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ÚVODNÍ SLOVO

Ivana Horčicová

Vážení občané,
zdravím vás prostřednictvím dalšího čísla Bžanského čtvrtletníku. Dva měsíce uplynuly jako
voda a máme zde pomalu přicházející říjen a s ním podzimní čas. Bohužel vývoj covidu-19
není úplně příznivý a tak lze očekávat omezení v pohybu osob. Proto neumím v současné
době ani říci zda se uskuteční tradiční akce v listopadu a v prosinci. Jedná se o halloweenský
pochod strašidel naší obcí, vánoční koncerty v kostele nebo mikulášskou nadílku. Touto cestou nabízím možnost pomoci především našim starším občanům – ať s nákupy nebo například dovozem léků. Věřím, že vše zvládneme tak jako na jaře a opětovně se budeme scházet
na našich akcích.
Přeji Vám především pevné zdraví a jak praví citát George Gordona Byrona:
Buď vždy veselý - to je nejlepší medicína. Veselost je filozofie příliš málo pěstovaná.
Je sluneční stranou života.

6
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NABÍJECÍ
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Z OBCE

INFORMACE Z OÚ
Vstup do budovy obecního úřadu pouze s rouškou nebo jinou
ochranou úst a nosu. Pokud máte možnost využívejte bezkontaktní způsob úhrady vašich závazků.
Účet obce – 3128501/0100 – do poznámky zapište účel platby. Prosíme
platby nezaokrouhlujte. V případě zjištění
nějaké informace volejte 417 872 277.
• Termín svozu velkoobjemového odpadu – kontejnery budou přistaveny na tradičních místech v místních částech – od
pátku 13. 11. do neděle 15. 11. 2020 s následným odvozem v pondělí 16. 11. 2020
Prosíme občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali – suť, nebezpečný odpad – především pneumatiky. Velké kusy
se vždy snažte rozbít či rozebrat na menší. Kontejnery nejsou pro jedince, ale pro
celou obec.

• Svoz nebezpečného odpadu – složky
nebezpečného odpadu (zbytky starých
barev – ne vodouředitelných, všechny druhy baterií, olejové filtry, domácí
chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, vyřazené zařízení,
pneumatiky z osobních vozů a kovy) je
možné odkládat od pátku 13.11. do neděle
15.11.2020 k nádobám na tříděný odpad
v místních částech odkud bude v pondělí
pracovníky obce odpad svezen. Jelikož je
to v termínu přistavení velkokapacitních
kontejnerů – prosíme o dodržení pravidla
odložení k nádobám na tříděný odpad nikoliv do VKK nebu u VKK.
Odvoz svozovou firmou od obecního úřadu proběhne v sobotu 21. 11. 2020 v době

od 8,00 do 8,20 hodin. Prosíme přijeďte
raději dříve.
SMS zprávy do vašeho mobilu: informace z OÚ prostřednictvím zasílání
e-mailů nebo SMS zpráv. V případě,
že máte zájem informace dostávat
na svůj e-mail nebo textovou zprávou
na Váš mobilní telefon napište nám
na obecbzany@centrum.cz žádost a budete přidáni do seznamu příjemců vybraným způsobem.
• Platby: upozorňujeme občany, kteří
nemají uhrazeny poplatky za popelnici
a pronajaté pozemky, že je potřeba toto
uhradit dle vyhlášky nejpozději do konce měsíce září nebo v průběhu měsíce
října. 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. 417 872 277) nejpozději do 30.11.2020. Změna bude provedena od nového roku.
Ivana Horčicová

Úřední hodiny pro veřejnost:

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.

Pondělí		

8,00 - 17,00

Úterý			

8,00 - 15,00

Středa			

8,00 - 16,00

Čtvrtek		

8,00 - 15,00

Pátek			

8,00 - 13,00

Bžanský čtvrtletník vydává a tiskne:
Aa Group s.r.o., Sedlec č. 6,
Sedlec u Mostu, 434 01,
e-email: lada.dolejska@aagroupsro.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.
Redakční rada:
D. Benda, I. Horčicová, T. Jelínek, J. Koutek.
Rozšiřováno zdarma.
Uzávěrka příštího čísla: 11. 12. 2020
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Z OBCE

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA
PRO HASIČE-PŘEDŠKOLÁKY
V SDH LHENICE

VYKLIĎTE PŮDY,
GARÁŽE A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného o
dběru.
zpětného
odběru.

KDY: KAŽDÝ PÁTEK 16:00 – 17:00 HOD.
KDE: HASIČSKÉ HŘIŠTĚ VE LHENICÍCH
PŘIVEDEME DĚTI K ZÁKLADŮM SPORTU
– BĚHÁME, SKÁČEME, HÁZÍME,
CVIČÍME OBRATNOST I SÍLU, HRAJEME HRY.
VÍTÁME PŘEDŠKOLNÍ DĚTI, KTERÉ CHTĚJÍ S NÁMI CVIČIT.
VĚK NEOMEZEN (CCA OD 3 DO 6 LET),
ÚČAST RODIČŮ DOBROVOLNÁ.
S SEBOU – VHODNÉ OBLEČENÍ A OBUV, PITÍ.
PŘIJĎTE K NÁM KTERÝKOLIV PÁTEK, HLAVNĚ CO NEJDŘÍVE!
CVIČENÍ PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU SDH LHENICE,
S PŘÍLEŽITOSTNOU SPECIALIZACÍ NA HASIČSKÝ SPORT.
KONTAKT A INFORMACE:
ZUZKA: 777232982
MIRKA: 606746768

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME
NAŠI OBEC

RECYKLU
UJTE
E
ELE
EKTROSPO
OTŘE
EBIČ
ČE
VE VAŠÍÍ OBC
CI
vysloužilé
elektrospotřebice
NEPATŘÍ do komunálního odpadu

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

ZDARMA je
můžete odevzdat
v prodejně elektra

seznam sběrných
dvorů a míst
zveřejňuje obecní
úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny
mobilních svozů),
nebo na webu
www.elektrowin.cz

Víte že…

...za odložení elektrospotřebiče do kontejneru
nebo na černou skládku vám hrozí
pokuta až do výše 20 000 Kč?
...pokud chcete předejít ekologickému nebezpečí,
nepouštejte se do demontáže žádného
z elektrospotřebičů!
...některé běžné domácí elektrospotřebiče mohou
obsahovat látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

V sobotu 19. září 2020 od 9 hodin proběhla v naší obci akce Ukliďme Česko – Ukliďme naši obec. V letošním
roce byla tato akce na jaře zrušena
a tak jsme se připojili k podzimnímu
termínu. Celkem se nás sešlo 22. Bylo

znát, že se naše obec průběžně uklízí. Chci touto cestou velice poděkovat
všem, kteří na tuto akci přišli a pomohli
s úklidem.
Ivana Horčicová

TŘIĎME TAKÉ ELEKTRO
www
ww
w.el
elek
ektr
trowiin.cz

RŮZNÉ
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ZASTUPITELSTVO / Z OBCE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – ZO
MIMO JINÉ PROJEDNALO:
UPRAVENÁ VERZE DLE NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 (GDPR)
jemného za 9/2020 paní Lucii Kovalančíkové ●

20.zasedání ZO Bžany – ze dne 16. 9.
2020 I Přítomno 8 členů z 9 (omluven
p. Podlena)

ZO projednalo a neschválilo:
ZO projednalo a schválilo:

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-4017079/SOSB01 ● Prodej
pozemků p. č. 717/5-74m2 a 717/3-115m2
v k. ú. Lysec ● Poskytnutí fin.podpory projektu Sociální automobil

●

Rozpočtové opatření č. 6/2020 ● Pololetní
účet obce Bžany za rok 2020 ● Pololetní
účet DSO Mikroregion Svornost za rok
2020 ● Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 88/20/4120 ● Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-4018272/
VB/01 ● Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IP-12-4010191/VB01
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-4010417 ● Smlouvu o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu
měřičů lokálního hlásného a varovného
povodňového systému ● Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci – Serviso,
o.p.s. ● Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické
právo k jednotkám • Prodej pozemků
p.č. 523/1-67m2 a 524/1-87m2 k.ú. Lysec za cenu 13 090 Kč + cena za vklad
do KN do SJM XXX • Prodej pozemků
p. č. 528/3-20m2, nově vzniklý pozemek
p. č. 283/1-323m2 a nově vzniklý po-

ZO projednalo a rozhodlo:
O tom, že příjezdovou komunikaci na pozemcích p. č. 788/1 a 788/2 v k. ú. Lhenice u Bžan nebude obec Bžany zpevňovat
na náklady obce
zemek p. č. 291/17-350m2 v k. ú. Lysec
za cenu 58 905 Kč + cena za zpracování GP
5 748 Kč + cena za vklad do KN panu
XXX ● Prodej nově vzniklého pozemku
p.č. 385/15-63m2 v k. ú. Bžany za cenu
5 355,- Kč + zpracování GP 4 840,- Kč + cena
za vklad do KN do SJM XXX ● Záměr
pachtu pozemku p. č. 19/3-735m2 – zahrada k.ú. Lysec ● Opravu havarijního stavu kanalizace a vodovodního rozvodu,
topení a elektro rozvodů v budově č. p.
63 Bžany. Z důvodu realizace oprav na
domě Bžany č.p. 63 prominutí platby ná-

ZO projednalo a souhlasilo:
S úhradou ročního udržovacího poplatku ve výši 1 815 Kč - Regionální knihovna
Teplice
ZO projednalo a pověřilo:
Starostku Ivanu Horčicovou uzavírat
a schvalovat smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene

BIO DVŮR V HRADIŠTI A DVŮR U ÚŘADU
Na bio dvoře v Hradišti máme 2 kontejnery na rostlinný odpad. Je vyvážen po
naplnění pravidelně. Velké větve jsou
skládány za kontejnery k následnému
štěpkování. Bohužel je spousta lidí, kteří
přijedou a vysypou celý valník – s čímkoliv na zem. Naši pracovníci potom nedělají nic jiného než stále po někom uklízí.
Nachází se zde i jiný odpad než bio – a to
když někdo vyklízí svůj dům.
Proto Vás uživatelé bio dvora vyzývám –
vše drobné vhazujte do kontejnerů. Pou-

ze velké větve odložte na zem. Chápu,
že kontejnery můžou být plné, ale nikdy
nejsou tak, aby se tam váš trošek nedal
vhodit. Jiný odpad než rostlinný na toto
místo vůbec nepatří.
Další je dvůr u úřadu. Obecní úřad nemá
sběrný dvůr. Ale je možné u nás odložit
elektro odpad po domluvě oleje, gumy,
žárovky, baterie. I zde stále nacházíme vaše gauče a odpad z domácností.
Pro tyto případy obec 2x ročně poskytuje velkokapacitní kontejnery. Stále platí,

že původce odpadu je zodpovědný za
jeho likvidaci. Tak proč by to stále měla
být obec. Zde bohužel apeluji na zřejmě
nové majitele domů, kteří po zakoupení
okamžitě řeší co s vybavením zakoupené
nemovitosti. Mohu dát jedinou radu – obraťte se na nějakou firmu a objednejte si
svůj vlastní kontejner. Kontejnery v obci
nejsou pro jedince, ale pro celou obec.
Ivana Horčicová

MOBILIÁŘ V OBCI
Při procházkách obcí je potřeba si vždy
někde na chvilku odpočinout. Za poslední rok přibyly v obci další možnosti.
Jedním, dle mého názoru, nejvíce využívaným přístřeškem je ten vybudovaný na
tzv. „trojúhelníku“ u Mošnova. U oprámu
ani nemluvím – zde se schází omladina
– pouze bych apelovala, aby našli cestu

cca 20m k odpadkovému koši. Poslední
přístřešek byl nainstalován na Pytlíkově,
kde na ploše 600 m2 vznikne nová odpočinková zóna – a především bychom
tímto prostorem chtěli propojit starou zástavbu s nově budovanou. Byli bychom
rádi, kdyby toto místo bylo místem setkání všech občanů Pytlíkova.

Při procházce po cestě na Lhenice
směrem na Ohníč je možné také posedět a rozhlédnout se do okolí. Věříme,
že všechna tato budovaná místa budou
vámi i turisty hojně využívána.
Velké díky patří panu Michalovi a jeho rodině.
Ivana Horčicová
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MÍSTNÍ KNIHOVNA BŽANY
Místní knihovna ve Bžanech Vás v současné době zve na výstavu děl našich občanů s názvem
„Ten umí to a ten zas tohle“,
Výstava probíhá na statku ve Bžanech.
Otevřeno máme v úterý (29. 9. a 6. 10.)
a v sobotu (3. 10. a 10. 10.) vždy od 13 do
17 hodin. Nebo je možné sjednat si prohlídku na telefonu 606 713 449. Rádi
Vás provedeme.
Jelikož tato výstava je ryze ženskou záležitostí – byli jsme osloveni muži zda i oni
mohou vystavovat. Proto už nyní můžeme přislíbit pokračování. Na jaře v příštím roce uspořádáme výstavu děl našich
mužů – tatínků, dědečků, synů ….. Věřím,
že i vy se již nyní budete těšit na tuto výstavu.
Knihovna ve Bžanech půjčuje každý
čtvrtek od 17 do 20 hodin knihy a časopisy. Mimo jiné stále balíme učebnice
pro děti do školy. Přijďte mezi nás a uvidíte,
že knihovna už dávno není jen místem
pro zapůjčení knih, ale především slouží
pro setkání lidí, kteří si mají co říci.
Ivana Horčicová

SVATÝ VOJTĚCH (ASI 956 – 23. DUBNA 997)

V zahraničí známý spíše pod svým biřmovacím jménem Adalbert, byl druhý
pražský biskup. Pocházel z rodu Slavníkovců.
Vystupoval proti některým jevům v tehdejší společnosti, které se neslučovaly
s církevním učením, zejména proti pohanství, obchodování s křesťanskými
otroky, kněžskému manželství a velmi
rozšířenému alkoholismu. Kromě toho
se zasloužil o rozvoj domácího latinského písemnictví, zároveň však respektoval
staroslověnskou kulturní tradici.
Je mimo jiné pokládán za autora nejstarších českých a polských duchovních písní, např. známé písně Hospodine, pomiluj

ny. Jeho působení bylo komplikováno
krizí českého státu, která se mimo jiné
projevovala i rostoucími spory mezi Přemyslovci a Slavníkovci.
Dvakrát pro spory s knížetem opustil
zemi, druhý odchod, ke kterému došlo
krátce před vyvražděním Slavníkovců,
mu zachránil život a ukázal se být definitivním. Byl zabit, když jako misionář
působil na území pohanských Prusů, a je
proto římskokatolickou církví považován
za mučedníka.
Svatý Vojtěch, národní patron Čechů
a Poláků, se polsky jmenuje Wojciech.
V zahraničí je znám zpravidla pod svým
biřmovacím jménem Adalbert (anglicky

Vojtěch nebo Adalbert, německy Adalbert, latinsky Adalbertus nebo zkráceně
Albertus). Někdy se ovšem označuje i jako
Albrecht(us) (varianta jména Albert, jež je
zkráceninou jména Adalbert – jako Albrecht je označen na dřevěných vratech
z 19. století v chrámu sv. Víta na Pražském
hradě). Maďarsky Béla. Sochu sv. Vojtěcha
naleznete při svých procházkách ve Bžanech – popis: Hranolový odstupňovaný
sokl, jehož plochy jsou zdobeny na třech
ze čtyř stran rytou linkou tvaru obdélníku
s konkávně vykrojenými rohy a středem
horizontál, na západní straně ve shodném tvaru lehce zahloubená plocha,
v jejímž středu je mírně vystupující čtvercový rámeček s konávně vykrojenými
dolními nárožími a plným obloukem nad
středem vrcholové horizontály, uvnitř
vytesáno jméno světce. Sokl ukončen
po obvodu profilovanou krycí deskou, na
ni nasedá plinta se stojící sochou světce
v biskupském rouše, která sem byla druhotně osazena r. 1901 po zvětrání původní plastiky (dle archivního pramene
– Verzeichniss der religiosen Standbilder
1836 a i literatury – F. Sitte, Geschichte
der Pfarrgemeinde Boreslau – viz dále)
repliku sochy zajistil farář Zuklin skrze
svého synovce Karla Zuklina, akademického sochaře v Praze – tato bylo zhotovena z pískovce z Pirny, farář Zuklin pro
tento účel věnoval 400,- K, převzata byla
představeným obce Antonínem Holým.
Socha byla restaurována v roce 2007
Akademií výtvarných umění v Praze
za cenu 38 872,- Kč.
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NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROKOLA
V NAŠÍ OBCI

V poslední době dost často čteme nebo
slyšíme o tzv. Smart city - Pojmem smart
city rozumíme koncept strategického
řízení města, resp. obce nebo regionu
(pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení),
při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve
městě.
Takové malé smart máme i v naší obci.
Například v části Lysce máme nově vybudované Led osvětlení, které by mělo
přispět ke snížení spotřeby elektrické
energie.
S rozvojem elektrokol a s tím, že naše
obec je cyklisty hojně navštěvována nám
přišlo vhodné vyjednat s některou s firem
možnost vybudovat toto zařízení i v naší
obci. Po žádosti zaslané na Sev.en Energy AG – došlo k uzavření smlouvy během
14 dní. Před začátkem letní sezony společnost spustila projekt Sev.en Energy
for Bikers. Jeho podstatou je vytvoření

sítě nabíjecích stanic pro elektrokola.
Do provozu bylo již uvedeno 10 stanic při
tzv. Krušnohorské magistrále a ve městě
Most. A nyní je tato možnost i v naší obci.
Nabíjecí stanici naleznete na budově restaurace ve Bžanech. Kdy po zprovoz-

nění restaurace bude stanice uvedena
do provozu. Napájecí kabely bude možné po složení kauce si vypůjčit u obsluhy
restaurace. Služba je zdarma.
Ivana Horčicová
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