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září 2018

Vesnice Ústeckého kraje roku 2015

Ivana Horčicová

Máme měsíc září a to znamená jediné. Děti
nastoupily opětovně do škol a školek, ale
především si užily letos krásné teplé prázdniny.
Rodiče – věřím, že si odpočinuli od
každodenních starostí spojených se školními
povinnostmi svých dětí a nabrali nové síly na
nový školní rok. Doufám jen, že teplé počasí
vydrží co nejdéle a užijeme si ještě krásný slunný
podzim.
Čtyři roky opětovně uplynuly jako voda a před
námi je poslední měsíc funkčního období
zastupitelstva pro léta 2014-2018. V říjnu 5. a 6.
nás čekají nové volby do zastupitelstva obce a
zároveň volby do Senátu Parlamentu ČR. Ráda
bych touto cestou poděkovala všem členům
zastupitelstva za jejich čtyřletou práci. A ve
zkratce co se událo v průběhu let 2014 až 2018:
naše obec se stala Vesnicí roku Ústeckého
kraje, ocenění získala i Místní knihovna. Tímto
oceněním jsme se dostali do podvědomí
v našem regionu. Z investičních akcí zmíním:
nový chodník ve Bžanech a ještě do konce
letošního roku bude zajištěna bezpečnost
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chodců mezi Pytlíkovem a Lbínem výstavbou
nového chodníku s přechodovým místem.
Opravilo se neskutečných cca 8800 m2 místních
komunikací. A stále je to na naše poměry málo.
Připraveny jsou projekty na nové dětské hřiště ve
Lbíně, opravy dalších komunikací, nové veřejné
osvětlení ve Lbíně a v Lysci jelikož ČEZ
Distribuce a. s. bude stávající vrchní vedení NN
nahrazovat zemními kabelovými rozvody. V obci
se uskutečnil nespočet akcí – ať jsou to závody
pro děti v chytání ryb, triatlon, Skotsko – silácké
hry, Vánoční koupání otužilců, ale i tradiční
obecní ples, dětské dny, Bžanské slavnosti atd.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem
organizátorům takovýchto akcí, protože bez nich
by to nešlo. Opravdu děkuji, protože ti, co nikdy
nic neorganizovali, nevědí za co je toto
poděkování. Ráda bych také poděkovala
jedinému fungujícímu sdružení v obci a to Sboru
dobrovolných hasičů ve Lhenicích. V uplynulých
letech přibyli do jejich řad nový mistři republiky
a to nejen v kategorii dospělých, ale i z řad dětí a
dorostu. Poděkování patří všem, kteří se v SDH
věnují dětem. Poděkování patří také členům
výjezdové jednotky. Poděkovat bych také chtěla
našim seniorům, že nečekají a sami si organizují
společné posezení. Děkovat bych mohla do
nekonečna. Prostě závěrem: Děkuji všem za
spolupráci.


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

41. zasedání ZO Bžany – ze dne 20. 6. 2018

Přítomno 8 členů z 9 omluven p. Svědínek

ZO projednalo a schválilo:
• Nabídku spol. Fr. Smitka – na pořízení herních prvků v ceně Kč 422 962,- • Smlouvu o zpracování
osobních údajů mezi obcí Bžany a Marius Pedersen a.s. • Smlouvu o zajištění obecních slavností
s Fast Agency-Jiří Fait • Prodej pozemku p.č. 755/4 – ostatní plocha 65 m2 v k.ú. Lysec žadateli XXX
za cenu Kč 5 525,- + vklad do KN • Zapojení obce do unikátní knihy Teplicko z nebe a to pořízením
20 knih po 399,- Kč • Vyčlenění prostoru v obecních novinách pro volební strany a jednotlivce
kandidující do zastupitelstva obce v říjnu 2018 za těchto podmínek – cena za využití 1/1 strany
1000,-Kč, ½ strany 600,-Kč, ¼ strany 300,- Kč • Záměr prodeje pozemku p.ř. 719/5 trvalý travní
porost 57 m2 v k.ú. Lysec • Rozpočtové opatření č. 4/2018
ZO projednalo a neschválilo:
• Pořízení 1 ks venkovního stolu na pingpong
ZO projednalo a rozhodlo:
• O zrušení výběrového řízení na akci „Novostavba chodníku Lbín“ z důvodu, že obec neobdržela
žádnou nabídku • O zahájení zadávacího řízení VZ malého rozsahu na stavební práce mimo režim
zákona s názvem „Novostavba chodníku Lbín“
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• Závěrečný účet Mikroregionu Svornost za rok 2017 • Závěrečný účet ÚK za rok 2017, Střednědobý
výhled rozpočtu ÚK na období 2019-2023 • Zprávu z provedené kontroly FV dne 25. 5. 2018
42. zasedání ZO Bžany – ze dne 11. 7. 2018

Přítomno 7 členů z 9 omluven p. Svědínek,
p. Pauza

ZO projednalo a schválilo:
• Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 18/SML3021/SOPD/KP • Prodej pozemku p.č. 719/5
trvalý travní porost 57 m2 v k.ú. Lysec žadateli XXX za cenu Kč 4 845,- + poplatek za vklad do KN •
Pronájem st.p.č. 193 vč. stavby občanského vybavení za účelem zřízení veřejné posilovny • Smlouvu
o poskytování práv k užívání software číslo SML-00800/18

Ivana Horčicová
starostka

Jakub Adamec
místostarosta


Ivana Horčicová

V pátek 20. července ve 23:55 hodin se v obci rozezvučela siréna, která byla spuštěna operačním
střediskem HZS. To znamenalo jediné: požár někde v blízkosti naší obce. Ano požár to byl –
v Bukovicích hořely balíky slámy připravené pro koně na zimu.
Chci touto cestou poděkovat všem jednotkám, které u nás zasahovali, ale hlavně fyzické osobě
panu Jaroslavu Šmucerovi z Bukovic, který i v tuto noční dobu přispěchal na pomoc zasahujícím
hasičům a svým traktorem rozvážel hořící balíky.
Proto ještě jednou moc děkujeme a vážíme si této spolupráce.
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Ivana Horčicová

 Upozorňujeme, že v obci bude na podzim opět probíhat svoz nebezpečného odpadu. A
to naučeným způsobem: od soboty 6. 10. do neděle 7. 10. 2018 mohou občané odkládat
tento odpad ke kontejnerům na tříděný odpad. Následně v pondělí 8. 10. bude pracovníky
OÚ svezen k obecnímu úřadu. Dále je možnost do soboty 13. 10. 2018 do 8:15 hodin přivést
osobně na OÚ ve Bžanech.
 Velkokapacitní kontejnery budou v obci přistaveny na svá stanoviště letos v pozdějším
termínu a to od pátku 23. 11. do neděle 25. 11. 2018. Nově jsme přidali pro podzimní svoz
kontejner pro vrchní část Bukovic – nad panelovou cestou. Žádáme občany, aby do těchto
kontejnerů nevhazovali pneumatiky a elektro zařízení, které patří do nebezpečného
odpadu.


Informace k obecnímu rozhlasu: jelikož se jedná o bezdrátový rozhlas, dochází bohužel ke
špatnému přenosu ve vzdálených částech naší obce. Proto je možnost získávání informací
OÚ prostřednictvím zasílání e-mailů nebo SMS zpráv. V případě, že máte zájem informace
dostávat na svůj e-mail prosím napište na obecbzany@centrum.cz žádost a budete přidáni
do 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 jméno,
prosíme, uvádějte alespoň místní část - např. Mošnov. Uvedením místní části máme
možnost Vám zasílat zprávy, které jsou určené jen pro Vaši místní část. Ne vždy hlásíme
pro všechny místní části. Například porucha vody ve Lbíně není hlášena např. v Bukovicích.

 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 o nahlášení na obecní úřad (tel. č. 417872277) nejpozději do 30. 11. 2018


Ivana Horčicová

V červnovém čísle jsme Vás informovali, kde jsme
byli úspěšní se žádostmi o dotaci. Těší nás, že Vás
opět můžeme informovat o dalším získání peněz pro
činnost obce.
Jedná se o příspěvek na obnovu, zajištění a
výchovu lesních porostů – od Ústeckého kraje jsme
obdrželi dotaci ve výši 43 000,- Kč. Ti, co
v dotazníkovém šetření vyjádřili zájem o domácí
kompostér, jistě projeví radost – jelikož jsme dotaci
obdrželi, a to ve výši 279 160,- Kč. Prosíme
o trpělivost, jelikož na dodávku kompostérů do
domácností musíme ještě vypsat poptávkové řízení.
Předpokládáme, že do konce roku zájemce vyzveme
k vyzvednutí daných nádob.
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Ivana Horčicová

Po dlouhém přemýšlení jak zkrášlit prostory na
obecním úřadě, především zasedací místnost kde
se pořádají zasedání zastupitelstva obce, vítání
občánků a případně svatební obřady nás napadlo
jak využít šikovných lidí žijících v naší obci. Vždyť
za pomoci našich šikovných lidí vznikají kalendáře
a malé kalendáříky. Tentokrát jsme si dovolili
oslovit paní Marii Sedlmayerovou, která žije ve
Lbíně a v současné době vede keramický kroužek
v budově bývalé restaurace. Pro naši potřebu
vytvořila společně se svým uměleckým kolegou
kachle s motivy z každé místní části a obrázky
květin, ze kterých vznikl krásný obraz podmalovaný
reliéfem Českého středohoří.
Moc děkujeme za krásné dílo, které, jak věříme,
bude dlouhou dobu ozdobou obecního úřadu.


Ivana Horčicová

Po prázdninách je opět otevřena čtenářům a nejen jim místní knihovna
ve Bžanech. Provozní doba je každý čtvrtek od 17:00 do 20:00 hodin.
V průběhu měsíce září a zřejmě i v říjnu máte možnost přinést učebnice
Vašich dětí na zabalení. Balíme pevnější folií, která vydrží celoroční
zacházení s knihou. Stačí knihy přinést a chviličku s námi posedět, třeba
i kávy nebo se zabavit výběrem nových knih.
Po prázdninách jsme do knihovny pořídili nové knihy. Například: Ivanka
Devátá – Rodinný podnik, Halina Pawlowská – Až se mě dcera zeptá, Hana
Whitton – Anežka Česká, James Patterson – Pastýř, Blanka Sýkorová –
Tvoření z čajových sáčků. A mnoho a mnoho dalších knih.
Pod místní knihovnu spadá i „Keramický
kroužek“, který funguje ve Lhenicích v bývalé
restauraci. V letošním roce byl přikoupen i
keramický kruh. Kroužek funguje 1x v týdnu a
to převážně v úterý od 17:00 hodin.
V místní knihovně ve Bžanech připravujeme:
24. listopadu 2018 od 14:00 hodin – Tvořivé dílny pro maminky a
tatínky – výroba netradičního adventního kalendáře pro děti
2. prosince 2018 od 14:00 hodin – Tvořivé dílny pro děti – výroba
dárku
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Lenka Vlčková

V roce 2017 dostala jedna z komunikací v Mošnově nový asfaltový povrch. Obnova povrchu byla
odbornou firmou ukončena v místě autobusové zastávky. Bohužel však asfaltový povrch
před zastávkou nebyl proveden po celé ploše, ale končil cca v polovině vstupu do zastávky.
Dle mého názoru tak na dětmi nejvytíženější zastávce v naší obci hrozila možnost úrazu, např.
podvrtnutí kotníku. V roce 2018 se realizovala akce, která zahrnovala nový povrch silnice z Bžan do
Mošnova. Využila jsem tedy vhodné příležitosti a požádala jsem osobně pana místostarostu naší
obce Jakuba Adamce, zda by nebylo možné zajistit úpravu vstupu před zastávkou v Mošnově.
Pan místostarosta mi sdělil, že v rámci této akce to možné není, ale vyvine snahu o nápravu
při nejbližší příležitosti. Stalo se tak v měsíci srpnu 2018, a to po dokončení úprav povrchu místní
komunikace v části obci Lhenice. Tímto bych mu chtěla poděkovat. Je potěšitelné, že vnímá názory
občanů obce a snaží se o zlepšení prostředí.
Jen tak dál, pane místostarosto!


Ivana Horčicová

Do konce roku 2018 máme pro Vás připraveno pár akcí pro veřejnost.
V říjnu to bude tradiční „Dýňování“ - od 17:00
hodin budou v neděli 28. října před restaurací ve
Bžanech přijímány do soutěžní výstavky Vaše
vyzdobené dýně. Dýně budou opět po dobu
jednoho týdne svítit každý večer. Tři nejzdařilejší
výtvory oceníme malým dárkem. V 17:30 hodin od
restaurace v případě příznivého počasí vyjde
průvod masek s lampiony k nádraží.
V sobotu 1. prosince od 15:30 hodin Vás
srdečně zveme k tradičnímu rozsvícení
vánočního stromu k obecnímu úřadu. Na
přesném programu se zatím pracuje. Včas Vám
sdělíme
prostřednictvím
webových
a
facebookových stránek a také budou vylepeny
plakátky na vývěsních deskách.
V pátek 7. prosince v 17:00 hodin srdečně
zveme všechny děti na Mikulášskou besídku na sál
restaurace ve Bžanech. Divadelní představení
v režii Divadla M z Duchcova a na závěr samotný
Mikuláš s nadílkou – to vše čeká na vás a vaše děti.

O dalších akcích ve 4. čísle Bžanského čtvrtletníku. Těšíme se na setkání s Vámi.
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Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co se starým papírem, plasty i sklem. Přesto
ale mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné
látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a
ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů,
poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny
a materiály ke znovuvyužití.
Kde jsou červené kontejnery, zjistíte rychle na www.cervenekontejnery.cz.
Věděli jste, že:
Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné konvice?
V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách případů vhazovali do červených kontejnerů elektro
vyrobené před rokem 2005?
Češi za loňský rok vyhodili v průměru na osobu 1,89 kg elektra? V porovnání s ostatními zeměmi
ale nejsme žádní rekordmani. Například v Norsku činí roční zpětný odběr elektrozařízení až 30 kg
na osobu.
Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny dojde ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 36
kilogramů? Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 9 domácností.
Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12-18 měsíců?
Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením do směsného odpadu a má také
největší spotřebu baterií? Tomu odpovídá také fakt, že v domácnostech patří k nejkupovanějším
zařízením. Nejméně polovina Čechů koupí elektronickou hračku jednou za rok.
Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce skleníkových plynů, protože není
vyprodukováno 44 kilogramů CO2? Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede
vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.
Co patří do červených kontejnerů?






mobilní telefony, vysílačky, navigace;
přehrávače mp3, diskmany, rádia;
notebooky, klávesnice, myši;
baterie a nabíječky,
kalkulačky, budíky;

 elektronické hračky, auta na vysílačku,
roboty;
 fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí
strojky;
 žehličky, ruční vysavače;

aj.);


menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice
další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.
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Zdeněk Bergman

8. září 2018 letěl nad okresem Teplice horkovzdušný balón. Z jeho koše jsem pořídil mnoho
fotografií včetně pohledů na České středohoří a obec Bžany.

Vesnice uprostřed v popředí je Pytlíkov, na který hned navazuje Lbín a Lysec. Na obrázku je nad
nimi Hradiště a Bžany. Další kousek výš jsou Bukovice a mírně vpravo Mošnov. Ještě o kousek víc
vpravo vykukují Lhenice.
Nejvýraznější kopec na obzoru je Milešovka (837 m). Úplně u pravého okraje snímku je táhlý
kopec Hradišťany, který je se 752 m druhý nejvyšší v Českém středohoří. Třetí je Pařez (733 m)
nad Kostomlaty, ale ten je na fotce těžko rozeznatelný. Zato Kostomlaty jsou vpravo nahoře vidět
docela dobře.
Máme to tu hezké, že? A z velké výšky je to úplná nádhera.
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Ivana Horčicová

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018. Právo volit do
zastupitelstva obce má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních úmluv.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční spolu s volbou do zastupitelstva
obce.
Volič svou totožnost a občanství ČR prokáže ve volební místnosti platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu
hlasování umožněno.
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, mohou voliči požádat obecní úřad a v den voleb
příslušnou okrskovou volební komisi o možnost hlasování v rámci volebního okrsku mimo volební
místnost. V tomto případě příslušná OVK navštíví voliče s přenosnou volební schránkou. Telefonní
kontakty: volební okrsek č. 1 - Bžany – 417 872 277, volební okrsek č. 2 - Lbín – 724 271 740
Pro volby do Senátu - Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu
je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz, který opravňuje k hlasování ve dnech
voleb pouze ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu kraje a v rámci volebního obvodu,
kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému
pobytu.
V případě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční dne 12. a 13. října
2018 Volič na 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti
ve dnech voleb.
Volby probíhají – v pátek 5. 10. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. 10. od 8:00 do 14:00 hodin.
Každému voliči budou nejpozději do 2. října 2018 dodány do domovních poštovních schránek
hlasovací lístky pro obě volby. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste své schránky řádně
označili a vyprázdnili. Pokud volič neobdrží hlasovací lístky, má možnost si je vyzvednout na OÚ
nebo je obdrží ve volební místnosti. Občané s trvalým pobytem na adrese obecního úřadu tj.
Bžany 50 obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Obec Bžany je rozdělena na 2. volební okrsky:
Volební okrsek č. 1 – Bžany, Bžany č.p. 50 – obecní úřad (pro místní části Lhenice, Mošnov,
Bukovice, Bžany a Hradiště)
Volební okrsek č. 2 – Lbín, Lbín č.p. 4 (pro místní části Lysec, Lbín a Pytlíkov)
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Sdružení nezávislých kandidátů – SNK - Za rozvoj obce

Vážení spoluobčané, i v letošních volbách do zastupitelstva obce si Vám dovolujeme představit
kandidáty kandidující za sdružení nezávislých kandidátů – SNK - Za rozvoj obce.
Pro volební období 2018 – 2022 bylo dosavadním zastupitelstvem obce Bžany odsouhlaseno
celkem 9 členů zastupitelstva obce.
Kandidující:
Ivana Horčicová, 47 let, bytem Bžany, v současné době uvolněná starostka
Jakub Adamec, 42 let, bytem Bžany, OSVČ, v současné době neuvolněný místostarosta
Tomáš Jelínek, 47 let, bytem Lbín, bankéř, v období 2014 – 2018 vykonával funkci člena
finančního výboru
Jiřina Pertlová, 58 let, bytem Hradiště, učitelka MŠ, v období 2014 – 2018 vykonávala funkci
předsedkyně finančního výboru
František Preiss, 59 let, bytem Lbín, OSVČ, v období 2014 – 2018 vykonával funkci předsedy
kontrolního výboru
Milan Drozd, 58 let, bytem Hradiště, údržbář, v období 2014 – 2018 vykonával funkci člena
kontrolního výboru
Ladislav Pertl, 34 let, bytem Hradiště, učitel
Jaroslava Capoušková, 46 let, bytem Bžany, úřednice
Pavel Folget, 50 let, bytem Lhenice, stavební technik
Jsme si vědomi, že v uplynulých letech absolutně chyběla v zastupitelstvu obce osoba se
znalostmi z oboru stavebnictví. Proto jsme do našich řad přizvali nového člena a to stavebního
technika, Ing. Pavla Folgeta, který žije v místní části Lhenice. Dalším novým členem na kandidátce
je Ladislav Pertl, kterého jistě mnozí z Vás znají jako skvělého organizátora a především jako osobu
zajišťující občerstvení – jak na Bžanských slavnostech, ale i na Rozsvícení vánočního stromu –
mimo jiné učitel Ústeckého kraje za rok 2012, pořadatel mnoha kurzů a seminářů v oblasti
gastronomie. Věříme, že organizační schopnosti každého jsou při výkonu této funkce jen přínosem.
Poslední naší posilou, i když ne novou je paní Jaroslava Capoušková, která žije ve Bžanech a
pracuje na Městském úřadě v Bílině. Má mnoho zkušeností v práci s lidmi a především je jedna
z dalších osob, která se podílí na organizaci mnohých akcí v obci.
Nechceme Vám slibovat nemožné, že vybudujeme to a opravíme ono. Myslíme si, že tím
dodatkem za názvem našeho sdružení „Za rozvoj obce“ je z naší strany řečeno vše.
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Vážení přátelé,
na mošnovské návsi jsem si jako dítě hrával. Taky na Holomajce nebo v oprámu Karolína.
Do Bukovic a do Hradiště jsem chodil do školy. Rád na první čtvrtstoletí svého života
vzpomínám. Svou rodnou obec mám hluboko v srdci. I proto už 18. rok dělám redaktora
Bžanského čtvrtletníku. Zkrátka – nemohu se od vás odtrhnout. 
Přijďte prosím k volbám a volte podle svého uvážení.
Zdeněk Bergman
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www.studiomt.cz

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
pět let.

Bžanský čtvrtletník vydává a tiskne Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, 415 01 Teplice, tel.
417 813 081, e-mail: bergman@gymtce.cz. Náklad 370 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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