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PŘÍSPĚVEK NA OBĚDY PRO NAŠE
OBČANY DŮCHODOVÉHO VĚKU
V minulém čísle čtvrtletníku jsem vás informoval o záporném stanovisku většiny
členů zastupitelstva obce, díky kterému
nebyl podpořen náš návrh ohledně příspěvku na obědy pro důchodce ve výši
20Kč.
Protože stále není v tomto směru vůle ze
strany většiny zastupitelů, rozhodli jsme
se jako Sdružení nezávislých kandidátů Za Bžansko (Daniel Benda, Josef Koutek
a Miroslav Pauza) oslovit provozovatele
Restaurace pod kaštanem ve Bžanech,
kteří rozvážejí již několik měsíců svá jídla
v našem regionu. Výsledkem tohoto jednání byla nabídka provozovatelů restaurace na slevu 15Kč pro všechny občany

VELIKONOČNÍ
NADÍLKA
Sdružení nezávislých kandidátů – Za
Bžansko (Daniel Benda, Josef Koutek,
Miroslav Pauza) se rozhodlo potěšit naše
děti ve všech osmi částech v tuto nepříjemnou dobu malou velikonoční nadílkou s překvapením. Rozvoz proběhne
4. dubna o velikonoční neděli v odpoledních hodinách. Tato nadílka je realizována
za podpory několika štědrých sponzorů
– Ivan Pravda - Geop, Auto Krajník Hradiště, Restaurace pod Kaštanem Bžany.
Děkujeme za jejich finanční dary.
Přejeme vám všem krásné velikonoce.
D. Benda, místostarosta
J. Koutek, zastupitel
M. Pauza, zastupitel

ZÁPIS DO MŠ HRADIŠTĚ
ŠKOLNÍ ROK
2021/2022
Zápis do MŠ Hradiště pro školní rok
2021/2022 proběhne ve dnech 4.5.
a 5.5.2021 od 9,00 do 11,00 hodin v budově MŠ Hradiště, Hradiště č.p. 46. Hodina bude individuálně domluvena telefonicky s ředitelkou školy na tel. Čísle
602 662 335.
Žádosti o přijetí dítěte do MŠ budou
vydány a vyplněny na místě.
K zápisu je nutné přinést:
- kopii rodného listu dítěte
- kopii občanského průkazu zákonného
zástupce (ke kontrole trvalého pobytu)
Hana Silnicová

důchodového věku žijící v našich obcích.
S potěšením vám tedy mohu oznámit,
že s platností od 1. dubna 2021 si budou
moci všichni senioři zakoupit oběd za
65Kč. Jedním z hlavních důvodů tohoto
kroku, byly časté dotazy, jestli ze strany obce vůbec někdy dojde k podpoře
těchto občanů v tomto směru. Jsme moc
rádi, že můžeme tímto krokem pomoci
mnoha našim starším obyvatelům. Ještě
jednou moc děkujeme provozovatelům
restaurace za jejich podporu.
D. Benda, místostarosta
J. Koutek, zastupitel
M. Pauza, zastupitel

TEMATICKÉ STEZKY

TERMÍNY JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
V ROCE 2021
Na únorovém zasedání zastupitelé
schválili termíny zasedání v roce 2021.
Jednání jsou plánována vždy na středu od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ
ve Bžanech. Změna termínu či místa
konání je vyhrazena.
14. dubna
19. května
16. června
22. září
20. října
10. listopadu
15. prosince
Ivana Horčicová

„ZÁHADA ZTRACENÉ ŠKOLY“
A „TAJEMSTVÍ VELIKONOC“

PODĚKOVÁNÍ

V současné době kdy jsou děti bez možnosti kontaktu s ostatními dětmi ve školním prostředí, učí se doma, mají omezené možnosti kroužků jsme jako obec
připravily pro děti dvě tematické stezky.

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat panu Michalovi a jeho synovi za
práci v souvislosti s odklízením sněhu
na všech komunikacích v místní části Lhenice během několika náročných týdnů, kdy nám letošní zima
přichystala extrémní nadílku. Odstraňování sněhu pravidelně prováděli výhradně svojí technikou a ve svém volném čase.
Významně tak usnadnili obci činnost
spojenou se zimní údržbou.

Jedna je určena pro menší děti - „Tajemství velikonoc“. Tato stezka má 14 zastavení. Trasa povede po eurocestě ze Bžan
do Mošnova. Kartičky Start a Cíl budou
na obou koncích takže je možnost začít od poslední čtrnácté, ale i od první
kartičky. Stejná stezka bude připravena
i na Pytlíkově na nově vybudované cestě
směr Tři duby.
Druhá stezka – pro starší děti s názvem
„Záhada ztracené školy“. Jedná se o stezku kdy děti dostanou zprávu, že vyhlášená škola zmizela z mapy a ony byly vybrány do role detektivů, aby ji vrátily zpět.
Stezka je provede úkoly a indiciemi, které
jim poradí, jak vrátit školu zpět na mapu.
Stezka má 10 stanovišť. První trasa povede po cestě mezi rybníky – od Mošnova
po Bžany. Opětovně budete moci začít
jako od kartičky č. 1 tak od č. 10. Druhá
trasa povede na eurocestě ze Lbína do
Lysce. A poslední ve Lhenicích – lesní
cesta Lhenice – Mošnov.
Úkoly pro stezky jsou vytištěné na papíru
A4 a jsou zalaminovány. Věříme, že vydrží alespoň pár dní, aby je mohlo plnit
co nejvíce dětí. Proto se na Vás obracíme s prosbou neničte tyto trasy. Děláme
to pro Vás a Vaše děti.
Ivana Horčicová

Zároveň děkujeme i všem ostatním aktivním obyvatelům našich osmi obcí, kteří
se také pravidelně postarali o odstranění
sněhu před svými nemovitostmi. Je milé,
že mnozí nenecháváte tuto činnost jen
na nás.
Daniel Benda,
místostarosta
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: 25. 6. 2021
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NĚCO MÁLO Z NAŠÍ HISTORIE

Od pradávna většina z nás tíhneme
k obci, kde jsme prožili chvíle radostné
i chvíle žalostné, tam kde jsme vyrostli,
nebo kde žijeme. Vesměs tomu říkáme
že jsme tady doma, a tak nějak to máme
za své. Máme tu rodiny, příbuzné, kamarády, přátelé.
Toužíme proto znát historii své obce, vědět za jakých podmínek se život v obci
rozvíjel, čeho bylo v její historii dosaženo,
jakými cestami se život těch, kteří v obci
žili ubíral.
Zažloutlé stránky kronik a archivů vyprávějí o historii obcí. Bohužel v naší obci se
kronika nedochovala a o to je cennější jakýkoliv útržek historie objevit.
Sama tyto informace vyhledávám v archivech, je to časově dosti náročné
a moje velké mínus je že neumím číst
švach a špatná znalost jazyků. Ale

i přesto se mi čas od času dostane do
rukou něco zajímavého a chtěla bych se
s vámi o to podělit. Není toho moc, ale
o to je to cennější. Jsou to vydané pohlednice obce, různé dochované fotografie, nebo jen jejich fotokopie z originálů a článečky ze starých novin kde
je o nás zmínka.
Tím že čtvrtletník vychází jen čtyřikrát do
roka tak nám to vystačí na dlouho, ale
kdyby měl někdo zájem se dozvědět více
a dřív, tak na Facebooku je založená skupina/stránka – Hradiště / Ratsch a okolí ,
Tam se můžete zúčastnit různých diskusí,
nebo i poslat něco z vlastních archívů.
Dnes vkládám nejstarší získanou pohlednici HRADIŠTĚ, na které je datum kdy
byla napsaná, ,,16. 6. 1899 “. Zajímavé je
že pohlednic bylo vydaných docela dost.
Jacguelina Jančová

PŘÁTELÉ, KAMARÁDI
A PODPOROVATELÉ
SPOLKU PRO BŽANY

Pokud alespoň občas nakupujete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.
cz! Najdete na něm přes 1 200 nejznámějších e-shopů – a ať už budete nakupovat věci do domácnosti, obnovovat
šatník nebo objednávat dovolenou –
naše organizace vždy dostane příspěvek.
Jak na to:

INFORMACE

BLAHOPŘÁNÍ

Informace k platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek.

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.
V případě, že si nepřejete být osloveni a ani obdarováni prosíme o sdělení –
tel. 417 872 277,
e-mail: obecbzany@centrum.cz
I v současné době – době možné nákazy
docházíme a balíčky našim jubilantům
předáváme. Za dané situace u Vás neposedíme a nepopovídáme si. To nás mrzí
a chybí nám to, ale Vaše zdraví je pro nás
přednější.

Evropský parlament schválil prodloužení
platnosti řidičských a profesních průkazů
o 10 měsíců
Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel
se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení
se týká dokladů propadlých v období od
1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost
českých průkazů, technických prohlídek
či licencí je prodloužena o 10 měsíců
v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti.
Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů
v rámci protiepidemických opatření proti
COVID-19. Lidé mohou evropské nařízení
využívat od 6. března 2021.

Nabízíme Vám prostor v každém čtvrtletníků pogratulovat vašim blízkým
k jejich životnímu jubileu, narození dítěte,
ale i k vyjádření tiché vzpomínky.

1. Přidejte si do prohlížeče jednoduché
rozšíření od GIVTu – pomocníka. Získáte
ho zde: https://givt.cz/aplikace
2. Až budete nakupovat, Pomocník se
objeví na e-shopech, které s GIVT.cz
spolupracují. Vy si v něm jen zvolte, koho
chcete podpořit – ,, PRO Bžany z.s.“
3. Nakupte si, jak jste zvyklí.
To je celé. Nestojí vás to nic navíc a spolek dostaneme část peněz z hodnoty nákupu.
Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této možnosti říci
i svým přátelům :)
Veškeré takto získané finance budou použity do finanční sbírky na alespoň částečnou opravu šindelové střechy na věži
kostela v Hradišti a na realizace restaurování druhého zvonu.
Díky, že Vám není lhostejný osud naších
památek, kterých tu máme jen pár.
Jacguelina Jančová
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Odpadové hospodářství obce
Vláda nám doslova pod stromeček
(23. 12. 2020) „nadělila“ nový zákon
o odpadech, který je účinný již od 1. ledna 2021. Proto bychom vás rádi seznámili
s připravovanými změnami.
Dochází ke změně poplatku za uložení
odpadu a to z 500,-Kč/t na 800,-Kč/t.
Existuje možnost požádat o „třídící slevu“.
Zákonem stanovený limit pro uplatnění
třídící slevy je v roce 2021 - 200 kg/
obyvatele. Což jsme učinili.
Přitom celkové množství vyprodukovaného odpadu za rok 2020 v naší obci je
263 kg/obyvatele. A to je počítán pouze
komunální odpad. V případě započítání
i objemného odpadu se dostáváme na
celkové číslo 312 kg/obyvatele.
Pojďme se spolu podívat na to, které
druhy odpadu lze v naší obci třídit a jak
pomoci ke snížení celkového uloženého
množství odpadu na skládku v Modlanech.
Směsný komunální odpad – Jedná se
o odpady, které nelze dále roztřídit, nebo
zpětně využít v domácnosti, nebo na
zahradě. Odkládá se do vlastní popelnice,kterou na základě sepsané smlouvy
s obcí přiveze firma Marius Pedersen. Nádobu majitel umísti do svozu na svůj pozemek. Sběrné nádoby musí být po svozu bez zbytečného prodlení z dočasného
stanoviště odstraněny zpat na pozemek
majitele. Svoz popelnic je prováděn každou středu v měsíci. V sudé týdny se
jedná o vývoz nádob s barevným označením: zelená, červená, žlutá. V liché týdny nádoba se zeleným označením + v období od října do dubna nádoba červená
(kombinovaný svoz).
V každé místní části najdete sběrné
místo pro odkládání tříděného odpadu:
Papír, Sklo, Plast, Kov. Nádobu na použitý
textil a jedlé oleje naleznete u obecního
úřadu ve Bžanech, v budově obecního
úřadu je umístěna krabice na baterie,
kontejnery na bioodpad jsou umístěné
v Hradišti a ve Lbíně. Ve všech případech
se jedná o zpětně využitelné komodity.
Proto je kladen důraz na jejich důsledné
třídění.

láhve se nedají lisovat do balíků. Papírové krabice před vložením do kontejneru rozkládejte. Také tímto ušetříte místo
v kontejneru a svoz je efektivnější díky
větší hmotnosti odpadu svezeného
v rámci jednoho svozu. V současné době
kdy téměř každý využil možnosti nákupu online se kontejnery na papír zaplňují
kartonovými krabicemi – celými. A problém je, že například 4 veliké nesložené
krabice dokáží zaplnit kontejner.
Dodržujte pokyny při třídění odpadů.
Nežádoucí příměsi (například směsný
komunální odpad) znehodnocují vytříděnou surovinu, která pak nemůže být recyklována a odváží se na skládku.
Sběr textilu Co se odevzdává? Dámské,
pánské a dětské oblečení, letní a zimní oblečení. Mimo textilu je možné do
nádob odevzdávat i různé druhy obuvi,
přikrývek nebo hraček. Vždy se jedná
o čisté věci, které může v lepším případě
ještě někde posloužit.
Víme, že vývoz nádoby na textil je v poslední době problematický. V případě, že
přivezete do kontejneru takto připravený pytel a kontejner je plný ponechte jej
prosím u kontejneru.
Kam s vysloužilými CD a DVD? Nepotřebné CD a DVD disky se jistě najdou
v každé domácnosti, ale jak s nimi naložit?
CD a DVD disky jsou vyrobeny z polykarbonátu, na jehož povrchu je tenká vrstva
kovu (např. hliníku, zlata, titanu). Pokud
se disky dostanou na skládku, mohou se
z nich tyto kovy uvolňovat do půdy, což je
samozřejmě z hlediska ochrany životního
prostředí nežádoucí. Proto by neměly být
vhazovány do směsného komunálního
odpadu.
Jak s nimi tedy naložit?
CD nebo DVD je možné odevzdat na
sběrném místě u OÚ, kde budou uloženy do klecí na drobné elektro a následně

předány společnosti ASEKOL s.r.o. Disky
jsou pak nadrceny a následně materiálově využity. CD a DVD se do klecí na drobné elektro odkládají bez plastového obalu, ten patří do žlutého kontejneru.
Pneumatiky a jejich problematika
Kde mohu pneumatiky odevzdat?
Od 1. ledna 2018 je ukončen sběr pneumatik na sběrných dvorech. Pneumatiky
lze bez ohledu na značku a bez vazby na
nákup zboží či služeb odevzdávat v autoservisech a pneuservisech. Převzetí pneumatik probíhá v rámci zpětného odběru
a je bezplatné. V rámci zpětného odběru pneumatik vznikl kolektivní systém
ELTMA (www.eltma.cz), který umožňuje
firmám sdružené plnění povinností zpětného odběru pneumatik.
Pro vaši představu porovnáme roky 2018,
2019 a 2020 v produkci odpadů (tabulka
na konci článku).
Ještě se vrátím k našemu dvoru s kontejnery na Bio odpad. V Hradišti na
oploceném pozemku jsou umístěné
2 kontejnery na bio odpad – rostlinného
původu. Naši pracovníci ve snaze ulehčit si práci při štěpkování vymezili prostor pro odkládání velkých větví. Jelikož
drobné větve nelze štěpkovat – ty patří
do kontejneru. Proto Vás žádáme o dodržování těchto pravidel. V případě, že
přivezete bio odpad – nevysypávejte jej
volně na zem, ale vložte do kontejnerů.
Pracovníci obce nemají na práci jen stálý
úklid okolo kontejnerů. Další věcí je, že na
tento pozemek nepatří vůbec odkládání
suti. Obec suť nevybírá - je to věcí každého kdo tento odpad vyprodukuje, aby
jej zlikvidoval na vlastní náklady – ne vyvézt někam do příkopu nebo do lesa jako
se to běžně stává.
Štěpku uloženou na pozemku je možné
kdykoliv a v jakémkoliv množství odebírat.

Jedlé oleje a tuky – nádoba je na sběrném místě u obecního úřadu, v případě potřeby je možnost v igelitové tašce
v uzavřených plastových obalech ponechat u OÚ. Jejich úklid zajistíme.
Do nádoby patří:
•
použité oleje a tuky z domácností např. fritovací olej, olej po smažení
•
ztužené jedlé tuky
Do nádoby nepatří
•
technické oleje (převodové, tlumičové, motorové)
•
maziva a kapaliny
Jak zajistit efektivitu svozu tříděného
odpadu? Sešlapáváním plastových láhví,
výrazně ušetříte místo v kontejneru. Sešlápnutých láhví se vejde do kontejneru
3x více a výrazně se tak zlevní celý sběr.
U láhví nedotahujte uzávěry, uzavřené

Náklady vynaložené na likvidaci všech komodit za rok 2020 – 1 139 063,- Kč
Výnosy – platby za směsný KO a za tříděný odpad za rok 2020 – 711 595,- Kč

Ivana Horčicová
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Reakce na článek z prosince 2020
vE Čtvrtletníku obce Bžany: Rekonstrukce
kulturního domu ve Bžanech.

Souhlasím s tím, že bylo nutné udělat
celkovou výměnu všech vnitřních instalací, jak sanitárních, tak elektroinstalace
a topení. Článek mě ale donutil zavzpomínat si , jako jsme v akci „ Z“ v r.1983 až
1986 budovali náš kulturní dům.
Když jsme na Okresním národním výboru
prosadili tuto akci a bylo schváleno financování
„Okresem,“(jinak to tehdy nešlo), pustili
jsme se do stavby. Měla se přebudovat
stará budova hostince čp. 63 Bžany (pro
pamětníky Hospoda u Koníčka).
Oficiální název stavby zněl: ADAPTACE
A PŘÍSTAVBA SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DOMU BŽANY.
A tak to také bylo vyprojektováno. Když
jsme začali s přípravou stavby, zjistili

jsme, že budova je utopena 120 cm pod
silnicí. A tak jsme se rozhodli, že uděláme
generální opravu. Budovu jsme za víkend
zbourali a suť odvezli na skládku. Část
starých cihel jsme očistili a pak použili při
vyzdívce sklepa. Vybudovali jsme pevné
základy, a začali se stavbou . Za to, že
základy kulturního domu jsou skutečně
důkladné, vděčíme Pozemním stavbám.
Vozili nám mixy betonu z jejich betonárky. Elán našich občanů byl tak velký, že
jsme v krátké době měli postavenou přízemní část budovy.
Pak přišel na kontrolu pracovník ze stavebního odboru. Po kontrole stavby se
zeptal, jestli vím, jaký je název stavby.
A tak jsem mu ocitovala název stavby. On
se mě zeptal, co vlastně adaptujeme.

A já odpověděla: „všechno“. Prostě nám
to prošlo.
Nastaly však problémy se stavebním materiálem. Tehdy bylo nutné mít na vše poukaz, vystavený Okresem. I to se podařilo. Nastal však problém jak materiál ze
stavebnin dovést. Vlastní dopravu jsme
neměli, a tak nám vyšlo vstříc místní Zemědělské družstvo a Kamenolom Dolánky. Většinu materiálu jsme vyzvedávali ve
stavebninách Čepirohy u Mostu. Pro křídla
dveří jsme museli do České Lípy. Pro instalační materiál do Technomatu apod.
Nikdy nezapomenu, jak jsem z Technomatu v Teplicích, táhla v pytli „fitinky“ na
autobusovou zastávku U divadla.
Problém jsme měli také s dodávkou panelů na první patro a střechu. Panely nám
vyráběli na míru v panelárně na Moravě.
Dodávka byla v době řepné kampaně
a tak byl problém sehnat prázdné železniční vagony. Nakonec vše dobře dopadlo a panely dorazily do Vodních staveb Žalany, kde je vyložili. S uložením na
stavbu nám pomohly Doly Bílina. To vše
se mohlo uskutečnit jen díky našim občanům, kteří tam pracovali.
Dnes si už nedovedeme představit, že
tehdy byl problém i s pracovním nářadím. Brigádníci si museli přinést vlastní.
Já jsem z dovolené v Táboře vezla na
stavbu fanky, zednické lžíce a zednická
kladiva. Tam to bylo k dostání, u nás ne.
V té době jsme si přála, aby přišla doba,
že bude k dostání jakýkoliv stavební materiál a že si budeme moci vybírat. Toho
jsme se dočkali. Za to jsem ráda.
Rozpočet stavby byl 2 500 000 Kč a my jsme
novou stavbu postavili za 2 200 000 Kč.
Místo toho, abychom dostali pochvalu,
tak jsme dostali vynadáno, že nebyl dodržen rozpočet stavby.
To vše by se nepodařilo, nebýt obětavé
pomoci našich občanů, kteří odpracovali zdarma nebo jen za minimální finanční
odměnu mnoho hodin. Omlouvám se, že
nikoho nejmenuji.
Bojím se, že za tu dobu bych na někoho
zapomněla a to nechci.
Já jsem se tenkrát moc těšila, až všechny
ty nervy se stavbou skončí, že si při slavnostním otevření na sále zatancuji (květen 1986). Tak to se nezdařilo. V březnu
toho roku jsem si zlomila kotník a 5. měsíců jsme chodila o berlích.
Mám radost, že budova stále slouží svému účelu. Každá budova ale potřebuje
po určité době obnovu instalací, aby vyhověly současným normám.
Přeji hodně zdaru při budování a zvelebování naší obce.
V této nelehké době, přeji Všem spoluobčanům, aby překonali všechny nástrahy Covidu, s vírou, že bude lépe.
Marie Knotková
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Jak jsme se v roce 2020 podíleli
na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Bžany může v roce 2020 pochlubit sběrem
starého elektra určeného ke zpětnému
odběru a recyklaci o hmotnosti 3,03 t. Na
každého obyvatele tak připadá 3,40 kg
vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy, a recyklací se
pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku
pro průmyslovou výrobu. Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o po-

dílu na zlepšení životního prostředí, které
na základě dosažených výsledků vystavil
kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2
o 36,16 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné
množství CO2? 14 ks. Nebylo nutné vytěžit 1 776,38 litrů ropy. Představte si, že
z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 67 krát.

Došlo také k úspoře 18 286,46 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom
spustili cyklus myčky nádobí 18287 krát.
Podařilo se recyklovat 1 742,89 kg železa.
Toto množství recyklovaného železa by
bylo možné použít pro výrobu 72 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné
rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů
se podařilo získat 61,52 kg mědi, což by
postačilo pro ražbu 10937 1€ mincí, nebo
75,99 kg hliníku, který by stačil na výrobu
5067 plechovek o objemu 0,33 l.

Máte doma funkční spotřebič,
který už nechcete používat?
Na obecním úřadě ve Bžanech můžete předat funkční spotřebiče do projektu „Jsem zpět!“. Na základě spolupráce
bude vytvořeno speciální místo zpětného odběru pro odevzdání funkčních spotřebičů. Hlavním účelem této spolupráce
je předcházení vzniku odpadů a prodloužení životnosti spotřebičů.
V roce 2015 vznikl projekt s názvem
Jsem zpět, který těmto spotřebičům
dává druhou šanci. Zpětně odebrané
plně funkční spotřebiče projdou odbornou kontrolou servisního technika, který
zodpovídá za jeho bezpečnost, a spotřebič tak může být předán na místo, kde je
nejvíce zapotřebí. Takovým místem jsou
například Klokánky Fondu ohrožených
dětí, azylové domy či jiné vybrané organizace. Servisní technik na místě provede odbornou montáž, případně vymění
dosloužilý spotřebič za funkční. Projekt
dbá na transparentní a bezpečné použití
spotřebičů.
Seznam elektrozařízení vhodných pro
opětovné použití:
-Sporáky elektrické, nebo kombinované
-Mrazničky, chladničky
-Pračky, sušičky prádla
-Myčky nádobí
-Vestavné pečící trouby, mikrovlnné
trouby
-Vestavné varné desky
Elektrozařízení určené pro opětovné použití musí splňovat mj. tyto požadavky:
-Přístroj musí být plně funkční, nebo částečně funkční za předpokladu provedení
drobné opravy směřující k uvedení spotřebiče do stavu plné funkčnosti
-Přístroj musí být kompletní – všechny základní složky musí být v přístroji obsaženy
-Přístroj nesmí být rezavý, nebo jen velmi
málo
-Přístroj nesmí mít žádné, nebo jen malé
kosmetické poškození
-Musí se jednat o elektrozařízení s energetickou spotřebou na úrovni minimálně A.
Děkujeme za Vaše případné zapojení do
projektu
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva – ZO
mimo jiné projednalo:
Upravená verze dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
- Obec Kostomlaty p/M – 30 000,- Kč
- Základní a Mateřská škola Žalany –
30 000,- Kč
- Domov důchodců Bystřany - 5 000,- Kč
- Český svaz včelařů, z.o. Žalany
– 5 000,- Kč
- Český svaz včelařů, z.o. Kostomlaty
p/M – 5 000,- Kč
●• Plán jednání zastupitelstva obce Bžany
na rok 2021 ● Účetní odpisový plán na rok
2021 ● Závěrečnou inventarizační zprávu
k 31.12.2020 ●

22.zasedání ZO Bžany – ze dne 9. 12.
2020 I Přítomno 8 členů z 9 (omluven
p. Koutek)
ZO projednalo a schválilo:
●• Rozpočtové opatření č.9/2020● ●• Rozpočet obce Bžany na rok 2021 – Příjmy:
11 824 400,-, Výdaje: 22 631 100, Financování: 10 806 700. Rozdíl bude financován
vlastními zdroji●• Rozpočet MŠ Bžany na
rok 2021●• Dohodu o poskytnutí Programu
Senior pas mezi obcí Bžany a Dům kultury Teplice na období 2021, 2022● • Rozpočet Mikroregionu Svornost na rok 2021
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
●• Informaci o činnosti kontrolního výboru
● Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2020 ● Žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Bžany
23.zasedání ZO Bžany – ze dne 24. 2.
2021 I Přítomno 8 členů z 9 (omluven
p. Drašar)
ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č.1/2021● ●• Výroční
zprávu za rok 2020 o činnosti obce Bžany

v oblasti poskytování informací ●
• Dohodu o výběru poplatků a předání
dokladů mezi obcí Bžany a Marius Pedersen a.s. ●• Plán TČ a PČ v obecních lesích
na rok 2021 ● Organizaci VŘ společností
EPP s.r.o. za cenu 36 000,- vč. DPH
● ●• Poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Bžany
- Pohoda Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. - 2 000,- Kč
- SDH Lhenice – 40 000,- Kč
- XXX – 10 000,- Kč

Omezení provozu
na komunikacích v našÍ obcI
Vzhledem k tomu, že se v poslední době
hustota provozu konkrétně na několika
našich euro-cestách všeobecně stává
neúnosnou, tím spíš, že frekvence vozidel ohrožuje pěší, a četný průjezd vozidel také obtěžuje naše občany žijící
v přilehlých částech, rozhodli jsme se příslušné komunikace částečně uzavřít pomocí dopravního značení. Mnozí mi dáte
zapravdu, že po těchto komunikacích
se mnohdy pohybují neznámá vozidla
a lidé z nich vyhazují nejrůznější odpadky
a znečišťují naše prostředí.
Ve spolupráci s Policií ČR - Dopravním
inspektorátem Teplice, firmou Značky
Dubí s.r.o. a v součinnosti s obecním úřadem Žalany, jsme nechali vyprojektovat
dopravní značení omezující tento provoz.
Jedná se především o komunikaci začínající u bývalého JZD v Hradišti ve směru
na Mošnov a Lhenice, protínající zástavbu domů na Karole a odbočky na Ohníč.
Dále euro-cesta, která začíná nad železničním přejezdem ve Bžanech a končí
za vlakovým nádražím v Žalanech. Týká
se to však i poměrně úzké komunikace
určené výhradně pro pěší ve směru od
vlakového nádraží v Hradišti, směřující
k fotbalovému hřišti ve Bžanech. První
dvě euro-cesty na Lhenice a na Žalany
budou osazeny v případě všech vjezdů

(Hradiště, Bžany, Mošnov, Ohníč, Lhenice a Bžany, Žalany) značkou B11 – Zákaz
vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou - Mimo dopravní obsluhy. Tím chceme zajistit, aby se silný
provoz motorových vozidel omezil, ale
zároveň trvale bydlící, zemědělci, ale
také pěší a cyklisti mohli dále komunikaci
užívat.
Zmiňovaná komunikace pro pěší od vlakového nádraží v Hradišti bude označena v obou směrech stejnými značkami
a navíc osazena závorou uzavírající polovinu šířky komunikace tak, aby mohli projít pěší i s kočárky a případní cyklisti, ale
zároveň neměli šanci projet dvoustopá
vozidla. Tyto závory budou umístěny pod
vlakovým nádražím, až za hlavním vjezdem k nemovitosti s číslem popisným 89
a na druhém konci za vstupem na fotbalové hřiště.
Do budoucna bychom chtěli takto omezit
provoz i na ostatních euro-cestách například z Lysce do Lbína, v Pytlíkově, a nad
Lhenicemi ve směru na Hlince.
Věříme, že tyto úpravy budou pro obec
i naše občany celkově přínosem ve všech
směrech.

Daniel Benda, místostarosta

ZO projednalo a rozhodlo:
●• O zahájení zadávacího řízení VZ s názvem „Rekonstrukce VO Lbín, Pytlíkov“ ●
●• O zahájení zadávacího řízení VZ s názvem „Bžany – chodník podél silnice
III/25328“
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
•● Rozpočtové opatření č. 10/2020 •● Výroční zprávu za rok 2020 o činosti Mikroregion
Svornost v oblasti poskytování informací ●
Zprávu z kontroly činnosti FV a KV za rok
2020 •● Plán činnosti KV a FV na rok 2021●
• Zprávu o rekonstrukci budovy Bžany
č.p. 63 ● Žádosti o odprodej částí pozemku ●

INFORMACE Z OÚ
Úřední hodiny OÚ Bžany pro
veřejnost od 1. 3. 2021
PO
ST

07:00 - 11:00
07:00 – 11:00

11:30 – 17:00
11:30 - 16:00

Ostatní dny po telefonické domluvě: tel.:
417 872 277, 606 713 449
Prosíme občany, aby úřad navštěvovali
pouze v nezbytných případech a upřednostňovali telefonickou, elektronickou a písemnou komunikaci. Vstup bude umožněn pouze s respirátorem. Děkujeme.
Číslo účtu: 3128501/0100
Tel.: 417 872 277
e-mail: podatelna.bzany@volny.cz,
obecbzany@centrum.cz
Datová schránka: tztaqmm

Termín svozu velkoobjemového odpadu
Kontejnery budou přistaveny na tradičních místech v místních částech – od
pátku 21. 5. do neděle 24. 5. 2021 s následným odvozem v pondělí 25. 5. 2021
Prosíme občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali – suť, nebezpečný odpad
– především pneumatiky. Velké kusy se
vždy snažte rozbít či rozebrat na menší.
Upozorňujeme, že kontejnery přistavené
v jednotlivých částech obce nejsou pro
jedince, ale pro celou obec. V případě
velkého množství odpadu je každý povinen svůj odpad likvidovat na své náklady.
Ivana Horčicová
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OBECNÍ STAVBY 2021
Vážení spoluobčané
Rád bych vás všeobecně seznámil s novinkami v souvislosti se stavební činností
v obci v roce 2021.
Naposledy jsem informoval o postupech
rekonstrukce v budově restaurace ve Bžanech a předesílal, že bude na začátku roku
vše hotovo. Mezitím nás však překvapili
další nepříjemnosti související se stavem
nemovitosti. Přesněji, byli jsme nuceni kvůli
havarijnímu stavu odpadů přistoupit takřka
ke kompletní rekonstrukci nájemního bytu
nad obchodem.
Poměrně v rekordním čase řemeslníci vybourali vše staré a nevyhovující, nainstalovali nové odpady, vodovodní rozvody,

Začátkem dubna budeme opět pokračovat v opravě lhenické hospody, kdy na
sále a v přilehlých prostorách dojde ke
kompletní výměně elektroinstalace a přípravě na vytápění elektrokotlem. Součástí
procesu budou i rozvody datových kabelů.
Po mnoha opravách z minulého roku, kdy
jsme vyměnili okna s vnitřními i venkovními
parapety, sanovali zadní pobořenou část
bývalé přístavby a za přičinění lhenických
hasičů opravili i částečně fasádu a další
nedostatky budovy, hodláme pokračovat
touto plánovanou etapou. Poté bude nutno prostory vybavit samotným elektrickým
zdrojem vytápění a příslušnými rozvody
s tělesy.
V nejbližších dnech bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele v případě plánovaného pokračování rekonstrukce chodníku
v Hradišti. Chodník jsme se rozhodli opravit
v celé délce od zastávky, kde jsme v loni
skončili, až na konec obce ve směru na

ale i kompletní elektroinstalaci v celých
prostorách bytu. Proběhla pokládka nových obkladů a dlažby v místech koupelny, toalety a kuchyně s chodbou, zde jsme
vyměnili také veškeré sanitární vybavení.
Ve značné části bytu byly také opraveny
dilatacemi rozpraskané stěny, odstraněna
značná plíseň a nově vymalováno.
Nyní jsou již kompletně dokončeny práce
jak v přízemí, tak i v přilehlých prostorách
sálu v prvním patře. Čekají na vás nové
dámské i pánské toalety, zcela nový lokál
s barem a kompletně vybavená kuchyň,
kde se již delší dobu pro vás vaří.
V nejbližší době nás však na budově čekají
ještě nepříjemné práce se zachycením staticky narušené vnitřní stropní konstrukce

v části sálu a nad hlavním schodištěm. Díky
posudku statika nyní víme, že byly v těchto místech použity cihlové hurdisky, které
vlivem špatných stavebních postupů kompletně praskly a mohou hrozit pádem.

Lysec. Součástí výstavby chodníku bude
i revize a případná oprava bezprostředně
sousedící dešťové kanalizace. Realizace
by měla začít v průběhu letošních prázdnin. Poprosím všechny dotčené obyvatele
o maximální trpělivost, mohou nastat dočasné komplikace související s vjezdem
vozidel k jednotlivým nemovitostem.
Po dobu rekonstrukce se však budu v místě pohybovat, dohlížet na celou stavbu
a jsem vám všem plně k dispozici.

V souvislosti s přeložkou dojde také k vybudování nové elektropřípojky k budově bývalého vlakového nádraží ve Lbíně,
kde chystáme, jak jsem vás již v minulosti
informoval vytvořit zázemí ke kulturním
a sportovním akcím. Nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci na revitalizaci celé budovy. Stejně tak je i hotov projekt
na přilehlé multifunkční hřiště. Jeho realizace v tuto chvíli čeká na potřebnou úpravu územního plánu, kdy je nutná změna
způsobu užívání příslušné parcely.

Dále předpokládáme, že letos koncem léta
proběhne plánovaná přeložka elektrického vedení společnosti ČEZ v obci Lbín
z nadzemní formy směrem do země. Při
této příležitosti, jak je tomu zvykem, se
obec připojí s rekonstrukcí veřejného
osvětlení ve stejné trase a uložením jeho
přívodu taktéž do země. Osvětlení bude
inovováno v moderní a úspornou LED
formu,jak k tomu došlo v roce 2019 v obci
Lysec.

Stejně tak je třeba řešit havarijní stav dilatacemi vypraskaných rohů střešní atiky, které by se také dříve nebo později zřítily. Díky
těmto konstrukčním problémům se střechou a také kvůli značnému zatékání do
ní, jsme objednali architektonickou studii
na novou podobu vhodnější sedlové střechy. Součástí studie budou i další úpravy
budovy a jejího bezprostředního okolí tak,
aby celý komplex lépe zapadal do okolní
venkovské zástavby.

Během roku bychom také rádi opravili některé obecní komunikace v našich místních částech. Jedná se především o značně zvlněnou silnici na Karolu, dále kritické
místo ve Lhenicích, kde se propadá příčná
propust dešťové kanalizace a případně
i další místa.
Daniel Benda, místostarosta
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Velikonoce a zvyky spojené s nimi
vodníci se proháněli na souši na koních
a čarodějnice vás mohly uhranout. Bylo
zvykem vstát brzy a omýt se v potoce,
aby se vás drželo zdraví. Nebylo dobré
nic půjčovat ani si půjčovat. Půjčená věc
mohla být očarovaná. Bylo zakázáno hýbat se zemí a pracovat na poli nebo v sadech. Také se nesmělo prát, protože by
se prádlo nenamáčelo do vody, ale do
krve Krista.

Velikonoce jsou pro křesťany
největšími svátky, připomínají
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Svatý týden
Velikonoce nejsou jen pondělí, kdy je
pomlázka. Věřící se soustředí na Svatý
týden, který pondělku předchází. Je posledním časem Ježíšova pozemského života. Připomeňme si zvyky jednotlivých
dní tohoto týdne
Květná neděle
Květná neděle je poslední neděle čtyřicetidenního půstu. Křesťané si připomínají příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma,
kterého lidé vítali palmovými ratolestmi.
Zvyky velí začít s úklidem – dům se vymetal zelenými ratolestmi, aby se vyhnaly neřesti a nemravnosti. Zapovězeno
bylo cokoli péct, protože by se tím přivolala neúroda.
Modré pondělí
V tento den by se nemělo pracovat, to
ovšem neplatí pro hospodyně. Ty mohou
pokračovat v pořádném úklidu domácnosti. A proč Modré? Zřejmě jde o překlad z německého „blau“, to ale kromě
„modrý“ znamená také „neschopný práce“ nebo i „podnapilý“.
Šedivé úterý
Kromě pokračování v úklidu a vymetání
pavučin nebylo na programu nic zásadního. Úterý má někde označení Šedivé
a někde Žluté – v obou případech se název odůvodňuje počasím typickým pro
tuto dobu.
Sazometná nebo Škaredá středa
Podle historie je středa dnem, kdy Jidáš zradil Ježíše. Prý není dobré se tento den mračit, protože by vám to mohlo
vydržet celý rok, odtud název Škaredá.
Všechny stesky a splíny šlo zaplašit třeba tradičním vymetáním komína po zimním vytápění, odtud zase plyne označení
Sazometná. Podávalo se „škaredé jídlo“ –
často to byl bramborák, který se ale natrhal na kusy, aby nevypadal dobře, i když
dobře chutnal. Pozor, nejedná se o Popeleční středu, tou začíná čtyřicetidenní
půst před Velikonocemi.

Zelený čtvrtek
Poslední den, kdy se rozeznějí zvony
a varhany, pak je nahradí zvuk řehtaček.
Zvony prý odlétají do Říma pro požehnání
a vracejí se až v sobotu večer, aby stihly
zvěstovat zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Pro křesťany je to den odpuštění. „Zelený“ čtvrtek vznikl také zřejmě z německého „Grűndonnerstag“, staré sloveso
„greinen“ znamená „plakat“. Podle jiných
pramenů pochází označení od zelených
rouch, která se tento den nosí pří bohoslužbě.
Každopádně jídelníček má být tento den
hlavně zelený. Zkuste salát z pampelišek,
špenát, zelí. Barevně odpovídají i hráškové karbanátky. Po zimě skvělá příležitost
doplnit vitamíny.
Hospodyňky pekly jidáše a pokračovala
úklidová šichta – ještě před východem
slunce musely zamést dům a vynést
smetí. Bylo zvykem namazat krajíc chleba medem. Snězený před východem
slunce chránil na rok před uštknutím hadem i bodnutím vosou, hozený do studny
měl zajistit dostatek vody. Pokud byste
chtěli být při penězích, měli byste si počkat na poslední zvuk zvonů a přitom zacinkat mincemi.
Velký pátek
Den ukřižování a smrti Ježíše Krista je
dnem rozjímání a ticha. Tento den se ovšem nese i ve znamení tajemna – země
měla podle pověr vydávat poklady,

Bílá sobota
Bílá sobota znamenala konec půstu.
Opět se uklízelo, ale také bílilo (asi aby
po celotýdenním úklidu bylo zas co cídit). Od toho prý název Bílá sobota. Druhé
vysvětlení je, že to je podle roucha nově
pokřtěných.
Napilno bylo v kuchyni, vařilo a peklo se
na Boží hod velikonoční a Velikonoční
pondělí. Na pole se nosily křížky z ohořelých dřívek, aby přivolaly úrodu. Dívky
a ženy zdobily vajíčka, chlapci a muži
pletli pomlázky z čerstvého proutí.
Velikonoční neděle čili Boží hod velikonoční
V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš
Kristus z mrtvých, a proto je pro věřící
nejvýznamnějším dnem celých svátků
právě neděle, tedy Boží hod velikonoční.
Dříve to byla příležitost vzít si nové oblečení. Beránek, mazanec, vejce a další
velikonoční dobroty se nechávaly světit
a každý, kdo přišel na návštěvu, z nich kus
dostal. V některých krajích jedli svěcené
jídlo vestoje v kostele, jindy jím hospodář
z části podělil i zahradu a studni, aby byla
úroda a voda.
Velikonoční pondělí
V našich zemích je tento den zhruba od
14. století ve znamení tradiční pomlázky.
Cílem vyšlehání má být omlazení, krása
a zdraví dívek a žen. Za odměnu za výprask dostávali muži barevné pentle
na pomlázku, zdobená vejce a alkohol,
chlapci třeba i sladkosti. V některých oblastech chlapci polévali děvčata vodou,
jinde to bylo naopak. Mezi zvyky Velikonočního pondělí bylo i objímání stromů,
což mělo člověku dodat sílu. Součástí
tradic byl i bohatý oběd.

Ludmila Benešová
Bukovice 20, Bžany
IČO 13908081

JARNÍ PRODEJ 2021

Macešky, balkónové květiny, letničky, trvalky,
zeleninová sadba ….

PO – PÁ
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8-12 14-18
8-12

www.zahradnictvibukovice.cz

tel. 775 577 228

V souladu s výjimkou vlády máme za zpřísněných hygienických podmínek
otevřeno. Děkujeme všem, že pravidla dodržujete a dbáte o zdraví nás všech
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Rok 2020 mladých hasičů

Rok 2020 začal pro lhenické mladé hasiče zcela tradičně – na lednových závodech v Oseku. Následovaly tréninky
v tělocvičně v Kostomlatech pod Milešovkou a halové závody. První se konal
v Příbrami, kam zavítali naši dorostenci,
kteří jsou v reprezentaci České republiky – Petr Loukota a Jan Vlček. Přidal se
k nim i Sebastian Kitner. Kluci si nevedli
špatně. Druhé místo obsadil Honza, třetí
Petr a čtvrté Sebastian.
A pak přišla rána, kterou nikdo nečekal.
Po jarních prázdninách šly děti na 2 dny
do školy a pátečního tréninku už se nedočkaly. Byl zakázán na mnoho týdnů.
Přišel Covid-19 a s ním mnoho zákazů
a nařízení.
Protože ale hasiči nemají v povaze se
vzdát, mnozí začali trénovat individuálně. Všem, kteří zachovali disciplínu patří
moje poklona! Trénovali sami nebo s kamarádem (podle toho, jak nám to vládní opatření dovolovalo) a jakmile to bylo
možné, ihned vyrazili na závody. Těch
jsme se dočkali ke konci června, následně v létě a několik jich bylo v září.
A jak zápolení našich mladých hasičů dopadlo? Více než dobře.
Na 3 kolech závodů Stimax Cup jsme se
opravdu blýskli. Všechna kola vyhrála
a absolutní vítězkou se v nejmladší kategorii stala Alžběta Mertlová. Celkovým
vítězem své kategorie se stal také Daniel
Petrlík. Výsledná druhá místa seriálu závodů obsadili Sebastian Kitner a Jan Vlček. Třetí místa v závěrečném hodnocení
obsadili Petra Tušinská a Dominik Petrlík.
Pozadu nezůstala ani Adéla Poláková,
která nakonec skončila na 7.místě, ale ve
veliké konkurenci. Ostatní lheničtí reprezentanti zlepšovali své výkony a na větši-

ně z nich byla vidět individuální příprava.
Naše tradiční závody „Lhenický dvojboj“
byly přesunuty z května na září. Účast
závodníků byla hojná. Těšilo nás, že se
přihlásili i nováčci, kteří ještě nikdy 60m
s překážkami na závodech neběželi.
Byly to zejména děti z týmů Kostomlat
pod Milešovkou, Modlan nebo Košťany
a Střelná. V tomto zápolení naše domácí naděje bohužel pohořely a na medaile
v celkovém umístění jsme nedosáhli. Ovšem „brambory“ také nebyly k zahození.
Družstvo starších žáků se zúčastnilo závodů zařazených do Hasičské ligy okresu
Teplice. Zlaté medaile, které děti vybojovaly, je ale stále ještě nezdobí, protože
ocenění jsme mohli vyzvednout až v prosinci a od té doby se děti společně ještě
nemohly vidět. O to větší překvapení pro
ně bude, co vlastně vyhrály….
Dalším prosincovým překvapením byly
i ceny, které dostali Alžběta Mertlová
(1.místo) a Vít Marhefka (2.místo) za své
výkresy, které v únoru předali do soutěže
„Požární ochrana očima dětí“. Takto dlouhá prodleva byla mezi účastí a předáním
cen kvůli koronavirové pandemii.
Začátek léta byl pro děti také velkým
zážitkem. Dorostenci (Tomáš Beneš, Sebastian Kitner, Petr Loukota a Jan Vlček)
a dorostenka (Štěpánka Pauzová) vyjeli
nasbírat zkušenosti na závody 100m překážek v Třebíči. Po jejich návratu svolal
trenér Vlastislav Vlček poctivě trénující
a závodící děti k sobě na svou zahradu,
kde jim jako poděkování za jejich píli připravil krásné sportovní odpoledne zakončené nočním letním kinem. Děti si
užily olympiádu „po lhenicku“ a odnesly
si domů dokonce trofeje a již zmiňovaný
velký zážitek.

A jako třešničku na dortu jsme si na závěr
nechala účast Petra Loukoty a Tomáše
Vlčka na otevřeném mistrovství České
republiky v Ostravě. Oba se ve svých kategoriích zúčastnili závodu ve výstupu na
cvičnou věž. Tomáš po dlouhé závodní
pauze obsadil 8.místo. Ovšem Petr Loukota ke svému titulu mistra České republiky v závodě na 60m s překážkami (rok
2018) přidal další titul – mistr republiky ve
výstupu na cvičnou věž v dorostenecké
kategorii. Ještě jednou gratuluji!
Na podzim se také přihlásila paní Zuzana
Šulcová, že by ráda převzala atletickou
přípravu nejmenších dětí (3-6let). Rádi
jsme přijali její aktivitu. Ovšem nařízení vlády nám opět naši radost ze sportu
vzala, a tak naše malá přípravka měla jen
asi 3 tréninky a nyní zase čekají, až budou moci vyběhnout na trať. Stejně tak
i ostatní děti. Starší žáci a dorostenci musí
pokračovat v individuální přípravě. Pro
mladší jsme zavedli online tréninky. Každý týden 1-2x mají cvičení přes telefon
s naší báječnou a šikovnou instruktorkou
Klárou Tušinskou.
Pevně věřím, že tento stav nebude již
trvat dlouho a budeme se zase moci
setkávat na hřišti. Však se mi podařilo
opět získat dotaci z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, za kterou jsme
v roce 2019 dětem zakoupili nové vybavení na požární útok i další disciplíny.
V roce 2020 jsme pak díky této dotaci
mohli děti obléknout do nových dresů, elasťáků a treter. Celkově jsme tak
z těchto prostředků získali 129 800,- Kč.
Tak tedy sportu, a hasičskému zvlášť,
„ZDAR“!					
			
Marie Mertlová
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