím nebylo radou ÚK projednáváno. Tak budeme věřit, že uspějeme i zde.


Ivana Horčicová

Na obecním úřadě jsou opět k dispozici sady tří tašek na
tříděný odpad. Do třech označených tašek zelené, modré
a žluté barvy lze shromažďovat sklo, papír a plasty. Na jejich
vršky je přišitý suchý zip a mají široké dno, takže je lze
navzájem spojit a „samy stojí“. Lidé si je v domácnosti mohou
dát do chodby, předsíně či komory a průběžně do nich
pohodlným způsobem sbírat separovaný odpad. Pak jen stačí
například jednou týdně zajít s taškami ke kontejnerům a jejich
obsah vysypat.
V případě, že nemáte dluh na platbu za komunální odpady
a v minulém období jste si tašky nevyzvedli, je možné o ně
požádat na obecním úřadě. Tašky jsou v omezeném počtu.
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Ivana Horčicová

Sluší se poděkovat prostřednictvím našeho čtvrtletníku – všem kdo finančně i materiálně podpořili
16. ročník Bžanských slavností, které se uskutečnily v sobotu 23. června 2018 na hřišti ve Bžanech.
Našimi sponzory pro rok 2018 byli:
Ústecký kraj
AUTOKRAJNÍK s.r.o., Hradiště
První Žatecká a.s., Bžany
MojePila s.r.o., Teplice
BIO VHV s.r.o., Bžany
Miroslav Kulich, Bžany
Jaroslav Kajaba, Jiří Thomas, Bžany
Dále bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se každoročně podílí na pátečních
přípravách – stavění všech stanů a na nedělním úklidu. Ať se jedná o úklid samotný, ale především
opětovné složení všech stanů. Další poděkování míří do všech našich okolních obcí: Kostomlaty
p/M, Světec, Ledvice, Hostomice a Ohníč za zapůjčení všeho potřebného pro konání těchto větších
akcí – tedy lavičky, stany.


Ivana Horčicová

V posledních letech se setkáváme asi nejen v naší obci, ale v naší společnosti celkově s velmi
rozšířeným zájmem používání ohňostrojů k různým akcím. Dříve jsme měli ohňostroj spojený
s oslavami příchodu Nového roku. Bohužel není týdne, abychom nebyli vystaveni oslavám se
závěrečnou tečkou ve formě ohňostroje.

Problematikou používání ohňostrojů se zabývá zákon k realizaci ohňostrojů a používání
pyrotechniky. Problematika je upravena zákonem č. 206/2015, O pyrotechnických výrobcích a
zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), dále jen „zákon
o pyrotechnice“.
Rádi bychom připomněli, že mimo hlášení každého takového ohňostroje na hasičský záchranný
sbor Ústeckého kraje – územní odbor Teplice jste povinni toto ohlásit i na místně příslušný obecní
úřad.
Věřte, že bychom velice neradi zamezovali aktivitám občanů vydáváním dalších a dalších
zakazujících vyhlášek. Ale přeci jen, nelze dopředu popřemýšlet a brát v úvahu reakci nejen
domácích zvířat, ale na venkově všech zvířat v našem okolí žijících? Navíc by byla i slušnost obejít
například své sousedy a dopředu upozornit a zeptat se zda by souhlasili s jeho realizací.
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Karolína Štědrá

Ovzduší je všude kolem nás. Atmosféra a látky v ní obsažené jsou nezbytným předpokladem pro
život na Zemi. Často jsou v ní ale přítomné látky, které negativně ovlivňují jak lidské zdraví, tak i
například vodu, půdu nebo rostliny. Právě z těchto důvodů je kvalitě ovzduší věnovaná velká
pozornost. Studuji na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy obor Ochrana životního prostředí a
ve své bakalářské práci jsem se rozhodla věnovat právě znečištění ovzduší.
Prostřednictvím několika specializovaných přístrojů, které jsem rozmístila po Lbíně, jsem
v prosinci 2017 a lednu 2018 sledovala množství prachových částic rozptýlených ve vzduchu.
Přístroje zaznamenávaly pouze částice s průměrem menším než 2,5 μm (tedy menším než 0,0025
mm). Pouhým okem tedy viditelné nejsou, ale pro lidské zdraví mohou být nebezpečné. Jsou
dostatečně malé na to, aby snadno pronikly do plic, kde se mohou usazovat nebo dokonce pronikat
do krve a dalších orgánů. Bylo prokázáno, že tyto částice způsobují nemoci plic, srdce a cév. Do
ovzduší se částice uvolňují například při spalování uhlí nebo dřeva a jsou také součástí výfukových
plynů. V současné době je velkým problémem nejen v České republice vytápění domácností. Kouř
z komínů totiž obsahuje škodlivé látky v závislosti na tom, co se v kotli spaluje. Díky vytápění
domácností může být kvalita ovzduší v malé vesničce v zimě horší než ve větším městě.
Výsledky měření nejsou moc příznivé. Zjistila jsem, že množství částic ve vzduchu bylo mnohdy
nad limitem, který je stanoven zákonem. Lidé jsou tak po delší dobu vystaveni vysokým hodnotám.
Průměrné hodnoty se od sebe v prosinci a v lednu lišily. V prosinci se pohybovaly kolem limitu (ten
je stanoven na 25 μg/m3 – tedy 0,000025 g částic v jednom metru krychlovém vzduchu) nicméně
v lednu byly spíše nad ním 27 – 38 μg·m3. Nejvyšší maximální hodnota, která byla naměřená,
dosahovala 4 347 μg/m3 (jedná se však o hodnotu okamžitou, nikoliv dlouho trvající). Silný vliv na
množství částic měla rychlost větru. Vyšší rychlosti větru jsou schopné znečištění rozfoukat a zlepšit
tak kvalitu ovzduší. Po dobu měření byla více než polovina dní s nižší rychlostí. Situaci také
významně zhoršují inverze, při kterých nemůže znečištění odcházet pryč a hromadí se tak při zemi.
V plánu mám uspořádat besedu, která se bude konat na podzim, nejspíše v říjnu. Tam bych celou
problematiku a výsledky práce vysvětlila podrobněji. V případě jakýchkoliv dotazů se na mě můžete
kdykoliv obrátit na emailu: karolinastedra@seznam.cz.


Marie Sedlmayerová

V rámci projektu "Péče o krajinu" byl vyčištěn prostor Supího vrchu / Špičky/ v Lysci. Pod vedením
botaniků, ing. Víta Jozy - muzeum Most a Petra Bultase, muzeum Ústí byly odstraněny nálety na
vrchu, hlavně šípků.
Jmenovaní pánové mimo jiné mapují vzácné rostlinky Českého
středohoří. Rádi se podělí o své poznatky a pořádají přednášky přímo v
terénu, naposledy ve Vrahožilech, Rtyni nad Bílinou a okolí. Z těch
zajímavých třeba orchidej z rodu vstavačovitých - okrotice bílá - vzácná,
kosatec nízký - silně ohrožený, kosatec sibiřský - silně ohrožený, divizna
brunátná - velmi vzácná, bělozářka liliovitá – vzácná (je na obrázku →),
pipa osmahlá, koniklec luční, třemdava bílá, atd.
Pokud při vašich vycházkách narazíte na nějakou zajímavou a
neobvyklou rostlinku prosíme, netrhejte ji a nesnažte se ji přesadit do
své zahrádky, může být chráněná. Tyto rostlinky potřebují k růstu skalní
stepi, suchou a mělkou půdu. Poučte také své děti. Buďme rádi, že se
můžeme těšit z tak krásných a vzácných druhů.
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Ivana Horčicová

Obce sdružené v Mikroregionu Svornost v průběhu prázdnin pořádají a zvou na tyto akce:
Obec Světec:
 července – Jakubská pouť spojená s oslavami obce
Obec Kostomlaty p/M:
 1. srpna – Svatovavřinecká pouť
Město Ledvice:
 12. srpna – Ledvické slavnosti
Ani v naší obci nebude chybět opětovně sportovní vyžití. Bžanští nadšenci Vás zvou letos již na
V. ročník čistě amatérský „Bžanský triatlon“ pro veřejnost od 15. let.
Datum: sobota 28. července 2018
Místo:

Obec Bžany – pláž vodní plochy Karolína I.

Startovné:

Kč 100,-/osoba závodící (občerstvení po dokončení závodu, ceny, tombola)
účastníci odpoledního programu Kč 100,-/osoba nad 15 let (grilování, živá hudba)

Uzávěrka přihlášek 20. 7. 2018 vč. úhrady poplatku, poplatek je nevratný
Závazné přihlášky včetně platby: tel. 724 389 128, 723 822 571
Více na fcb obce Bžany a na www.bzany.cz.
Podmínkou účasti pro cyklistickou část – horské kolo, cyklistická helma pro účastníky do 18 let.
Závodníci se účastní na svou vlastní zodpovědnost.
Časový harmonogram:

9:30
10:00
12:00
13:00

prezentace
start
předpokládané vyhlášení výsledků
restaurace Pod Kaštanem Bžany - grilování, živá
hudba, volná zábava

Další pozvánka je na sportovní akci pořádanou panem
Martinem Šteflem, která se uskuteční v sobotu 8. září 2018.
Jedná se o V. ročník „Skotských her“, které se konají na hřišti
ve Bžanech. Přijďte se pobavit a především vyzkoušet svou sílu
v disciplínách jako je hod kládou do dálky, chůze s betonovými
kufry, hod kamenem do dálky atd. Součástí této soutěže je i klání
dětí. Děti mají stejné disciplíny jako dospěláci. Takže soutěž je
určena i pro rodiče s dětmi. Během celého dne je zajištěno
občerstvení, živá hudba a určitě neodmyslitelné grilování na
závěr. Startovné na tuto akci – rodinné startovné 200,- Kč,
startovné jednotlivci – 100,- Kč. Přihlašování bude spuštěno
v průběhu měsíce srpna. Více informací na facebookových
stránkách obce Bžany nebo na www.bzany.cz.
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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.

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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