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Duben 2020

Vážení spoluobčané, čtenáři Bžanského čtvrtletníku,
zima nezima je pomalu minulostí a jaro se nezadržitelně blíží … společně se všemi zastupiteli Vás zdravím prostřednictvím nového zpracování našich novin. Budeme rádi
za vaše podněty a připomínky pro budoucí tvorbu novin.
Kdo by si ještě začátkem března myslel, že nějaká nemoc z Číny ohrozí nás, naši republiku, celý svět. Onemocnění Covid-19 je způsobeno novým typem koronaviru
s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které
se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi, bolestí svalů a únavou. Počátek epidemie je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském
městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly prokázány první 3 případy 1. března 2020.
Od 12. března začal platit na celém území republiky nouzový stav, který umožnil vládě
snáze přijímat další a další opatření.
Nechci vás hned v úvodu zatěžovat vším tím co se na vás každý den při zapnutí televize, internetu a jiných médií hrne.
Nyní se projevuje a projevovat bude lidská solidarita. A ta, jak jsem měla a stále mám
možnost poznat, mezi námi nechybí.
Chtěla bych požádat všechny naše obyvatele, aby byli ohleduplní a dodržovali všechna nařízení, která vláda učiní v boji s touto chorobou.
Touto cestou děkuji všem, kteří se v naší obci připojili k výzvě šití roušek, ale i těm,
kteří poskytují různý materiál.
V předešlých ročnících jsem vás na tomto místě zvala na různé kulturní a sportovní
akce. Bohužel, co jsme nestihli v lednu a únoru, asi v dohledné době neuskutečníme.
Minimálně dubnové a květnové akce musíme vzhledem k vývoji situace zrušit.
Blíží se Velikonoce a protože je nebudeme slavit nám tak blízkým způsobem – koledou, připomeňme si je alespoň výzdobou našich domovů. Vám všem přejeme krásné
prožití jarních dnů a především svátků jara Velikonoc. Bohatou pomyslnou pomlázku
a dětem bohatého zajíčka.
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SKVĚLÁ ZPRÁVA PRO VŠECHNY
SPORTOVNĚ ZALOŽENÉ
SPOLUOBČANY
Jak již mnozí víte, chystáme v obci Lbín, v místě za vlakovým
nádražím, vytvořit pro vás v příštím roce zcela nové moderní
multifunkční hřiště s ochrannou sítí a bezúdržbovým polyuretanovým povrchem.

OMEZENÍ PROVOZU
OBECNÍHO ÚŘADU
V souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru Obecní úřad
ve Bžanech přistoupil k těmto
opatřením:
Obecní úřad ve Bžanech přistoupil
k těmto opatřením:
Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí od 13.00 do 16.00 hodin
Středa od 8.00 do 11.00 hodin
Žádáme občany, aby úřad navštěvovali
pouze v nutných případech
V případě plateb využívejte bezhotovostní platby – účet obce 3128501/0100.
V nezbytně nutných případech po předchozí e-mailové či telefonické domluvě
e-mail: obecbzany@centrum.cz
tel.: 417 872 277
mobil: 606 713 449

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU V OBCI

Rozměry hřiště budou 35x15m a na jeho
ploše budou permanentně barevně vyznačeny okraje pro dostupné hry. Na hřišti si bude možné zahrát tenis, volejbal,
nohejbal, basketbal a další míčové hry.
V tuto chvíli se hřiště projektuje a s úřady
se domlouvají potřebná povolení.
Ze starého vlakového nádraží vznikne
pak zázemí pro zmiňované sportoviště,
kde se budou nacházet toalety se sprchami, šatny, sklad na sportovní náčiní
a také velká společenská místnost k
pořádání nejrůznějších obecních akcí.
Projektování této budovy do nového kabátu je rovněž nyní v plném běhu. Stavební
a bourací práce na tomto objektu plánujeme zajistit zčásti svépomocí, a tak
jakákoliv iniciativa a pomoc při rekonstrukci ze strany obyvatel bude velmi
vítána. Mezi budovou bývalého nádraží

a samotným hřištěm pak vznikne mezera,
ve které bude možno do budoucna vytvořit krytou pergolu pro letní příležitosti. V přední části nad silnicí pak zůstane
velká travnatá plocha k parkování vozidel
a konání nejrůznějších vesnických událostí (čarodějnice, dětský den, masopust
apod.)
Do spodní části areálu nad mlýnem podél schodů do spodní ulice bychom rádi
přesunuli dětské hřiště, tak aby byly veškeré obecní aktivity soustředěny do jednoho místa a rodiče mohli při případném
sportování využít se svými ratolestmi
i tuto dětskou část.
Celý areál bude do budoucna přístupný
obyvatelům ze všech našich osmi místních částí.

Svoz nebezpečného odpadu v obci: od
soboty 18. do neděle 19. dubna můžete
odkládat nebezpečné složky odpadu
ke kontejnerům na tříděný odpad. Tento
bude následně v pondělí svezen pracovníky OÚ k obecnímu úřadu. V případě
potřeby po tomto datu je možné odpad
přivézt k OÚ. V sobotu 25. 4. mezi 8 – 8,30
hodinou bude odvezen od obecního úřadu svozovou firmou Marius Pedersen.
Upozorňujeme, že pneumatiky je povinnen odebrat od Vás každý pneuservis.

VELKOKAPACITNÍ
KONTEJNERY V OBCI

Místostarosta Daniel Benda

MÍSTNÍ KNIHOVNA BŽANY
I přes nařízení o uzavření všech knihoven vám ta naše nabízí možnost zapůjčit si knihu
či časopis. V případě zájmu po zadání https://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/
bzany/ můžete vybrat knihu dle autora nebo názvu a zjistit tak, zda se v naší malé
knihovně vámi požadovaná kniha nachází.
Pokud naleznete co hledáte, neváhejte nám napsat a požadovaná kniha vám bude
doručena.
Z časopisů můžeme nabídnout:
Naše krásná zahrada, Praktik, Naše příroda, Burda, Dekor, Chatař chalupář, Flóra,
Všechno co mám ráda, Rozmarýna, Zahrada prima nápadů.
Ze starších čísel potom můžeme zapůjčit – Lidé a země, National geographic, Praktická žena, Udělej sám, Kačer Donald.
Pište na e-mail: obecbzany@centrum.cz

nebo zavolejte na tel. číslo 606 713 449
Ivana Horčicová

Od pátku 19. 6. do neděle 21. 6. 2020 budou v obci na vybraných místech přistaveny velkokapacitní kontejnery. Žádáme
občany, aby velkoobjemový odpad jako
je nábytek před vhozením rozbili. Dále
žádáme, aby do těchto kontejnerů nebyl
vyhazován nebezpečný odpad a stavební suť.
Ivana Horčicová
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PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉ
RESTAURACE LHENICE
Chtěl bych vás informovat, že jsme se jako zastupitelstvo rozhodli ponechat formu využití této budovy ryze pro kulturní účely, pro které byla před 120 lety postavena a celou dobu více či
méně tento smysl také plnila.

V této chvíli také probíhají důležité sanační práce v zadní části budovy. Zde se,
jak mnozí Lheničtí ví, již mnoho desítek
let nacházela pobořená zadní patrová
přístavba, která v dávné minulosti fungovala jako řeznictví a v patře byla šatna.

Kvůli tomuto chátrajícímu traktu a přihrnutému terénu u celé zadní stěny docházelo mnoho let k značnému vlhnutí větší
části budovy. Pobořená stavba byla mimochodem v nebezpečném havarijním
stavu a hrozilo minimálně částečné zřícení. V tuto chvíli je zadní stěna obnažena,

Chtěl bych vás informovat, že jsme se
jako zastupitelstvo rozhodli ponechat
formu využití této budovy ryze pro kulturní účely, pro které byla před 120 lety
postavena a celou dobu více či méně
tento smysl také plnila. Lhenický hasičský sbor nedávno projevil zájem podí-

let se brigádně na pomocných pracech
spojených s opravou této budovy, a tak
jsme i my odsouhlasili určité investice do
postupných rekonstrukcí. Začalo se tím,
že jsme ke konci roku objednali výměnu
euro oken takřka do celého domu a nových vchodových dveří.

zbořeniště srovnáno se zemí a proběhnou sanační opatření pro svedení vlhkosti od zadní stěny. Pro představu o rozsahu
bouracích a zemních prací, do této chvíle
bylo odvezeno cca 250 tun suti a zeminy.
V souvislosti s bouráním přístavby bych
rád poděkoval za pomoc Lhenickým
hasičům, kteří zorganizovali během jednoho nedělního dopoledne společnou
brigádu. Na zadní pozemek za budovou
vznikne z levé části přístupová cesta pro
pohodlnou údržbu zeleně a pro případné
využití části plochy k příležitostným kulturním akcím.
Dalším krokem z plánovaných rekonstrukcí bude vyprojektování a realizace
vytápění celé budovy. Zde bychom rádi
využili možnosti dotací. V plánu je také
přemístit centrální WC do dvou spodních
místností naproti lokálu.
Přikládám několik fotek, jak postupovaly
bourací a zemní práce.
Místostarosta Daniel Benda
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NÁVRAT ZVONU DO NAŠEHO KOSTELA A JEHO
ROZEZNĚNÍ

Zvonařský mistr pan Petr Rudolf Manoušek ze Zbraslavi při transportu zvonu

Rád bych se s vámi rozdělil o zážitky se sháněním zvonu a se
zajištěním denního zvonění v našem kostele.
Paní Jacquelina Jančová, která se tak
pěkně stará o kostel v Hradišti, přišla na
prima nápad rozeznít zvon každý den
v pravidelný čas. Dříve bývalo pravidlem,
že se v kostelích a kapličkách zvonilo
v pravé poledne a při podvečerním klekání. Podobně zazníval zvon zřejmě v minulosti i u nás v Hradišti, což dokazuje i starý
odložený mechanismus, který jsme našli
v kostele. Jsme přesvědčeni, že by tuto
tradici bylo pěkné obnovit. Zvony odedávna byly jedním z nejdůležitějších prvků
v obci a srdcem kostela. Odbíjely nejen
čas, svolávaly k modlitbě, ohlašovaly požáry, příchody nebezpečí a válek, zvonily za zemřelé, ale také zvonily v případě
křtu narozených dětí, svateb apod. Zvony
jsou bezesporu součástí národní identity
a mají svou nenahraditelnou roli.
Ze všeho nejdříve, jsme museli tento
požadavek přednést našemu panu arciděkanovi Marcinu Sajovi, který spravuje
náš kostel. Ten oslovil kampanologa (odborníka přes zvony) pana Radka Rejška
z Litoměřického Biskupství, aby přijel
posoudit stav našeho zvonu. Pan Rejšek
však po podrobném šetření konstatoval,
že máme ve věži příliš vzácný gotický
zvon ze čtrnáctého století, u kterého rozhodně nepovolí každodenní bití. Jako záchranu nám chtěl věnovat malý litinový
zvon, který má ve svém depozitáři, sám
jej ale popsal jako v podstatě provizorní
a nepříliš kvalitní alternativu bronzového
zvonu. Litinové zvony byly totiž v době
válek vyráběny pouze jako náhražka za
zkonfiskované bronzové zvony.

Je potřeba vědět, že v našem kostele se
nacházely v minulosti dva zvony, které
odbíjely společně souzvukem. Jeden
velký cca 500 Kg, který vzal za své, jak
víme z dobových zdrojů, při rekvizici za
první světové války 2. října 1916, tehdy

Nakládání zvonu do vozu

byly běžně zvony shozeny, roztaveny
a materiál byl použit ve zbrojním průmyslu. Z tohoto velkého zvonu nám v kostele zbylo pouze kované srdce. Druhý byl
náš vzácný výše popisovaný zvon, který
pro svoji menší velikost a váhu cca 100
Kg zřejmě tehdejší farář nechal sejmout
a skryl jej před konfiskací.
Při přemýšlení, zda investovat do osazení provizorního litinového zvonu, který by
však podle slov pana kampanologa měl
pouze podprůměrný tón a slabý zvuk,
jsem si vzpomněl, že náš pan arciděkan
má ve svém bílinském kostele vystavený
starobylý velký bronzový zvon. Při dotazu, jestli by nám jej nebyl ochotný věnovat do našeho kostela, okamžitě souhlasil. V tu chvíli začalo velké dobrodružství.
Kampanolog pan Rejšek nám umožnil
použít tento velký zvon pro naše účely
každodenního bití. Předal nám kontakt
na jednoho z nejpovolanějších a to na
mistra zvonaře evropského formátu pana
Petra Rudolfa Manouška ze Zbraslavi.
Jedná se o mistra zvonaře již třetí generace, který mimo jiné má na starost naše
nejvýznamnější zvony v Čechách, jako je
náš největší zvon Zikmund v katedrále
sv. Víta na Hradčanech, sám také odlévá spoustu nových zvonů, jako například
pětitunový zvon Bartoloměj do plzeňské
katedrály, posuzoval a restauroval také
ale i mnoho jiných.
Kontaktoval jsem tedy pana Manouška, který velmi ochotně obratem přijel
posoudit statický stav naší zvonice, ale
i potřebné místo mezi nosnými trámy
a sdělil nám, že se nemusíme bát zavěsit a používat tento zvon z Bíliny. I podle
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bit okovaný dubový závěs, vykovat nové
chybějící srdce a nakonec namontovat
automatické bicí zařízení s časovačem,
zvon také projde patřičným čištěním
a konzervací.
Po důkladné expertíze zvonu ve své dílně mi pan Manoušek sdělil, že zvon má
krásný tón A1, váží 512 Kg a je celkově ve
skvělé kondici. Celý znalecký posudek
bude později všem zájemcům k nahlédnutí na Obecním úřadě. Zvon by měl být,
jak pevně doufám, k dispozici v letních
měsících a jeho zavěšení, samozřejmě
za asistence pana zvonaře Manouška
a kampanologa pana Rejška, by zasloužilo patřičné zveřejnění v médiích, jelikož
se bude jednat o neobvykle významnou
událost. Do našeho kostela se totiž vrátí
po více jak sto letech takřka stejně velký,
navíc velmi kvalitní dobový zvon a mimo
jiné se bude jednat po dlouhé době
i opět o velký zásah do zařízení a stavby
kostela. Náš kostel má totiž jedinečnou
pozici na vyvýšeném místě uprostřed

Nakládání zvonu do vozu

velikosti dochovaného srdce v kostele
a místa ve zvonici bylo jasné, že podobně
velký zvon tu v minulosti již byl. Při prohlídce zvonu v Bílině nás velmi potěšil,

protože se jedná o renesanční zvon ze
šestnáctého století od velkého tehdejšího zvonaře Tomáše Litoměřického, který
byl ve své době nejvýznamnějším zvo-

Gotický zvon v Hradišti

Renesanční zvon připravený k přesunu

nařem v Čechách a jeho jméno už samo
o sobě zaručuje perfektní kvalitu a skvělý, bezchybně odladěný zvuk. Tento zvon
by jednoduše splnil i nejpřísnější kritéria
a normy pro výrobu nových zvonů
v dnešní době. Celé to ale mělo malý
zádrhel, půltunový zvon v Bílině totiž ležel přímo na dlažbě a postrádal srdce.
Bylo nutné jej nejprve přizvednout, tak

aby se však o dlažbu nevyštípl jeho
spodní okraj a podložit několika trámky,
aby s ním bylo možné dále manipulovat.
S tímto nelehkým úkolem mi pomohli kamarádi ze Bžan, Lysce a Ohníče, za
což jim moc děkuji. Pak již bylo možné
domluvit termín s panem Manouškem a
naložit zvon do vozu, aby si jej mohl odvézt do své dílny. Na zvon se musí vyro-

našich osmi obcí a zvuk jeho zvonu se
může ideálně roznášet jak směrem na
Lhenice, Mošnov a Bukovice, tak druhou
stranou na Lysec, Lbín a Pytlíkov. Jen pro
představu, jak velké štěstí v souvislosti
s věnováním zvonu nás potkalo, mnoho
obcí a farností musí odlít zvon nový, protože takto staré, velké a vzácné zvony se
v podstatě již nikde nepovalují a cena za
odlití nového zvonu této velikosti převyšuje cenu 1.000.000 Kč, na což bychom
samozřejmě nikdy neměli. Až bude zvon
připraven k instalaci, je domluven třicetitunový autojeřáb od firmy Horna,
který jej vyzdvihne mezi dvěma kaštany
nad bránou až do okna dřevěné zvonice,
kde dojde k jeho slavnostnímu zavěšení.
O přesném termínu vás budeme samozřejmě informovat, abyste se mohli celé
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Náš starý gotický zvon v Hradišti

akce zúčastnit. Chtěl bych vás seznámit
i s finančním rozpočtem na celou proceduru. Výroba a montáž všech komponentů, konzervace zvonu a manipulace s
ním přijde na cca 120.000 Kč. V této chvíli má paní Jacquelina díky darům našich
několika štědrých obyvatel a díky příspěvkům na vánočních akcích k dispozici
něco přes 50.000 Kč, bude tedy vypsána
jakási neoficiální sbírka, ve které mohou
všichni ochotní zájemci podpořit libovolnou částkou tuto zajímavou událost, tak

Prostor ve zvonici v Hradišti kam přijde zavěsit velký renesanční zvon

abychom ji byli schopni dofinancovat.
K článku přikládám několik fotek nového zvonu spolu s panem Manouškem při
jeho stěhování a také foto naší zvonice
se starým zvonem, který samozřejmě ve
věži také zůstane.
Věřím, že se nám povede v létě zvon
osadit, zprovoznit a tak třeba definitivně
odzvonit konec této nepříjemné virové
situaci. Je mi líto, že jsme byli nuceni také
zrušit domluvený koncert s bohoslužbou,
který se měl konat 12. dubna o Veliko-

noční neděli. S Krušnohorským sborem,
který měl spolu s filharmoniky vystupovat,
je ale domluven náhradní termín během
adventu před Vánoci. Tak pevně věřím,
že o krásné vystoupení tohoto velkého
celku nepřijdeme.
Děkuji vám všem za podporu a přeji pevné zdraví a štěstí v této nelehké době.
Místostarosta Daniel Benda

ROZEZNĚNÍ ZVONU
Nebudu vás dlouze zatěžovat, bohužel v dnešní době máme
všichni jiné starosti. Tak jen krátce.
Nebudu vás dlouze zatěžovat, bohužel v
dnešní době máme všichni jiné starosti.
Tak jen krátce. Pan místostarosta Benda píše o této připravované akci taky
příspěvek a v mnohém bychom se opakovali. Tak se stáhnu do pozadí a přenechám tuto technickou aktivitu jemu a já
si ponechám výzdobu a uklízení kostela
při dalších akcích. Ale, protože veškeré
zatím získané finance šli přes účet spolku PRO Bžany, tak vás chci informovat,
že se zatím dalo dohromady 46658 Kč
a přislíbených 5000 Kč tedy 51658 Kč.
Tímto děkuji všem za finanční dary, část
šla přímo od sponzorů a část se vybrala
při vánočních akcích. Bohužel na pravidelné rozezvonění zvonu bude zapotřebí
mnohem více financí, to se ale dočtete
v příspěvku pana místostarosty.
Musím se přiznat, že rozeznít zvon je
nápad, který jsem převzala od babiček,
které chodily pravidelně do kostela.
Když jsem s nimi začala chodit uklízet
kostel, tak vždy vyprávěly, vzpomínaly,
a měly přání, aby kostel žil dál, i když už

nebudou moci do kostela docházet a aby
se trochu vylepšil. Já osobně si myslím
že tato jedna z mála historických budov,
co tu máme si to zaslouží. Protože o této
akci vykládám všude možně na potkání,
i finance sháníme kde se dá tak mne někteří místní přivedli na myšlenku udělat
sbírku mezi námi.
Před 125 lety tu podobná sbírka mezi
místními proběhla, tenkrát místí obyvatelé přispívali na dostavbu věže. Chodím do
státního archivu dohledávat informace o
historii našich obcí a zjišťuji, že místní měli
kostel ve velké úctě. Získané informace
sdílím na facebookové stránce Hradiště
/ Ratsch a okolí. Na stránkách obce je,
že k 1.1.2020 tu celkem žije 906 obyvatel a když by každý dal 100 korun anebo
jinou částku, tak by bylo financí dost. Rozeznění zvonu je pro naši obec historicky
významné gesto s odkazem pro budoucnost. Takže doufám, že se nám to podaří
co nejdříve a mohli bychom třeba prvním
zvoněním odzvonit ukončení nynějšího
omezení, které se nás všech velmi do-

týká. Když by měl někdo zájem finančně
přispět, tak je možné na číslo účtu spolku
PRO Bžany č. 238631099/0300. Když se
rozhodneme sbírku založit, tak se to určitě dozvíte, bohužel kolem toho jsou určitá pravidla a povolení. Takže jednodušší
je příspěvek rovnou poslat na účet, kde
je transparentnost peněz také kontrolovatelná.
Tím, že je v naší vlasti a Evropě nynější
situace, tak se ruší velikonoční koncert
v kostele. Plánované denní otevření
kostela bude od května vždy za hezkého počasí přibližně v čase od 10 hod do
18 hod. O Velikonocích budeme všichni nejspíše sedět doma, tak při hezkém
počasí kostel otevřeme. Ve vchodových
dveřích je nově instalovaná mříž pro
bezpečnost, ale dovnitř je dobře vidět
a o svátcích bude připravený stojan,
kde si bude možné zapálit svíčku. Přeji Vám všem hezké velikonoční svátky
a sílu na překonání stavu, který nás v této
době nepříjemně ochromil.
Jacguelina Jančová PRO Bžany z.s.
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Z OBCE

V SOBOTU 8. ÚNORA 2020 SE V BŽANECH
KONAL MASOPUSTNÍ PRŮVOD

V 9 hodin se od statku vydal povoz s maskami k obecnímu úřadu, kde starostka paní Horčicová, oficiálně předala účastníkům
akce území obce Bžany pro konání průvodu.
V 9 hodin se od statku vydal povoz s
maskami k obecnímu úřadu, kde starostka, paní Horčicová, oficiálně předala
účastníkům akce území obce Bžany pro
konání průvodu.
První zastávka průvodu byla ve Lbíně,
následovala zastávka v Hradišti, ve Lhenicích a nakonec v Bukovicích. Z Bukovic
se povozy opět vrátily na statek do Bžan,
kde akce pokračovala. Celou téměř 17 ki-

lometrovou cestou doprovázela průvod
kapela Severka pana Beneše z Lovosic.
V každé obci bylo místními připraveno
přivítání s tanečkem a bohaté pohoštění.
K přemisťování přítomných masek
a účastníků do všech obcí sloužily nazdobené vozy OÚ, kočár s koňmi z Farmy
Andalusia Farm ze Lbína a auto hlavního,
nepřehlédnutelného konferenciéra divadla V Pytli pana Stolaře. Ten s neposed-

nou smrtkou místostarosty pana Bendy
a všudypřítomnou babkou-starostkou
dokázali udržet zábavu po několik hodin.
Zakončení proběhlo v odpoledních hodinách na statku ve Bžanech, opět s pohoštěním a zabijačkovými hody.
Myslím, že akce, která se konala po asi
63 letech, byla velice úspěšná. Její příprava byla jistě značně náročná jak pro
členy zastupitelstva obce Bžany, tak i pro
řadu dobrovolníků, kteří většinu občerstvení a svou pomoc poskytli zdarma.
Patří jim za to velký dík.
Chalupová Renata – účastník akce

INZERCE

Ludmila Benešová

M. Humeš:

Bukovice 20

Macešky, balkónové květiny,
letničky, trvalky, zeleninová sadba…
PO – PÁ

8 - 12

SO

8 - 12

14 - 18

www.zahradnictvibukovice.cz tel. 775 577 228
V souladu s výjimkou vlády ČR máme za zpřísněných hygienických
pravidel otevřeno. Děkujeme všem, že pravidla dodržujete a dbáte o
zdraví nás všech

Koupím Vaše
restituční nároky
Cena nároků
do budoucna bude
jen klesat, díky
plánované
restituční tečce.
Humeš - Tel.: 604374807
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ZASTUPITELSTVO

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – ZO
MIMO JINÉ PROJEDNALO:
UPRAVENÁ VERZE DLE NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 (GDPR)

14.zasedání ZO Bžany – ze dne 18. 12.
2019 I Přítomno 8 členů z 9 I omluven
Tomáš Jelínek

ZO projednalo a rozhodlo:
O zahájení a způsobu hodnocení zadávacího řízení VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem „Bezpečný chodník
Bžany“

ZO projednalo a schválilo:
Rozpočtové opatření č. 9/2019● Rozpočet
obce Bžany na rok 2020 – Příjmy 14 827
467,- Výdaje 26 684 100,- Financování 11
856 633,- (financování zajištěno vlastními zdroji) ● Střednědobý výhled rozpočtu
obce Bžany na období 2020- 2023 ● Rozpočet MŠ Bžany na rok 2020 ● Plán jednání ZO Bžany na rok 2020 ● Dodatky ke
smlouvám s firmou Marius Pedersen a. s.,

ZO projednalo a stanovilo:
v souladu s novelou nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. S účinností od 1.1.2020
odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena ZO ve výši:
Místostarosta- 29 206,-, Předseda výboru 3 245,-, Člen výboru 2704,-, Neuvolněný člen ZO 1 623,-

Zachování cen za nádoby na KO pro občany jako v roce 2019 ● Smlouvu o výpůjčce č. 1/2019 mezi obcí Bžany a MŠ Bžany

ZO projednalo a vzalo na vědomí:

Přijetí účelového sponzorského daru ve
výši 2 000,- pro MŠ Bžany ● Program a
zásady poskytování příspěvku z rozpočtu
obce Bžany na podporu sportovní, kulturní a zájmové činnosti mládeže na rok
2020 ● Poskytnutí finančního příspěvku na
zakoupení plastové lodě ve výši 4 900,-

Kč pro Základní a Mateřskou školu Kostomlaty p/M – vodácko-turistický oddíl

15.zasedání ZO Bžany – ze dne 15. 1.
2020 I Přítomno 8 členů z 9 I omluven
Tomáš Jelínek

včelařů ZO Kostomlaty p/M – 5 000,-,
Obec Kostomlaty p/M 30 000,-, Český
svaz včelařů – ZO Žalany 5 000,-, Turistický oddíl mládeže TJ Lokomotiva Teplice 10 000,- ČRS MO Teplice 10 000,- ●
Záměr prodeje nově vzniklého pozemku
p. č. 27/3-316 m2 k. ú. Lhenice u Bžan ● Záměr prodeje pozemků p. č. st. 12/1-115m2,
22/1-450m2, 12/2-66m2 k. ú. Lhenice
u Bžan

ZO projednalo a schválilo:
Účetní odpisový plán pro rok 2020 ● Plán
prací v obecních lesích na rok 2020 a
prodejní cenu palivového dřeva 450,-/
prm● Poskytnutí dotace z rozpočtu obce:
SDH Lhenice 40 000,-, p. XXX 10 000,, p. XXX 10 000,-, ZŠ a MŠ Žalany 30
000,-ZŠ a MŠ Kostomlaty p/M – vodácko-turistický oddíl 10 000,-, Český svaz

16.zasedání ZO Bžany – ze dne 12. 2.
2020 I Přítomno 9 členů z 9
ZO projednalo a schválilo:
Výroční zprávu za rok 2019 o činnosti
obce Bžany v oblasti poskytování informací ● Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti ● Smlouvu o umístění
anténního stožáru mezi obcí Bžany a Starnet, s.r.o. ● Kupní smlouvu č. 233/19/4120
v předloženém znění mezi obcí Bžany
a ÚZSVM ● Kupní smlouvu č. 1/2020 –
koupě nemovité věci – mezi obcí Bžany
a XXX a XXX ● Kupní smlouvu č. 2/2020
– koupě nemovité věci – mezi obcí Bžany

●

ZO projednalo a neschválilo:

Rozpočtové opatření č. 8/2019 ●Rozpočet
Mikroregionu Svornost na rok 2020 ● Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020
Informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Poskytnutí finančního příspěvku na dopravu žadatelům XXX

o hospodaření v obecních lesích ● Zprávu o činnosti KV a FV ● Žádost pana XXX
o odkoupení pozemku
ZO projednalo a rozhodlo:

ZO projednalo a vzalo na vědomí:

O zahájení a způsobu hodnocení veřejné
zakázky na služby zadávanou zjednodušeným podlimitním řízení s názvem „Svoz
a likvidace odpadů v obci Bžany“ ● Nepořizovat změnu územního plánu dle předložených návrhů

Rozpočtové opatření č. 10/2019 ● Zprávu

a XXX a XXX ● Kupní smlouvu č. 3/2020 –
koupě nemovité věci – mezi obcí Bžany
a XXX a XXX ● Kupní smlouvu č. 4/2020
– koupě movitých věcí – mezi obcí Bžany
a XXX a XXX ● Závěrečnou inventarizační
zprávu za rok 2019 ● Prodej pozemku p. č.
27/3 – 316 m2 kupující XXX za celkovou
cenu 26 860,- + cena za zpracování GP
5 445,- + uhrazení vkladu do KN ● přijetí
účelového sponzorského daru pro MŠ
Bžany ve výši 10 000,-

ZO projednalo a vzalo na vědomí:

ZO projednalo a neschválilo:

p. Koutka předsedou kontrolního výboru
● Členem kontrolního výboru p. Adamce

Poskytnutí fin. Příspěvku z rozpočtu obce
Sdružení Pohoda z. s.

●

Zprávu komise pro otevírání a hodnocení
nabídek VZ „Bezpečný chodník Bžany“
ZO projednalo a odvolalo:
Z funkce předsedy kontrolního výboru
pana Drašara
ZO projednalo a zvolilo:
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CORONAVIRUS - COVID 19
PŘÍZNAKY KORONAVIRU A NEMOCI COVID-19
Koronavirus není běžná sezónní chřipka. Chřipka se šíří rychleji,
má kratší inkubační dobu, ale pravděpodobnost úmrtí při nákaze koronavirem je čtyřicetkrát vyšší a to ve všech věkových
kategoriích.
Inkubační doba u koronaviru je zhruba 14
dní. Tedy ode dne nakažení do propuknutí prvních příznaků uplynou celé dva
týdny. Horečka a suchý kašel se projevují
hned napočátku onemocnění, zhruba po
týdnu se obvykle přidává ještě dušnost.
Jak léčit lehký průběh koronaviru?
radí lékař, MUDr. Jiří Štefánek
V podstatě stejně, jako jsme zvyklí léčit
sezonní chřipku. Lehký COVID-19 totiž
není nic tragického, prostě si ho představte jako běžnou infekci dýchacích
cest, bývá u něj zvýšená teplota, suchý
kašel, bolesti svalů a únava. U lehčích
případů by neměla být přítomna výraznější dušnost. Podle nedávné menší italské studie byla právě vznikající dušnost
důležitou indikací k zavolání ZZS a převozu pacienta do nemocnice. Pacient,

u kterého se dušnost objeví, by doma být
podle těchto zkušeností léčen neměl.
Základem léčby lehkého COVID-19 je zůstat doma, odpočívat a přijímat dostatek
teplých tekutin. Vitaminy zřejmě neudělají žádné zázraky, ale rozhodně neuškodí. Z léků lze použít ty klasické, dávky
jsou pro dospělého:
I. Antipyretika (léky na snížení
vysoké teploty)
Pro infekce obecně platí, že srážet teplotu
za každou cenu je špatný nápad. Teplotu
srážejte při horečce nad 38,5 °C, jinak to
není vhodné. Zvýšená teplota totiž pomáhá imunitnímu systému bojovat s infekcí.
Paracetamol 500mg tbl(Paralen, Panadol,
Coldrex) 1-2 tbl po 4-6 hodinách, maximální denní dávka 4g/den, nekombinovat
s dalšími léky obsahujícími paracetamol,
nástup účinku je do 30 minut.

II. Mukolytika (léky proti vlhkému kašli;většinou lze zakoupit ve formě kapek,
či tablet)
Při vlhkém kašli, neužívat na noc, nekombinovat s antitusiky (hrozí hromadění rozpuštěných hlenů v dýchacích cestách).
U COVID-19 zřejmě nebudou tolik využívané, neboť kašel bývá spíše suchý
1) Ambroxol 30mg tbl (Ambrobene, Ambrosal) 1 tbl 2x denně
2) Bromhexin 8mg tbl 1-2 á 8 hod, roztok
12mg/ml 15-30 kapek 3x denně
3) Erdostein: Erdomed - tablety jsou na
předpis, ale granule pro perorální suspenzi, čili klasické granule do vody, jsou
na volný prodej
III. Antitusika (léky proti suchému,
dráždivému kašli; nekombinovat
s mukolytiky)
účinná látka butamirát:
Sinecod sirup 0,15% 15ml 4x denně
Tusin 4,62mg/ml 30 kapek 3x denně
Stoptusin (kombinace s guaifenesinem)
0,8mg/ml + 20mg/ml 5ml 3x den
Levodropropizin: Levopront kapky 20 kapek 3x denně.

JAK BEZPEČNĚ NAKUPOVAT V DOBĚ CORONAVIRU
Nakoupit potřebuje každý, tomu se vyhnout nedá. Jak ale nakupovat v případě, že se chceme chránit před koronavirem?
Pravidelně a pečlivě si myjte ruce
mýdlem (min. 40 sekund) (namísto
mýdla lze použít přípravek s obsahem alkoholu alespoň 60 %)

Používejte hygienické rukavice (další body se týkají situace, kdy rukavice nemáte)

V případě malého nákupu zboží
ukládejte do mikrotenového sáčku
z prodejny nebo vlastní tašky, ze
které nákup u pokladny vyložíte
– není nutné používat košík nebo
vozík a riskovat přenos nákazy

Ve dvou lidech u větších nákupů je dobré se rozdělit – jeden
vybírá zboží, druhý tlačí vozík

Po návratu domů si pečlivě umyjte ruce

Pokud potřebujete nákupní košík a
není dezinfikovaný prodejcem, tlačte ho na místě, které je exponované dotyky předchozích nakupujících

Před konzumací pečlivě omyjte ovoce a zeleninu
Madlo košíku nebo vozíku je
možné překrýt kapesníkem
či obdobným způsobem

Zboží v obchodě zbytečně neohmatávejte, vybírejte bez dotyku

Vyhýbejte se dotykům tváře

Vyhněte se platbám v hotovosti; do 500 Kč lze obvykle platit
dotykem kartou i přes peněženku a není třeba ji vyndávat

Pravidelně dezinfikujte předměty,
jichž se často dotýkáte nebo je volně
odkládáte (klíče, smart phone apod.)
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NABÍDKA POMOCI OBČANŮM STARŠÍM 70 LET
Vláda ČR vydala doporučení pro občany starší 70 let, aby nevycházeli v zájmu ochrany svého zdraví mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení.

Prostřednictvím zaměstnanců obecního
úřadu ve Bžanech nabízíme možnost občanům starších 70 let, kteří nemají osobu
blízkou nebo jinou možnost, v případě
potřeby:

NÁKUP POTRAVIN
VYZVEDNUTÍ LÉKŮ
VYVENČENÍ PSA
Volejte ve všední dny od 8 do 14 hodin:
Obecní úřad Bžany 417 872 277
Starostka 606 713 449

LÁTKOVÉ ROUŠKY:
Látkové roušky jsou k dispozici stále na
chodbě obecního úřadu ve Bžanech,
v případě potřeby můžete sami vyzvednout nebo volejte, přivezeme.
Ivana Horčicová

NABÍDKA – PEKAŘSTVÍ HRADIŠTĚ
PEKAŘSTVÍ HRADIŠTĚ

Hradiště 35

NABÍDKOVÝ CENÍK
Platný od 27.1.2020
PEČIVO ČERSTVÉ BĚŽNÉ
Rohlík syp. sůl, mák
Rohlík nesypaný
Houska sypaná sůl
Houska sypaná mák
Houska nesypaná
Bulka velká
Houska sypaná sýrem
Rohlík se slaninou a sýrem

Jelikož nevíme, jak se bude vyvíjet situace v této době a vzhledem k omezení
hromadné dopravy, rozhodli jsme se
oslovit pana Matějíčka z Hradiště, který zde má pekařství, ohledně možného
rozvozu pečiva. Především se jedná o ty
části obce, kde není dostupný kamenný
obchod, ale tímto nevylučujeme ani občany Bžan.
Slovo dalo slovo a pan Matějíček nabízí
možnost objednávky pečiva jak běžného
jako jsou rohlíky, housky, chléb, ale i pečivo jemné – loupáky, šátečky vánočky
atd.
V případě zájmu o větší množství pište
na e-mail: pek.matejicek@aol.com, nebo
volejte a SMS zprávy zasílejte na tel. č.
605 273 912.
V případě, že byste nemohli osobně vyzvednou, nabízíme lidem bez možnosti
dopravy a lidem starším 65 let možnost
dovozu prostřednictvím obce.
Přikládáme „Nabídkový ceník“ pekařství.
Ivana Horčicová

PEČIVO ČERSTVÉ JEMNÉ
Skořicový pletenec
Závin plněný jablky
Závin plněný povidly
Koláček
Koláč tvaroh
Koláč mák
Koláč různá náplň
Loupák
Loupák velký
Hřeben plněný tvarohem
Houska sladká nesypaná
Houska sladká sypaná mákem a sezamem
Šáteček plněný ořechovou náplní
Šáteček plněný tvarohem
Šáteček dvojí náplň tvaroh, povidla
Šáteček dvojí náplň tvaroh, mák
Šáteček plněný ovocnou náplní
Šáteček plněný mákem
Rohlíček plněný mákem
Vánočka s rozinkami (balené)

PEČIVO ČERSTVÉ TMAVÉ VÍCEZRNNÉ
Chlebánek sypaný celozrn. Směsi
Chlebánek sypaný slunečnicí
Dalamánek
Dalamánek sypaný celozrn. Směsí
Dalamánek s kečupem a sýrem
Kaiserka sypaná sezamem
Bageta tmavá sypaná
PEČIVO ČERSTVÉ TMAVÉ
jen v pátek
Chléb selský
Chléb dýňový

415 01 Teplice

DRUH,
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo

Uvedené ceny jsou včetně DPH
SKUPINA
HM/G CENA Kč. TRVA.D
pšeničné
30
2,20
1
pšeničné
30
2,10
1
pšeničné
40
2,50
1
pšeničné
40
2,70
1
pšeničné
40
2,30
1
pšeničné
80
5,00
1
pšeničné
62
4,80
1
pšeničné
50
12,00
1

pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo

jemné
jemné
jemné
jemné
jemné
jemné
jemné
jemné
jemné
jemné
jemné
jemné
jemné
jemné
jemné
jemné
jemné
jemné
jemné
jemné

55
85
70
60
90
90
90
45
90
80
110
140
100
80
100
100
70
90
70
190

7,80
9,00
9,00
8,00
12,00
12,20
12,00
5,00
9,00
9,50
8,20
10,50
10,00
8,90
10,60
10,70
7,50
9,00
8,00
16,00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

sedmizrné
sedmizrné
celozrnné
celozrnné
celozrnné
celozrnné
celozrnné

120
120
45
55
80
45
80

10,00
10,00
5,50
5,70
8,00
5,70
10,00

2
2
1
1
1
1
1

pečivo pšeni. žitné
pečivo pšeni. žitné

600
400

32,00
29,00

3
3

pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo
pečivo

2
2

2
2
4

Výrobky lze objednat den předem od 11 do 15 hodin na tel.605 273 912 nebo na pek.matejicek@aol.com
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KAM V SOUČASNÉ SITUACI VYRAZIT BEZPEČNĚ
DO PŘÍRODY - SÉRIE TIPŮ NA VÝLETY

Karanténa, která svírá Česko, omezuje pobyt venku. Odborníci ovšem upozorňují, že pobyt na čerstvém vzduchu je zásadní
pro naši imunitu a ta nám zas umožňuje lépe bojovat s virem.
Připravujeme pro vás proto sérii výletů do přírody, do méně známých míst.
V médiích i na sociálních sítích se často
ozývá: „Zůstaňte doma.“ Ovšem představa, že děti zůstanou třeba měsíc zavřené v paneláku, děsí nejen rodiče, ale
též lékaře. „Není žádoucí být celou dobu
doma a trávit čas v uzavřeném prostředí.
Nejlíp je dýchat na čerstvém vzduchu
a pohybovat se. Hlavním cílem našich
opatření je minimalizovat riziko přenosu
na další osoby a to v lese, v přírodě, určitě nehrozí, takže to vřele doporučuji,“ řekl
Českému rozhlasu šéf krizového štábu
Roman Prymula.
Virus se přenáší z člověka na člověka,
případně prostřednictvím předmětů,
kterých se lidé dotýkali, v lese vám tedy
žádné nebezpečí nehrozí. Podle lékařů je pobyt na vzduchu a slunci zásadní
pro naši imunitu i psychickou pohodu,

což nám umožňují jednak lépe překonávat nástrahy dnešních dní tak i případný
virus v těle.
Z venkova se ozývají rozzlobené hlasy,
že lidé z měst tam vyjíždění na procházky a ohrožují tak zdraví zdejších obyvatel.
Při zachování bezpečného pohybu je
však přenesení viru na místní obyvatele
takřka
vyloučené. A je to podobné, jako vyčítat
obyvatelům venkova, že přijíždí do města
kvůli nákupům, k lékaři či do práce.
Podobně je to s nošením roušek, které jsou ve volné přírodě zbytečné.
„Je vhodné rozlišovat, v jakých situacích
jsou roušky potřeba a v jakých nikoli.
Při pobytu ve volné přírodě (procházky, sport, venčení psů) bez kontaktů
s ostatními lidmi (zbytečně se nepřibližovat, nedávat se do řeči) je riziko přenosu
minimální, a nošení roušky tedy není po-

třeba,“ vysvětlili pro Seznam Zprávy profesoři pražské Nemocnice Na Bulovce
Ladislav Machala a Jiří Beneš.
Rozhodli jsme se proto přinést vám tipy
na procházky do přírody, kde je dostatek
volného prostoru, abyste se mohli chovat bezpečně. Budeme vám je pravidelně přinášet na stránkách volnočasového
magazínu www.e-region.cz, který teď,
bohužel, taktéž přišel zcela o svou náplň.
A jak tedy bezpečně vyrazit na výlet nebo
procházku? Pokud je to možné, vyhněte
se hromadné dopravě. Budeme vám nabízet tipy jak pro motorizované, tak krátké
výlety přímo z měst. Choďte pouze v úzkém rodinném kruhu, nepřibírejte žádné
přátele nebo sousedy či spolužáky vašich dětí. Než opustíte území obce, mějte
na sobě vždy roušku. Vezměte si s sebou
vlastní zásobu jídla a pití - restaurace jsou
zavřené a do místních obchodů nechoďte. Pokud na cestě někoho potkáte, poodejděte z cesty a vyhněte se.
Užijte si pobyt
v jarní přrodě a hodně zdraví!

INZERCE

Kuba Software – Jakub Slabý

Vývoj softwaru a tvorba webových stránek
Jakub Slabý
Bžany, Hradiště 62, 415 01 Teplice 1
Tel.: 478 478 989 l E-mail: kuba-software@seznam.cz l www.kuba-software.cz
www.facebook.com/kubasoftware
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ZDRAVÉ A CHUTNÉ RECEPTY PRO VÁS
DOMÁCÍ OŘECHOVÉ MÜSLI

INGREDIENCE
SUCHÉ INGREDIENCE
500g ovesných vloček (s klíčky)
250 g ořechů a semínek, konkrétně jsem
použila:
100 g nasekaných mandlí, 50 g nasekaných pekanových ořechů, 30 g dýňových
semínek, 40 g slunečnicových semínek,
30 g kokosových lupínků
NA MARINÁDU:
špetka soli
lžíce vanilkového extraktu

lžička mleté skořice
130 g javorového sirupu
130 g medu
120 g tuku (kombinuji máslo s řepkovým,
lněným nebo např. olivovým olejem)

POSTUP
Předehřejte si troubu na 165°C a vyložte si dva velké plechy pečícím papírem.
Ve velké míse smíchejte suché ingredience. Ořechy nasekané jak to máte rádi
nebo na jemné plátky.
Všechny ingredience na marinádu si dejte do menšího hrnce a zahřejte. Nemusí
přímo vařit, jde jen o to propojit všechny

složky dohromady, rozpustit máslo a vytvořit krém, který udělá vločky křupavé,
sladké, aromatické a velmi chutné.
Marinádu přidejte k suché směsi, promíchejte, rozdělte na dva plechy a rovnoměrně rozprostřete. Není třeba vločky
jakkoli umačkávat, nechte je hezky načechrané, budou tak propečenější a tedy
křupavější.
Pečte do zlata přibližně 20-25 minut,
v půlce pečení je lehce promíchejte.
Nelekejte se, že jsou už zlaté a stále jakoby měkké a sypké. Po vychladnutí se
stanou křupavými a poslepují se ve velké
kusy, které už si nalámete tak jak je máte
rádi.

ZDRAVÝ MUGCAKE S OVESNÝMI VLOČKAMI A BANÁNEM
Nestíháte ráno snídat? Zdravý mugcake
neboli hrníčkový ovesný koláček máte
díky mikrovlnce hotový za 4 minuty. Je
výborný a plný všeho co snídaně vyžaduje.

K jemným ovesným vločkám přidejte banán, vejce, popř. skořici, mlété oříšky,...
Vše řádně promíchejte.

INGREDIENCE

Pečte přibližně 3 až 5 minut na nejvyšší
výkon. Že je mugcake hotový poznáte
podle toho, že zezlátne, zvětší lehce svůj
objem a odděluje se od krajů.

4 lžíce jemných ovesných vloček
1 malý banán (nebo 0,5 většího)
1 vejce
Na ozdobení:
Bílý jogurt (nejlépe řecký)
Čerstvé ovoce
Hořká čokoláda s vysokým podílem kakaa

Směs nalijte do hrníčku a vložte do mikrovlnné trouby.

Mugcake vyndejte z trouby a opatrně vyklopte na talíř.
Zdobte čímkoliv, na co máte zrovna chuť.
Skvěle chutná s bílým jogurtem, tvarohem, ovocem, čokoládou i oříšky.

POSTUP
Banán oloupejte a rozmačkejte vidličkou
na kaši.

Přejeme dobrou chuť!
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RŮZNÉ

KULTURNÍ PAS EUROREGIONU
ELBE/LABE 2020

JUBILANTI

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v uplynulém čtvrtletí oslavili svá životní
výročí nebo jiné radostné rodinné události.
Upozorňujeme, že i přesto že nepíšeme
jmenovitě naše jubilanty, stále docházíme osobně s přáním a balíčkem za obec
Bžany a to od 70 let každých 5 let a po
dosažení věku 90 let každý rok.

Také na rok 2020 připravil Euroregion
Elbe/Labe (EEL) možnost získat slevy na
vstup do více jak 50 vybraných saských
kulturních institucí díky Kulturnímu pasu
Euroregionu Elbe/Labe. Největším magnetem jsou tradičně Saské umělecké
sbírky Drážďany s obrazárnami Starých
nebo Nových mistrů, nebo pevnost Königstein. Kulturní pas Euroregionu Elbe/
Labe stojí stejně jako vloni 30 Kč a je

určen českým návštěvníkům Saska. Zájemci mohou pas
zakoupit v informačních centrech
po celém euroregionu, přímo na sekretariátu EEL v Ústí
nebo si ho nechat
poslat poštou.

MOBILNÍ APLIKACE
V OBRAZE

Všechny podrobnosti ke Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/Labe naleznete po načtení QR kódu.

TŘÍDĚNÍ UPOTŘEBENÝCH
JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
V OBCI BŽANY
Legislativní předpisy
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu
a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
Účinnost zákona od 1. 1. 2020
Obec Bžany přijímá upotřebené jedlé
oleje a tuky z domácností v uzavřených
plastových lahvích. Místo sběru – Obecní
úřad Bžany.
Doporučený postup třídění:
Použitý olej necháte vychladnout a za
pomoci trychtýře jej doma přelijete do
plastové lahve, dobře uzavřete a odevzdáte na obecní úřad ve Bžanech, kde
tento odpad uložíme do připravené sběrné nádoby.

Představujeme naši novou službu pro
občany a návštevníky naší obce.
Chcete být informováni o aktualitách
z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z obce ve vašem
chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní vás na nově
vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty vyvěšené na
úřední desce. Do aplikace se nemusíte
registrovat, neposkytujete žádná osobní
data.
Jaké informace v aplikaci najdete?
•pozvánky na kulturní a sportovní akce
•fotogalerie
•aktuality
•záznamy z úřední desky
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
•mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
•přístup na internet
•místo v úložišti telefonu cca 13 MB
více zde: www.aplikacevobraze.cz
Ivana Horčicová
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SHLUKOVÁ KŘÍŽOVKA

VOLNÉ CHVÍLE

B

VODOROVNĚ: A. Týkající se usazeniny;
blízce běžnému občanovi; jeden z rodičů; velký
kus palivového dříví. — B. Neověřené zvěsti;
metropole Mali; dítě (expresivně); okrasní ptáci.
— C. Ostrov ve Středozemním moři; drbna;
dolní končetina; vpít; kalaba. — D. Tajenka. —
E. Duté osy ptačích per; vojenská jednotka; velké
sovy; drobná poléhavá bylina; vesnická mládež.
Děti
jsou doma
a stále
pro ně
něco vy—
F. Interpret
písně Diana;
pracovníci
zhotovující
technické
výkresy;
korce;mají
obilnímnoho
sklad. — učení,
mýšlet……
Ano
školáci
G.
Kaprovité
ryby;
projevy ipozornosti;
roztavukteré
musí
probrat
když nejsou
přítomjící; jižní plody.

C
SOUTĚŽ PRO DĚTI
D
E
F

Velikost jednoho obrázku je A4.
Nezapomeňte napsat jméno a příjmení, věk, bydliště – a to vše pro následné
ohodnocení a ocenění všech autorů.

né ve škole. Ale i ti potřebují nějakýGodSVISLE: 1. Větší hrnky na kávu (obecně);
počinek.
jony. — 6. Jméno eurokomisařky Jourové; brusiči nožů; kočkovitá
cíl
útoku v kopané.s —
2. Areály k těžbě
Přicházíme
možností,
jak kamene;
děti na ma- Vaše obrázky – díla můžete vhodit do
ruce (expresivně); značka kožichů. — 3. Tkanina šelma. — 7. Strašidelná postava; kvantita. — 8. Skromně; folklorní
lou
chvilku
zaměstnat.
Jelikož
se
nám
u obecního
úřadu
to se
dozastaterVsetína; určený
k dělání rýh. —
9. Na a
chvíli
k výrobě ložního prádla; citoslovce tlukotu; ptáci soubor ze schránky
jízdních
kol;dubna
prohřešek.
— 10. Krásná (knižně); radost;
jarní
období
a hlavně
Velikonoce
– mínu
20.
2020.
sblíží
dlouhými
křídly.
— 4. Hlavní
město Peru;
číslo vit; značka
namodralá. — 11. Zvěst; pěkně zařízené místnosti.
pro
určení dnerádi
Velikonoc;
dekahydrát
uhličitanu
budeme
za každý
obrázek
s velikosodného.
— 5. Zcela a naprosto bezvadně; bu- Pomůcka: epakta, Vsacan.
Číslo 22
noční tematikou.
Co je největší lež? Když někdo volá: „(Viz tajenku)!�
POMŮCKA:
BAAL, ÉCHO,
SALPY,
SONA

MINULÝ
DEN

DÁVAT
POLIBEK

INICIÁLY
HEREČKY
ŠTÍBROVÉ

OSOBNÍ
ZÁJMENO

POVOLENÍ
K POBYTŮM
V CIZINĚ

ZELENINA
NA SALÁT

Číslo 23
ČÍNSKÝ
DRUH
HOBOJE

DUBOVÉ
HOLE

VEDENÍ
PRO PŘENOS VLN

PRVNÍ
SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

SMYČKY
(slovensky)

ZBÝVAJÍCÍ
ČÁST

AUTOR
CHATEAUMUZIKÁLU BRIANDOVA
KLEOPATRA
NOVELA

ČESKÝ
ZPĚVÁK
(Viktor)
ŠIKMO
SEŘÍZNOUT

1. DÍL
TAJENKY

JMÉNO DESTINNOVÉ
OPATŘENÁ
ZUBY

INICIÁLY
HEREČKY
BALZEROVÉ

CITOSLOVCE
POSMĚCHU

VOJENSKÁ
JEDNOTKA

MUŽSKÝ
HLAS
SYRSKÝ
BŮH HROMU

VŮNĚ

SOUHVĚZDÍ
ZVĚROKRUHU

DRUH
HVĚZDY

STAROEGYPTSKÝ
BŮH
SLUNCE
DRUHÁ
NEJDELŠÍ
POLSKÁ
ŘEKA

MEDAILE
(obecně)
ŽABÍ
HLAS

BŘÍDIL

POLOVINY
KMITU

MOŘŠTÍ
PLÁŠTĚNCI

ÚZKONOSÁ
OPICE

SESEDNUTÍ
JEDNOTKA
PROSTOROVÉHO ÚHLU

STRMÝ
SVAH

RVAČKA

BYLINNÝ
VÝTAŽEK
FRANCOUZSKY
„OZVĚNA�

MENŠÍ
SKUPINY
BUDOV

KAMPAK
STŘEDOAFRICKÝ
STÁT
NÁŘEK

TÝKAJÍCÍ SE
HUSTÉHO
PAŽITU

ZKR. VAŠÍ
EXCELENCE

CHEMICKÁ
ZNAČKA
ZIRKONIA

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

2. DÍL
TAJENKY

JMÉNO
PSA

PRACOVIŠTĚ
V DOLECH

Co
je největší
lež? Když někdo volá ... (viz. tajenka)
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SMĚR
MODERNÍHO
UMĚNÍ

NOVÉ KŘÍŽOVKY 6/2017

Kolik najdeš odlišných detailů?

Obec Bžany

Marius Pedersen
NABÍDKA OBČANŮM
BEZPLATNÝ SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADŮ
Obec Bžany ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s.
vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.
Tato akce se uskuteční v sobotu 25.4. 2020 dle stanoveného harmonogramu

BŽANY 8:00 – 8:30 hod.
Bžany – u obecního úřadu

„Veškeré odpady budou předány buďto pověřenou osobou, zástupcem příslušného
úřadu nebo samotným původcem. Tekuté odpady kategorie 20 dle zákona o odpadech, budou v takových přepravních obalech, ze kterých nebude možný únik.“
V opačném případě nebude tento odpad odebrán.
Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Marius Pedersen a.s. vybavené
speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.

PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ
ZBYTKY STARÝCH BAREV, VŠECHNY DRUHY BATERIÍ,
OLEJOVÉ FILTRY, DOMÁCÍ CHEMIKÁLIE, ZÁŘIVKY,
MOTOROVÉ OLEJE, ZAOLEJOVANÉ PŘEDMĚTY, VYŘAZENÁ
ZAŘÍZENÍ, PNEUMATIKY Z OSOBNÍCH VOZŮ A KOVY
Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných
nádob komunálního odpadu rozmístěných ve Vaší obci,
neboť ztěžují využití odpadu jako suroviny.
TYTO SLUŽBY JSOU PRO OBČANY ZDARMA
Další informace poskytnou
pracovníci společnosti Marius Pedersen, a.s.
na telefonním čísle +420 645 511

