20. ročník, číslo 4

Vesnice Ústeckého kraje roku 2015
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Vážení spoluobčané,
dny v kalendáři plynou jako voda v řece
a máme tu měsíc prosinec – konec roku,
spojený se svátečními dny.
Zastupitelstvo obce jménem všech děkuje
za Vaši účast v komunálních volbách.
V současné době naším společným cílem je
nezabrzdit obec v dalším rozvoji naopak
v dalších čtyřech letech najít společnou řeč a
stanovit si jediný cíl a tím je obec Bžany.
Do svátečních dnů Vám všem přejeme
klidné a spokojené prožití a všem bohatého
ježíška a to nejdůležitější mnoho zdraví
a spokojenosti do nového roku.


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

43. zasedání ZO Bžany – ze dne 19. 9. 2018

Přítomno 8 členů z 9 omluven p. Pauza

ZO projednalo a schválilo:
• Pololetní účet obce Bžany za rok 2018 • Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy
o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV • Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby • Dohodu o způsobu
provedení údržby ochranného pásma • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu • Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti • Rozpočtové
opatření č. 7/2018 • Program pro poskytování dotací na podporu výstavby DČOV • Podání žádosti
na SVS a.s. o finanční dar na ekologické účely • Vymáhání dluhu p. XXX prostřednictvím právního
zástupce • Navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ Bžany o částku 60 200,- Kč • Smlouvu
o zřízení služebnosti inženýrské sítě • Dodatek ke smlouvě č. 2 mezi obcí Bžany JUKR s.r.o. •
Zajištění TDI na akci „Novostavba chodníku Lbín“ panem Igorem Kadlecem za cenu Kč 23 500,ZO projednalo a neschválilo:
• Finanční příspěvek pro zadluženou obec Prameny
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• Pololetní účet Mikroregionu Svornost za rok 2018 • Rozpočtové opatření č. 6/2018 • Informaci ČEZ
Distribuce a.s. o výpovědi z podpěrných bodů v Lysci
Ivana Horčicová
starostka

Jakub Adamec
místostarosta

1. (Ustavující) zasedání ZO Bžany – ze dne 31. 10. 2018

Přítomno 9 členů z 9

ZO projednalo a schválilo:
• Program ustavujícího zasedání • Zvolení jednoho místostarosty
ZO projednalo a určilo:
• pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn • Veřejné hlasování
jako způsob volby starosty a místostarosty
ZO projednalo a zvolilo:
• Starostou Ivanu Horčicovu • Místostarostou Daniela Bendu • Předsedu finančního výboru Jiřinu
Pertlovou • Předsedou kontrolního výboru Romana Drašara • Členy finančního výboru Tomáše
Jelínka a Ing. Miroslav Pauzu • Členy kontrolního výboru Josefa Koutka a Tomáše Podlenu
ZO projednalo a stanovilo:
• Odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
Místostarosta – Kč 15 000,-, Předseda výboru – Kč 2 757,-, Člen výboru – Kč 2 298,-, Člen
zastupitelstva bez dalších funkcí – Kč 1 379,2. zasedání ZO Bžany – ze dne 28. 11. 2018

Přítomno 9 členů z 9

ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 10/2018 • Plán inventur k provedení inventarizace majetku a závazků pro
rok 2018 vč. složení inventarizační komise • Dodatky ke smlouvám Marius Pedersen a.s. • Kupní
smlouvu o prodeji nemovité věci a smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Bžany a SŽDC, s.o. •
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S 7/2009 o provádění servisních prací • Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě
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č. 1/2015 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb • Smlouvy o výpůjčce a následném
darování pro 100 ks domácích kompostérů žadatelům • Záměr změnit Smlouvu o nájmu pozemku
č. 7/2012 uzavřenou dne 29. 6. 2012 • Termín prosincového zasedání ZO 19. 12. od 18 hodin •
Zásady pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu obce v oblasti kultury, sportu a zájmové
činnosti a pro rok 2019 částku Kč 1 000,- na osobu do vyčerpání celkové částky 30 000,- • Pořízení
osobního vozidla do částky 200 000,- Kč pro účely údržby obce • Záměr prodeje pozemku p.č. 710
23 m2 v k.ú. Lysec • Příspěvek ve výši do 35 000,- Kč na materiál pro opravu kabin Bžany • Dočasný
zábor části pozemku p.č. 802 v k.ú. Lhenice – 10 m2 na dobu 2 měsíců za celkovou cenu Kč 100,ZO projednalo a vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 9/2018 • Úpravu rozpočtu obce na rok 2019 • Informaci o proběhlých
kontrolách na OÚ Bžany • Informaci o uzavření MŠ v době vánočních svátků • Žádost pana XXX
o odkoupení pozemku p.č. 710 - 23 m2 v k.ú. Lysec • Podané žádosti o fin. příspěvek z rozpočtu
obce na rok 2019 • Bere na vědomí přijaté petice
Ivana Horčicová
starostka

Daniel Benda
místostarosta


Ivana Horčicová
Kandidátní listina
č.

1
1
1
1
1
2
2
2
2

Kandidát
poř.
číslo

název

ZA BŽANSKO
ZA BŽANSKO
ZA BŽANSKO
ZA BŽANSKO
ZA BŽANSKO
SNK - Za rozvoj obce
SNK - Za rozvoj obce
SNK - Za rozvoj obce
SNK - Za rozvoj obce

1
2
3
4
5
1
2
3
4

příjmení, jméno

Benda Daniel
Koutek Josef
Drašar Roman
Rost Emil
Podlena Tomáš
Horčicová Ivana
Adamec Jakub
Jelínek Tomáš
Pertlová Jiřina

Hlasy
Navrhující
Politická
strana
příslušnost abs. v %
věk

43
41
48
37
41
47
42
47
58

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

242
221
207
235
240
254
223
208
205

12,07
11,02
10,32
11,72
11,97
13,36
11,73
10,94
10,78

Pořadí
zvolení

1
2
3
4
5
1
2
3
4

Pan Emil Rost se ještě před ustavujícím zasedáním zastupitelstva obce vzdal svého mandátu a
byl na jeho místo zvolen 1. náhradník ZA BŽANSKO Ing. Miroslav Pauza, 46 let.
Volební účast 65,54%.
Po ustavujícím zasedání zastupitelstvo obce pracuje v tomto složení:
Ivana Horčicová
Daniel Benda
Jiřina Pertlová
Tomáš Jelínek
Ing. Miroslav Pauza
Roman Drašar
Josef Koutek
Tomáš Podlena
Jakub Adamec

Starosta
Místostarosta
Předseda finančního výboru
Člen finančního výboru
Člen finančního výboru
Předseda kontrolního výboru
Člen kontrolního výboru
Člen kontrolního výboru
Zastupitel obce bez další funkce
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Ivana Horčicová

Pokladní termín
Posledním termínem pro přijetí hotovosti do pokladny OÚ je středa 19. 12. 2018 do 16:00
hodin. V případě pozdější úhrady poplatku za rok 2018 obci prosíme o zaslání na účet obce
3128501/0100.
Uzavření úřadu
Obecní úřad v době od pátku 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019 uzavřen.
První úřední den: středa 2. 1. 2019.
Ceny za nádoby na komunální odpad
Chtěli bychom Vás informovat, že i přes podpis dodatků ke smlouvám se svozovou společností
Marius Pedersen a.s. (dodatky jsou uzavírané z důvodu navýšení cen za likvidaci odpadu) obec
nepřistupuje k navýšení cen za jednotlivé nádoby pro občany. Rozdíl vzniklý navýšením
dofinancovává obec Bžany již od roku 2013 z vlastních zdrojů. Ceny za nádoby zůstávají stejné jako
v roce 2018.
SMS rozhlas
Jelikož se nám stává, že bohužel i po přihlášení do aplikace SMS rozhlasu Vám zprávy nechodí,
nabízíme možnost zaregistrování se přes e-mail. V případě zájmu o zasílání hlášení rozhlasu
formou SMS Vás žádáme o zaslání žádosti na e-mail: obecbzany@centrum.cz kam Vaše telefonní
číslo ručně zadáme. Spolu s mobilním telefonním číslem prosíme o uvedení, z jaké místní části jste.
To pro případ hlášení pouze pro konkrétní část obce.
Příspěvek na podporu kulturní, sportovní a zájmové činnosti mládeže
Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí finanční podpory pro rok 2019 ve výši Kč 1 000,- na
jedno dítě ve věku od 5 do 18 let. Příspěvek bude poskytován na podporu kulturní, sportovní a
zájmovou činnost dětí, kterou provozují organizovaným způsobem a v organizacích, které nemají
sídlo činnosti ve správním obvodu obce Bžany. Pro rok 2019 je v rozpočtu připravena celková částka
30 000,-. Žádost o příspěvek musí být podán na OÚ ve Bžanech nejpozději do 30. dubna a příspěvky
budou vypláceny do vyčerpání celkové částky. Zásady a žádost bude ke stažení na stránkách obce
Bžany – úřad – vyhlášky a pravidla. K žádosti je potřeba přiložit kopii registračního průkazu nebo
potvrzení o členství v organizaci.
Dovolená dětské lékařky
MUDr. Eisnerová, dětská lékařka oznamuje, že ve dnech 10. 12., 13. 12., 27. 12. a 31. 12. 2018
bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena ordinace v Žalanech.


Ivana Horčicová

V loňském roce jsme se poprvé o štědrý den sešli na pláži a obdivovali ty, kteří měli tu odvahu a
vstoupili do studené vody. Nebyli by to naši aktivní Bžaňáci, kteří z této akce udělali tradici. Opusťte
na chvíli shon v kuchyních a využijte příležitosti a pojďte na procházku do přírody.
Zveme tedy tímto všechny, kdo chtějí utužit své zdraví nebo jen se setkat a popřát si krásné
svátky v pondělí 24. 12. ve 13 hodin na pláž naší Karolíny - oprámu.


Daniel Benda

Výzdoba je jedno z témat především v době vánočních svátků a tady mi dovolte, abych poděkoval
panu Vlastislavu Vlčkovi, který ve své firmě Kovpal s.r.o. pro obec vyrobil a dodal vánoční stromek,
který je umístěný u nádrže ve Bžanech.
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Letos je pro vás připravená „Pošta do nebe“.
Možnost zapálit svíčku a pomodlit se nebo vzpomenout na své blízké.
Svíčky budou připravené v kostele.


Jacquelina Jančová

Jak jednoduché slovo, které má pro každého jiný význam. Pro jednoho posvátné místo pro
druhého nic neříkající budova. A pak jsme tu i tací co kostel považujeme za historickou památku.
Tento případ jsem i já. Bohužel jsem v posledních letech zaznamenala, že náš kostel v Hradišti je
v zájmu jen o vánoční mši. Proběhlo pár hezkých koncertů a akcí a bohužel bez zájmu místních
obyvatel.
Náš kostel v Hradišti je vlastně jedna z nestarších dochovaných památek kolem nás. Letos se mi
do ruky dostala zajímavá brožurka – knížečka, kterou vydal místní farář Franc Zuklina kolem roku
1900. Na podporu získání financí na dostavbu věže kostela. Brožurka je psaná kurentním písmem
neboli švabachem, nechala jsem jí přeložit a ráda bych se o psaný text s vámi podělila, je tam dost
zajímavostí a třeba vás to potěší jako mne. V tomto čtvrtletníku vyjde jedna část a v příštím bude
druhá, protože text je dost dlouhý.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a hezké čtení o historii našeho okolí.
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Koupí a půjčováním této knížečky
se stanete dobrodincem
starodávného kostela v Hradišti

Historicky významný

kostel v Hradišti
(okres Teplice)
Příspěvek k historickému
povědomí o kostelích v Čechách.
Vydal Franz Zuklin.

Cena: 20 krejcarů,
25 krejcarů, včetně poštovného
Nákladem výboru KirchenbauComité v Hradišti u Teplic.
Prodává knihkupectví Buchhandlunt
A. Opitz, Warnsdorf.
K dostání ve všech knihkupectvích.

Tiskárna Ambr. Opitz, Warnsdorf.

(překlad vybrané části knihy Die historisch berühmte Kirche zu Ratsch)
Většina historických památek se podobá perlám, které nepřízní doby, válkami, přírodními úkazy
a katastrofami ztratily svůj lesk. Bývají ztraceny a zapomenuty a k jejich objevu dochází až po
staletích. Většinou pak Jsou vyčištěny a opraveny, aby mohly k velké radosti vděčných potomků
zazářit ve své nové kráse. Jestliže to platí o památkách obecně, pak se toto tvrzení o to více dotýká
kostelů, které jsou místy Bohu obzvláště milými, neboť slouží k pozvednutí víry.
Některé časopisy přinesly nedávno zprávu o stavbě věže a rozšíření historicky cenného
kostela, které plánuje farní obec v Hradišti. Tato krátká zpráva zapůsobila jako zjevení, jako ozvěna
krásných, dávných časů, vzbuzující v srdci touhu, zjistit něco bližšího o tomto kostele. - V souvislosti
s tím jsem před několika dny dostal dopis jedné velmi ctěné osoby, ve kterém stálo napsáno: "Váš
stavební záměr v Hradišti mě velmi zajímá, a sice proto, že cítím povinnost vyhledat a sdělit Vám o
kostele historické údaje, ke kterým mám přístup. Ve světle dřívější historie se naše vesnice ukazují
v přátelském světle a dokonce bývají ověnčeny gloriolou." - Proto bych velmi rád laskavému čtenáři
a milé čtenářce přiblížil něco více ze starých dobrých časů kostela v Hradišti a vyvolal touhu zjistit
něco více o minulosti. Podle informací, které jsme obdrželi a podle nákresů získaných z farní kroniky,
obnovili farníci a duchovní správce s nevšední láskou a jako vzácnou perlu svůj kostel, který teď září
ve svém dřívějším lesku.
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Hradiště je v současnosti malá ves, která leží hodinu cesty jižně od Teplic v Čechách. Dráhou
sem za čtvrthodinu dojedete po trati z Teplic do Liberce. V minulých staletích postupně měnila zápis
svého názvu. Z roku 1352 ji známe jako Hradysčz, v roce 1391 jako Hradiscz, 1405 Hradisscz, 1416
Hradisst, 1425 Hradisczt. Hradiště patřilo ve 14. století pod patronaci a k panství teplického kláštera
benediktinek. Zdejší kostel byl velmi dobře zaopatřen, což vyplývá z údajů o tom, že v roce 1305
donátor pololetně platil papežský desátek ve výši 8 grošů. Později v letech 1352, 1369 a 1384 to
bylo 9 grošů, přičemž nejlepší beneficium bílinského arciděkanství (ke kterému Hradiště patřilo)
platilo 48 grošů. Zbylá polovina farních úřadů odváděla daň menší než 9 grošů. Fakt, že byl kostel
v Hradišti bohatý, dokazují pojmenování největších a nejhezčích pozemků, která se dochovala
dodnes jako např.: „Pfaffenwiese“, „Pfaffenbuch“, „Kirchenfeld“. - Podle dochovaných záznamů
vedl před rokem 1391 duchovní správu v Hradišti farář nebo plebán jménem Matouš, který v tom
roce obdržel faru ve Volevčicích u Postoloprt. Odtud na jeho místo nastoupil farář Jan poté, co byl
presentován abatyší Teplického kláštera a svou instalaci pak slavil v Kostomlatech. V roce 1395
zvolil „majitel fary“ pro instalaci nového faráře sousední obec Světec. Jeho jméno prameny
neuvádí. V r. 1405 byl Buško, farář z Hradiště, svědkem ve sporu Bořislavského faráře s baronem
z Radovesic kvůli mešní a chudinské nadaci. Ještě v roce 1416 zastával Buško (Bohuš=Gottfried)
svůj úřad, ze kterého se (1416) nechal přeložit do Kožova (u Vršovic) a na jeho místo přišel do
Hradiště tamější farář Hinko (Heinrich). Posledně jmenovaný byl prezentován abatyší teplického
kláštera Sofií. V té době se na Hradišti nacházel také šlechtic nebo majitel panství, který byl vazalem
kláštera v Teplicích a který dostal správu pozemků v Hradišti jako léno. O něm se k datu 1412
zmiňuje Frind ve své knize o historii kostelů „Kirchengeschichte“ (sv.I, 326). Podle Balbína se měl
jmenovat Zazema a převést kostelu v Hradišti několik polí z obce Nakle jako náhradu za církevní
desátky. V roce 1415 (podle Balbína) obdržel urozený pán Heřko z Hradiště od faráře Chanuše
z Valtířova u Ústí nad Labem 80 kop jako půjčku (z kostelního jmění). Za tento kapitál se věřiteli,
tedy kostelu ve Valtířově, vracely ročně 3 kopy z výnosů vinic a chmelnic v Hradišti. V r. 1425 zde
byl ještě katolický kněz, jehož jméno se neuvádí a který byl jmenován arcibiskupskou konzistoří
v Žitavě (tenkrát ještě patřila k Čechám) komisařem s právem volit novou teplickou abatyši Alžbětu
z Vartenberka. Jménem arcibiskupa pak také abatyši uvedl do úřadu a hodnosti.
O dalším osobu hradišťského kostela v období husitských bouří máme jen sporé nebo vůbec
žádné informace. Jisté však je, že původní starý kostel už neexistuje. Během husitských válek byl
buď rozbořen, nebo vypálen, protože se z té doby nedochoval ani jeden zvon. Kostel prý měl větší
hrobku. Jedinými důkazy o velikosti a kráse tehdejšího kostela, které se dochovaly do dnešních dnů,
jsou: velký náhrobník z tvrdého pískovce, který je opravdovým pokladem kostela v Hradišti, dále
boční vchod ke hřbitovu a boční vchod do kostela, v jehož dolní části se nachází starý nápis.
Na troskách původního kostela byl v 16. století ze štědrých darů vrchnosti v Kostomlatech
postaven nový kostel. Letopočet na jednom ze dvou dochovaných zvonů dokazuje, že se tak stalo
v roce 1528. V tomto kostele se ještě nacházela stará hrobka. Důkazem toho je před 7 lety nalezený
velmi dobře zachovaný náhrobník z bílého pískovce oznamující, že je v tomto kostele pochována
„Paní Kateřina Kostomlatská z Vřesovic, která zemřela roku 1552 v sobu po svátku svatých Šimona
a Judy.“ Z toho lze usoudit, že po zničení kláštera benediktinek v Teplicích, který v Hradišti do té
doby vykonával vlastnické a patronátní právo, byl zdejší kostel převeden do vlastnictví Kostomlatské
šlechty, která ještě do dnešního dne má ve své správě tři vesnice z hradišťského farního okruhu
(Lhenice, Bukovice a Mošnov). ….. Pokračování příště


Ivana Horčicová

Obec Bžany ve spolupráci s provozovateli restaurace Pod Kaštanem ve Bžanech v době
vánočních prázdnin uskuteční „Šipkový turnaj pro děti“. Zveme tímto všechny malé zájemce od 6 ti
let v sobotu 29. prosince od 14:00 hodin do Bžan. Soutěžit budeme o pohár pro vítěze a určitě
nějaké dobroty.
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Ivana Horčicová

I v roce 2019 si Vás dovolujeme pozvat na již tradiční Obecní ples, který se uskuteční v pátek
22. února 2019 od 20:00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát skupina Alibi. Předprodej vstupenek
s místenkou bude zahájen v pondělí 28. ledna 2019 na obecním úřadě. Cena vstupenky 150,- Kč.
Těšit se můžete na bohatou tombolu a doprovodný program.


Vlastislav Vlček

SDH Lhenice zve k přátelskému setkání a posezení s hudbou v sobotu 16. 3. 2019 od 20 hodin na
sále restaurace Pod Kaštanem ve Bžanech.


Místo:
Počet záznamů:
Do 50 km/h
Redukce * průměrná

Bžany – Hradiště
64 140
77,6 % vozidel
11,0 km/h

Termín: 11. 6. 2018 – 5. 10. 2018
Průměrná rychlost:
46,7 km/h
Maximální rychlost
118 km/h

*Redukce = snížení rychlosti od prvního zachycení vozidla radarem po opuštění vozidla měřené zóny.
Rychlost

počet vozidel

redukce

Rychlost

počet vozidel

redukce

do 40 km/h

14.658

6,1 km/h

81 – 90 km/h

187

20,9 km/h

41 - 50 km/h

26.201

10,6 km/h

91 – 100 km/h

49

22,6 km/h

51 - 60 km/h

17.759

13,6 km/h

101 – 110 km/h

20

28,4 km/h

61 - 70 km/h

4.430

16,4 km/h

111 – 120 km/h

6

23,8 km/h

71 - 80 km/h

830

19,1 km/h

Rychlostí 118 km/h jelo vozidlo 7. 9. 2018 v 16:31 hod. V měřeném úseku zpomalilo o 30 km/h.
Rychlostí 116 km/h jelo vozidlo 15. 7. 2018 v 14:50 hod. V měřeném úseku zpomalilo o 23 km/h.

měsíc
červen (od 11. 6.)
červenec
srpen
září (do 28. 9.)
29. 9 – 5. 10.
(nefunkční baterie)
údaje z doby spuštěného veřejného osvětlení

počet vozidel
11.625
18.053
17.971
15.761

Ø vozidel denně
581
582
580
563

730

104

Ivana Horčicová

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


Uzávěrka dalšího čísla Bžanského čtvrtletníku – 25. 3. 2019.
Bžanský čtvrtletník vydává a tiskne Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, 415 01 Teplice, tel.
417 813 081, e-mail: bergman@gymtce.cz. Náklad 3708 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.

