15. ročník, číslo 1

březen 2013

Ivana Horčicová

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se ohlédla za první
přímou volbou prezidenta republiky. Nejprve
bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě obou kol. Ale především bych
chtěla poděkovat všem, kteří zasedli v
jednotlivých volebních komisích, zejména pak
zapisovatelům, na jejichž bedrech leží největší
zodpovědnost. V prvním kole přišlo k volebním
urnám v obou našich okrscích celkem 408
voličů, ve druhém kole pak celkem 365 voličů.
Výsledkem bylo, že na hradě vystřídá Václava
Klause ve funkci prezidenta Miloš Zeman.
Nyní již k informacím týkajícím se přímo
naší obce. S koncem února byly ukončeny
pracovní smlouvy s našimi pracovníky na VPP,
které máme každoročně od úřadu práce.
V letošním roce nastoupí od 2. dubna na tuto
pozici čtyři pracovníci. Naší snahou je
zaměstnávat takové jedince, za kterými je
vidět odvedená práce. Smlouva s úřadem
práce je na celých 12 měsíců, což oproti
předešlým letům je výhodnější. Dříve to bylo
na 3 – 5 měsíců, a když se zadařilo,

Krásné svátky jara!
Příjemné Velikonoce všem.
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Ze zasedání zastupitelstva
Letní slavnosti
Výměna řidičských průkazů
Nebezpečný odpad
Posezení s hudbou, Obecní lesy
Den proti rakovině, Klokánek
Mladí myslivci v Lysci
Lysecký poklad
SDH Lhenice srdečně zve…
Knihovní řády, Babinec Lbín
Bukovice z letadla 1953 - 2010
Naši jubilanti
Bžanský čtvrtletník
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Zdeněk Vlček

Dětský den se opět vrací
lhenických dobrovolných hasičů.

do

rukou

Neděle 2. června 2013
bude ve znamení oslav dětského dne.
Děti oslaví svůj den ve společnosti
dobrovolných, ale i profesionálních hasičů na
hřišti ve Lhenicích. Připraveny budou soutěže,
prohlídka hasičské techniky.


Upravená verze dle zákona č. 101/2000 Sb.
23. zasedání ZO Bžany – ze dne 12. 12. 2012
Přítomno: 9 členů Nepřítomno: 0 členů
ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočet obce Bžany na rok 2013 – Příjmy v tis. Kč 8 470, Výdaje v tis. Kč 11 917, rozdíl v tis. Kč 3 447 bude
dofinancován vlastními zdroji z předešlých let na BÚ • Plán prací v obecních lesích na rok 2013 • Smlouvu o
zřízení věcného břemene mezi obcí Bžany a ČEZ Distribuce a.s. Děčín • Rozpočtové opatření č.4/2012 •
Pronájem pozemku p.ř. 755/4 ostatní plocha – 65 m2 v k.ú. Lysec za účelem využití jako zahrady • Záměr
pronájmu části pozemku p.č.738/1 ost. plocha 58 m2 v k.ú. Lysec • Záměr pronájmu pozemku p.č. 719/6
zahrada 335 m2 v k.ú. Lysec • Záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu č.p. 63 Bžany – restaurace •
Ceny palivového dřeva na rok 2013 • Termín jednání ZO Bžany v 1/2013 • Podání žádosti o příspěvek z fondu
ÚK na zpracování PD – Sanace svahu v místní části Lysec • Plán zimní údržby MK a chodníků obce Bžany •
Zařazení správního území obce Bžany do územní působnosti integrované strategie území regionu SERVISO
o.p.s. na období 2014-2020 •
24. zasedání ZO Bžany – plánované na 23. 1. 2013
Přítomno: 4 členové Nepřítomno: 5 členů - omluveni
Zasedání ZO Bžany se nekonalo pro malou účast z důvodu nemoci. Zastupitelstvo obce nebylo usnášení
schopné.
24. zasedání ZO Bžany – ze dne 6. 2. 2013
Přítomno: 9 členů
Nepřítomno: 0 členů
ZO projednalo a schválilo:
• Plán jednání ZO Bžany na rok 2013 • Povodňový plán obce Bžany • Výroční zprávu za rok 2012 – O činnosti
povinného subjektu Obec Bžany, v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. • Smlouvu o
ekologické likvidaci odpadů – Elektrošrot a.s. Teplice • Pronájem části pozemku p.č. 738/1 – ost. plocha 58 m 2
v k.ú. Lysec • Pronájem pozemku p.č. 719/6-zahrada 335 m 2 v k.ú. Lysec • Rozdělení HV MŠ Hradiště za rok
2012 ve výši Kč 623,49 do rezervního fondu • Výzvu k podání nabídky na VZ malého rozsahu na dodávku a
montáž 3 ks dopravních zrcadel • Odpisový plán obce Bžany pro rok 2013 • Poskytnutí fin. daru ZŠ Žalany na
pořízení 1 ks interaktivní tabule ve výši Kč 40 000,-- • Nabídku na dětské atrakce pro letní slavnosti ve Bžanech
• Pořízení 30q uhlí pro potřeby veřejného internetu v domě č.p. 39 Lbín • Nabídku firmy Marius Pedersen a.s.
na jarní svoz NSKO a VKK • Pronájem části neb. prostor v č.p. 63 Bžany za účelem provozování hostinské a
zábavní činnosti p. P. A. Krouskému a L. Kusému za cenu 1500,-/měsíc (v období 3, 4 ,5 ,10, 11 a 12/2013) a
Kč 3 000,-/měsíc (v období 6, 7, 8 a 9/2013) na dobu určitou od 1. 3. do 31. 12. 2013 s možností prodloužení
smlouvy • Pana B. Maydla jako zástupce obce Bžany na VH HS Ohníč • Hospodaření obce Bžany za rok 2013
– celkové výdaje: Kč 8 862 642,59, celkové příjmy: Kč 10 100 946,98, zůstatek na BÚ k 31. 12. 2012 Kč 6 504
566,48
ZO projednalo a neschválilo:
• Nabídku prezentace v internetovém katalogu firem zlatestranky.cz za cenu Kč 5 490,-/rok • Poskytnutí
finančního daru pro obec Kostomlaty p/M pro ZŠ Kostomlaty • pronájem části nebytových prostor v č.p. 63
Bžany za účelem provozování restaurace panu VU Sinh, Litvínov •
25. zasedání ZO Bžany – ze dne 20. 3. 2013
Přítomno: 6 členů
Nepřítomno: p. Maydl, Ing. Král, Mgr. Schmitzová – omluveni
ZO projednalo a schválilo:
• smlouvu o poskytování právní pomoci mezi obcí Bžany a JUDr. Michalem Vihanem, Teplice na úseku
přestupkové komise • mandátní smlouvu o obstarání záležitostí investora mezi Obcí Bžany a Rudolfem
Růžičkou, Teplice: 1. víceúčelové sportoviště Lhenice – 1. etapa – běžecká dráha, 2. zateplení objektu OÚ
Bžany • smlouvu o právu provedení stavby mezi obcí Bžany a SŽDC s.o. Praha • zadání 2. změny ÚP Bžany
(březen 2013) • výzvu k podání nabídky na VZ malého rozsahu „Dostavba VO v obci Lhenice u Bžan“ • finanční
příspěvek Českému svazu včelařů o.s. Kostomlaty p/M ve výši Kč 2 500,- •
ZO projednalo a neschválilo:
• Finanční příspěvek ZŠ a MŠ Žalany na projekt My k Vám, Vy k nám • Snížení nájemného pronajatého
nebytového prostoru v č.p. 35 Hradiště •
František Preiss
místostarosta

Ivana Horčicová
starostka
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Slovo starostky – pokračování ze s. 1

s možností prodloužení smlouvy o další 3 měsíce. Nyní mají lidé zajištěnou práci na celý rok.
Zastupitelé obce při schvalování rozpočtu na rok 2013 schválili částku 600 000,- Kč na
zpracování projektové dokumentace na sanaci skalního masivu v Lysci. V Lysci je to věc, která
trápí nás všechny, ale především obyvatelé dané části již delší dobu. V této době se nacházíme
ve fázi, že koordinátor této akce Ing. Uhlíř spolu s geodety mapují daný úsek a bude se
zpracovávat tzv. geologický průzkum. Následně bude vyhlášeno VŘ na zpracovatele projektové
dokumentace. V případě získání všech stavebních povolení budeme žádat o dotaci. Lysec se
také dočká nových zrcadel. Při výjezdu od řeky, kde kvůli postavenému plotu majitelkou
pozemku není možnost bezpečně vyjet a poté ke sjezdu z jednosměrky u studny. Také se jedno
osadí za ukradené zrcadlo na Pytlíkově. V části obce Lhenice bude prodlouženo veřejné
osvětlení, které bylo diskutované již v dřívější době.
Rádi bychom využili možnosti získání dotace z programu zateplení Nová Zelená úsporám.
Tento program je v letošním roce otevřen nejen pro majitele RD, ale i pro veřejné budovy. Tady
budeme předkládat projekt na zateplení a výměnu oken na budově OÚ. Také jsme zažádali na
ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci – podpora rozvoje a obnovy venkova 2013 na vybudování
a dovybavení dětských hřišť. Naše žádost byla zaregistrována.
Místní části Lysec a Lbín se snad už dočkají účelových cest, které buduje Pozemkový úřad –
dnes Státní pozemkový úřad. Ve spolupráci s komisí pro životní prostředí jsme odsouhlasili
projektovou dokumentaci.
Více informací naleznete uvnitř tohoto čísla nebo v některých příštích vydáních čtvrtletníku.
Závěrem bych Vám chtěla popřát poklidný a pokud možno mírný zbytek zimy a příjemný
vstup do vytouženého jara.


Ivana Horčicová

Rok s rokem se opět sešel a dovolujeme si Vás všechny pozvat na již XI. ročník letních
slavností.
Termín pořádání letních slavností byl stanoven na sobotu 22. června 2013. Celý program se
jako tradičně bude odehrávat na fotbalovém hřišti ve Bžanech.
Slavnosti budou zahájeny ve 14:30 hodin a s přesným časovým rozpisem jednotlivých částí
programu budete včas seznámeni na plakátech a na našich webových stránkách obce. Již nyní
Vám můžeme prozradit, že se můžete těšit nejen na osobnosti jako je Světlana Nálepková, Petr
Jablonský a skupinu YOYO Band. Děti se mohou těšit nově na pouťové atrakce jako je dětský
kolotoč, jump a střelnici. Nebudou chybět ani prodejní stánky s hračkami, sladkostmi a
občerstvením.
Věřme, že i počasí si pro nás nachystá jen tu dobrou stránku – tedy sluníčko bez mráčků.


Ivana Horčicová

Upozorňujeme všechny, kteří ještě nemají zaplaceny
poplatky za psa, odpady a pronájmy pozemků za rok 2013,
aby tam neprodleně učinili. Poplatek za odpady je možno
zaplatit ve dvou splátkách.
Připomínáme, že platbu je možno provést – v hotovosti
na pokladně OÚ ve Bžanech nebo převodem
z bankovního účtu na účet obce – č. ú. 3128501/0100.
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Ivana Horčicová

V roce 2013 skončí povinná výměna řidičských průkazů, se kterou jsme se potkávali
v několika předešlých letech. Tentokrát se to týká těch řidičských průkazů, které byly vydány
v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, a musí být vyměněny do 31. 12. 2013.
Kde si vyměníte řidičské průkazy?
Městský úřad v Teplicích, odbor dopravy, Mírové nám. 2970, 415 01 Teplice
Co musíte mít s sebou?
 platný doklad totožnosti
 jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
 řidičský průkaz, kterému končí platnost
 vyplněnou žádost
Úřední hodiny:
Po, St.:
08:00 – 11:45
Út, Čt, Pá: 08:00 – 11:45

13:00 – 17:00
13:00 – 14:30

Dále v roce 2013 končí platnost většině Průkazů profesní způsobilosti (vydané v roce
2008). K výměně je nutné dokladovat absolvovaná školení, řidičům pak bude vystaven nový
řidičský průkaz, jehož obsahem bude i informace o profesním školení Platnost nového
řidičského průkazu pro majitele řidičského oprávnění C1, C, CE, D1, D, D1E, DE je nově
stanovena na pět let.
V případě držitelů paměťových karet do tachografu, se musí vyřídit i nová karta do
digitálního tachografu (navazuje na číslo ŘP).


Bohuslav Maydl

Vážení spoluobčané, mrzí mě, že ještě někteří nepochopili, k čemu obec vybudovala na
obecních cestách v některých místech závory. Tyto důvody bych Vám rád připomněl.
 vznik černých skládek
 omezení provozu, a zabránění vjezdu nenechavcům
 zamezení nejstaršímu řemeslu a to prostituci, za kterou sem naši západní
sousedé jezdí a s lehkými děvami provozují ve vozech na našich cestách. Okolo cest
se válí mraky použitých kondomů, papírků a dokonce jehel a stříkaček. Nemusím
Vám říkat, co vše hrozí, když se někdo o takovou jehlu poraní.
Tak prosím, neničte obecní majetek a mějte pochopení. Vždyť je to nás všech a pro dobro
nás všech. Bohužel toto si někdo vyložil po svém a jednu závoru si již odnesl, jednu zničil
tak, že byla dočasně odstraněna.
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Ivana Horčicová

Svoz nebezpečného odpadu
Od pátku 26. dubna do neděle 28. dubna 2013 můžou občané ukládat nebezpečný odpad ke
stanovištím tříděného odpadu. Následně v pondělí 29. dubna 2013 dojde k odvozu tohoto odpadu
na stanoviště u OÚ ve Bžanech našimi pracovníky. V případě, že někdo nestihne dát v tuto dobu
odpad na určené místo, může ještě do pátku 3. května 2013 přivést na OÚ ve Bžanech. V sobotu
4. května bude vše společností Marius Pedersen a.s. odvezeno.
Co patří do nebezpečného odpadu?
- motorové oleje – olejové filtry – obaly od domácí chemie – zbytky barev (ne vodou ředitelné) –
rozpouštědla a ředidla – pesticidy – akumulátory, monočlánky – zářivky, výbojky – televizory,
lednice, mrazáky – pneumatiky z osobních automobilů vč. disků.
Velkokapacitní kontejnery na objemný odpad
Přistavení velkokapacitních kontejnerů: od pátku 24. května 2013 do neděle 26. května 2013.
Svoz kontejnerů je v pondělí 27. května 2013.
Stanoviště:
 Lhenice u požární nádrže
 Mošnov u kapličky
 Bukovice u č.p. 8
 Bžany u č.p. 23 (prostor u bývalého obchodu)
 Bžany OÚ
 Hradiště u č.p. 74 proluka
 Hradiště u č.p. 6 – kostelní zeď
 Lysec u kapličky
 Lysec u autobusové čekárny
 Lbín u nádraží
 Lbín dětské hřiště
 Pytlíkov.
Žádáme všechny, aby v této době neparkovali svá vozidla na místech určených pro přistavení
kontejnerů. Dále Vás žádáme, abyste si uvědomili, že kontejnery mají sloužit všem občanům.
V případě většího množství odpadu máte možnost odvést a zdarma uložit různý odpad
u společnosti Elektrošrot a.s. v Teplicích.


Ivana Horčicová

Pro většinu z nás jsou to věci banální, ale najdou se i tací, kteří si s tím hlavu opravdu
nelámou a obtěžují tím nejen své nejbližší okolí.
V poslední době se bohužel setkávám s případy, že budu nucena využít služeb městské
policie Bílina k tomu, abychom provedli kontrolu v některých domácnostech – jak a čím topí.
Najdou se opravdu tací, kteří neváhají do kamen přiložit PET lahve, dřevotřísku, dřevo
naimpregnované a nalakované. Uvědomte si, že při spalování těchto materiálů vzniká jedovatý
kouř, kterým škodíte nejen sobě, ale i všem ve vašem okolí.
Takto zjištěné případy budeme nuceni předat přestupkové komisi k vyřízení, kde hrozí udělení
pokuty za porušování zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší - § 50.
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Ivana Horčicová

Pořádáme akce pro děti, proč neuspořádat akci pro dospělé? Takto se zamysleli zastupitelé
obce, když plánovali kulturní akce pro rok 2013.
Proto si Vás všechny příznivce hudby pro střední a starší generaci dovolujeme pozvat na
akci nazvanou „Odpolední posezení s hudbou“.
Přijďte posedět a možná si i zatančit v sobotu 11. května 2013 od 14:00 do restaurace Pod
Lípou ve Lbíně.
Dvouhodinovým programem Vás bude provázet Jitky Band. Host programu Fakír Ben Ghan
– muž, který patří v orientální magii mezi špičku v republice, je držitelem několika světových
rekordů. Orientální fakírská show – hřeby, žiletky, provazy polykání mečů, hadi, chůze po
střepinách skla.
Pro ty zájemce, kteří nemají možnost vlastní dopravy z místních částí Lhenice, Mošnov,
Bžany a Hradiště bude zajištěn svoz devítimístným vozidlem SDH Lhenice. Vozidlo může jet
několikrát, proto berte časy pouze jako orientační.
Přistavení vozidla:
Lhenice autobusová čekárna:
Mošnov křižovatka:
Bukovice kaplička:
Bžany restaurace:
Hradiště u kovárny:
Hradiště u kostela:

13:30 hodin
13:35 hodin
13:40 hodin
13:45 hodin
13:50 hodin
13:55 hodin


Bohuslav Maydl
Vážení občané, něco málo z lesa a bohužel něco nepochopitelného. Ti, kteří chodí na
procházky, si určitě všimli nových oplocenek. Tyto oplocenky se staví proto, aby zabránily zvěři
v okusu a vyrývání sazenic. V loňském roce se zasadilo zhruba kolem 25 tisíc sazenic a vznikly
oplocenky v ceně kolem 30 tisíc Kč. Proč Vám to píšu? Z jednoho důvodu, opět někomu
překáží a vadí. Jsou ukopané plaňky a přestříhané pletivo. Nechápu to, někteří z Vás řeknou:
„To dělá černá zvěř nebo je to špatně udělané“. V tom případě by divoká prasata musela nosit
boty, po kterých jsou otisky na plaňkách a sloupcích. Uvědomte si, že vše stojí nemalé peníze,
rovněž oprava a údržba není zadarmo. Nerad bych se dočkal toho, abyste při vstupu do lesa
museli číst ceduli, že je obecní majetek monitorován. V dnešní době to není žádný problém, tak
buďme rozumní a ponechme si klid a soukromí i na procházkách v obecních lesích.


Bohuslav Maydl, Václav Pago
Rádi bychom pozvali všechny děti, které mají zájem dozvědět se něco o naší přírodě a zvěři,
na náš kroužek Mladých myslivců. Kroužek byl již zahájen a funguje. Je určen pro chlapce a
děvčata od osmi do patnácti let. Něco o nás se dozvíte na webové stránce –
www.mladimyslivcilysec.webnode.cz . Na nové členy se těší celý náš kolektiv.
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Liga proti rakovině

17. ročník veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha. Liga proti rakovině
Praha je občanské sdružení působící v ČR od roku 1990. Má tři hlavní cíle činnosti – nádorová
prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora vzdělávání a onkologického
výzkumu.
Květ měsíčku lékařského s barevnou látkovou stužkou – symbol boje proti rakovině můžete
zakoupit za symbolických Kč 20,- v tento den na OÚ ve Bžanech nebo u našich dobrovolníků
přímo v terénu. Dobrovolníky poznáte podle žlutých triček. Peníze budou vybírat do
zabezpečených pokladních vaků.


Diakonie Broumov

V letošním vánočním čase jsme, díky Vám dárcům, mohli společně s Českým rozhlasem
udělat radost dětem v dětských domovech, kam jsme darovali hračky, které jsme dostali právě
od Vás a Vašich občanů.
Přijměte proto poděkování, protože bez Vás, Vašich obětavých občanů, kteří nám darují
věci, bychom naši činnost nemohli vykonávat.
Věříme, že naše spolupráce bude i v novém roce pokračovat.


Daniela Brníková

V loňském roce zahájilo činnost Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Teplicích a
v Dubí. Nové Klokánky nabízí své útočiště pro 28 nezletilých
dětí. Na klid a pohodu dětí dohlíží jejich „tety“, které se v péči
o svěřené děti střídají vždy po týdnu. Jde o princip Klokánků:
dětem vytvořit takové zázemí, aby co nejvěrněji napodobovalo
běžnou rodinnou péči. Proto má také umísťování dětí do
Klokánků vždy přednost, před umístěním ohroženého dítěte
do dětského domova.
Zde patří poděkování všem občanům, kteří pomáhají finančními příspěvky na
č. účtu 1115678/5500, případně věcnými dary. Klokánek uvítá vždy pomoc ve formě jakékoliv
drogerie a kosmetiky, určené pro děti. Velmi vítané jsou také dětské pleny, vlhčené ubrousky,
podložky na přebalování. Rovněž potravinová pomoc ve formě přesnídávek, snídaňových
cereálií, oplatek, cukrovinek, ovoce a zeleniny děti vždy potěší. Pokud doma již někdo
nevyužije povlečení s dětskými motivy, dětské lampičky k lůžku, koberce s dětskými motivy,
plastové boxy na hračky, děti také budou mít velkou radost.
Do jarních a hlavně letních měsíců je pro oba Klokánky potřeba zahradní sezení, aby děti
co nejvíce času trávili venku.
Jakékoliv informace o vhodné formě pomoci pracovníci FOD poskytnou na tel. číslech:
724 567 548, 724 567 549 – Bc. Daniela Brníková, Mgr. Jiří Sedláček.
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Ladislav Král

V únoru tohoto roku byl založen kroužek Mladých myslivců Lysec.
První schůzku měl v neděli, 17. února v domě obecního internetu ve Lbíně. Vedení se ujali
pánové Bohuslav Maydl a Václav Pago ml., oba zkušení myslivci.
Protože počasí první schůzce příliš nepřálo, proběhlo setkání pouze v klubovně. Ale i tak se
přítomné děti nenudily a dozvěděli se mnoho nového ze života zvěře v místních lesích, o lese
samotném i mnohé z myslivosti.
Druhá schůzka, o týden později, už proběhla přímo v lese. Ač předchozího dne napadlo
značné množství sněhu, (v některých našich městech to nazvali přímo kalamitou), ukázali se
mladí myslivci i jejich vedoucí jako správní „lesáci“, které nic nezastaví. Šli si prohlédnout lesy
mezi Lbínem, Lyscem a Hradištěm. Čerstvě napadlý sníh přál stopování černé zvěře (laici tomu
říkají divoké prase). Podařilo se vypátrat myslivecky zvaný záleh. Je to taková díra v houští a ve
sněhu, kam se černá zvěř uchyluje pro svou ochranu před počasím a před lidmi. Protože mladí
myslivci se teprve učí v tichosti chodit po lese a stopovat, zvěř jejich přítomnost zjistila dříve,
než k ní došli, takže záleh byl již prázdný. Pak ještě pozorování stop různých zvířat, povídání si
o stromech, o lese a odpoledne uběhlo dříve, než všichni čekali.

Na třetí schůzce se myslivci rozhodli udělat tzv. vnadiště pro lišky. Opět pro nezasvěcené:
Podstatě balík slámy usazený do dřevěného rámu, aby se nerozpadnul. Do balíku se nacpe
kukuřice, ta přiláká myši, a balík slámy plný myší prý zase přiláká lišky. Pak už jenom stačí být
ukryt na dohled a čekat, jestli se nějaká liška objeví.
Kroužek mladých myslivců má ještě mnoho dalších plánů a nápadů pro svou činnost.
Kromě jiného – večerní pozorování zvěře z posedu, střelbu ze vzduchovky, přikrmování
zvěře.
Chce si zvát na své schůzky různé odborníky z oboru myslivosti či přírody, od kterých se
mohou děti dozvědět mnoho zajímavého.
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Poděkování patří oběma vedoucím, p. Maydlovi a p. Pagovi, kteří se do vedení Mladých
myslivců pustili s velkým nadšením. Během několika schůzek se ukázalo, že mají nejen
odborné znalosti a zkušenosti, které jsou ochotni předávat dál, ale že mají i talent pro práci
s dětmi.
Bohužel zatím kroužek navštěvují pravidelně pouze 3 stálí členové ze Lbína.
Proto připomínám všem rodičům, kterým není jedno, co jejich děti dělají ve volném čase, a
kteří chtějí ve svých dětech pěstovat vztah k přírodě, že jsou jejich děti srdečně zvány.
Kroužek do svých řad přijme rád každého nového člena.
Schůzky se konají většinou každou neděli ve 14 hodin, záleží i na časových možnostech
vedoucích. Případné změny se dojednávají aktuálně podle potřeby.
Mate-li zájem se dozvědět více, zavítejte na webové stránky Mladých myslivců. Zde
naleznete různé aktuality, foto ze schůzek, a za přečtení stojí i myšlenky, proč kroužek dva
dobrovolní nadšenci založili.
Adresa je http://mladymyslivcilysec.webnode.cz nebo odkaz přímo na webových stránkách
obce Bžany http://www.bzany.cz rubrika Spolky a sdružení.


Renata Chalupová

Pod tímto názvem jsou známy archeologické nálezy na pozemcích Lbína a Lysce.
Lysecká naleziště:
V Lysci byly při vykopávkách objeveny nástroje z doby kamenné pod Šteinberkem (kopec
nad uličkou spojující silnici do Hradiště od křižovatky nad tratí ve Lbíně na Úpořiny po odbočku
do vsi Lysec).
Byl to bronzový nůž, pravěká nádoba, kamenný hrot kopí a kamenné nástroje určené zřejmě
k drcení zrna.
Věci jsou dnes součástí sbírek muzea v Teplicích.
Dalším nálezem z r. 1858 byly vzácné předměty, které byly součástí hrobu germánského
velmože odhaleného ve směru výjezdu trati z Lysce k Dolánkám.
Byla to konvice a pánvička. Na pánvičce je zobrazena značka římského výrobce z města
Capua (dnešní oblast Neapolska).
Tyto předměty se k nám dostaly díky dálkovému obchodu, předpokládá se, že to bylo v
prvních desetiletích po Kristu.
Konvice je součástí sbírek Národního muzea a pánvička je nezvěstná. Oba předměty byly
před válkou součástí Claryovské sbírky. Po válce se ocitla konvice v Praze, pánvičku se
nepodařilo dohledat.
Lbínské naleziště:
V roce 1884 byly při vykopávkách základů domu p. Schöpkeho ve Lbíně č.p. 21 objeveny
ozdobné předměty (náhrdelníky, spona, náramky) z doby 1000 – 2000 let př. n. l.
Předměty jsou součástí sbírky muzea v Teplicích.
Dům již dnes nestojí, byl v padesátých letech po neúspěšné plánované přestavbě na
družstevní prádelnu zbořen. Nacházel se proti statku Lbín, mezi domy č.p. 20 a 23.
Dům obývala po válce maďarská rodina, dlouho se domu a později i místu říkalo „maďarák“.
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Veronika Vlčková

všechny příznivce hasičského sportu na lhenický dvojboj, který je určen především dětem.
Tato soutěž je mezi dětmi i vedoucími velmi populární, o čemž jistě svědčí i počet závodníků,
kterých v loňském roce bylo 130.
Závodit se bude v běhu na 60 m s překážkami pro kategorii mladších žáků a na 100 m
s překážkami v kategorii dorostenců. Další disciplínou je u dětí velmi oblíbený požární útok.
,,Lheničtí malí hasiči“, kterých je již téměř 30, mají za sebou tvrdou zimní přípravu
v tělocvičně a nyní již vybíhají za tréninkem ven.
Závody se konají 5. 5. 2013 od 10:00 na hřišti ve Lhenicích.

Dále bychom Vás rádi pozvali na XVII. ročník KRUŠNOHORSKÉ LIGY, kde se muži i ženy
utkají v královské disciplíně – požárním útoku.
Závody se konají v sobotu 1. 6. 2013 od 13:00 na hřišti ve Lhenicích.

Budeme rádi, když nás přijdete povzbudit, nadýchat se sportovní atmosféry a pochutnat si
na zajištěném občerstvení.
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Ivana Horčicová

Úryvek z knihovního řádu Čtenářsko-ochotnické jednoty „Tyl v Roudnici – Kniha z roku 1885Povídky Elišky Krásnohorské
Čl. 1
Každý člen čtenářské - ochotnické jednoty „Tyl“ v Roudnici má právo sobě
z knihovny knihy zábavné i poučné vypůjčiti.
Čl. 2
Kdo si knihu nějakou vypůjčiti chce, musí hlásiti se u knihovníka, jenž v určitý
den a hodinu, jež bude členům oběžníkem ohlášena, v místnosti spolkové knihy půjčovati bude.
Čl. 3
Knihy půjčují se z pravidla nejdéle na 14 dnů. Knihy větší na měsíc. Nikdo však
nesmí knihy půjčovati mimo byt svůj a ručí za navrácení jich v stavu, v jakém je přijal.
Čl. 4
Více než dvé svazků se nepůjčuje, z knih cennějších svazek jeden, knihy zvláště
cenné lze zapůjčiti jen se svolením výboru. Knihy nevázané aneb časopisy nepůjčují se vůbec a
lze v ně nahlédnouti jen v místnosti spolkové.
Čl. 5
Vrátí-li člen knihu poškozenu, aneb ztratí-li ji vůbec, jest mu opatřiti tutéž novou,
aneb poškozenou dáti řádně opraviti. Výši náhrady v obou případech stanoví výbor.
Čl. 6
Řád tento má pro členy tutéž závaznost jako stanovy spolkové.
Čl. 7
Překročení řádu toho má za následek po trojím napomenutí ztrátu práva
používati knihovny.
To je trochu z historie výpůjčního řádu. A jak je tomu dnes v naší knihovně? Jelikož u nás
nejsou, až na výjimky, knihy v pořadníku, je možné knihu zapůjčit i na delší dobu. V době, kdy
kniha stojí téměř Kč 300,- a více je stále méně čtenářů. Na celkový počet obyvatel 830 je počet
čtenářů průměrně 40. Není to škoda? Přijďte se podívat, třeba si také vyberete, a nejen z knih,
ale i časopisů.
Využít připojení k internetu.
Dále vznikl nápad žen, scházet se po vzoru žen ve Lbíně, také v knihovně ve Bžanech. Přeci
jen každá má, co by naučila ty druhé. Proto přijďte a využijme příjemného prostředí knihovny
k posezení nad kávou nebo čajem.
Přesný termín první schůzky zjistíte na www.knihovnabzany.webk.cz.


Renata Chalupová

Celý rok jsme hledaly náplň, ale nakonec vše šlo zdánlivě jakoby samo. Za každou schůzkou
je samozřejmě vždy kus práce obětavých jedinců.
Zvláštní poděkování nás všech, které se setkání zúčastňujeme, patří hlavně:
- paní Marii Štrupové, která nám poskytuje přístřeší včetně kompletního servisu,
- paní Vlastě Novotné, která ochotně zajišťuje a připravuje pomůcky pro naše kutilství a má
většinový podíl na výsledcích našeho snažení,
- paní Miladě Reichelové, která nás všechny překvapila milým vánočním dárkem.
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Blanka Urbanová

Začínáme opět se cvičením pro všechny, kteří mají
zájem posílit své tělo.
V pondělí 8. dubna 2013 od 18:30 hodin začíná na
sále restaurace ve Bžanech pod vedením Mgr. Zdeny
Jílkové cvičení s flexi-bary. Cena tříměsíčního cvičení
je Kč 800,--. Tuto částku je potřeba uhradit při prvním
setkání. A co mít sebou? Sportovní oděv a obuv,
karimatku, pití a ručník.
Co je FLEXI-BAR?
Vibrační kmitací tyč FLEXI-BAR je původem rehabilitační náčiní. Cvičení s FLEXI-BARem je
vynikající prevencí proti bolestem zad a v případě stávajících bolestí Vám je pomůže odstranit.
Toto cvičení je skvělým tréninkem pro všechny stupně výkonnosti a pro všechny věkové
skupiny.
Jak FLEXI-BAR účinkuje?
Podstatou cvičení s Flexi-barem je rozkmitání tyče. Aby se tělo nevychýlilo ze své stabilní
pozice, začínají proti kmitání Flexi-baru pracovat hluboké zádové svaly (které napomáhají
správnému držení těla), veškeré břišní svalstvo, svaly pánevního dna, paží, trupu atd. Tím
dochází k jejich velkému posilování. Účinky Flexi-baru pocítíte již po krátké době zejména v
oblasti zad. Pokud trpíte chronickými bolestmi zad, již po několika opakováních dojde k jejich
zmírnění nebo úplně odezní.
V případě zájmu prosím volejte a zajistěte si místo, jelikož je k dispozici 18 flexi-barů.
Kontakt: Blanka Urbanová – tel. 724 030 162


Ludmila Benešová

Pro jarní sezónu 2013 jsem si pro Vás připravila:
trvalky:
netřesky, tařice, trávnička, karafiáty, okrasný len, bylinky a spoustu dalších
dvouletky:
nakvetlé macešky k velikonoční výsadbě, sedmikrásky
letničky:
cinie, astry, smilek, afrikány, statice letní, gazánie, jiřinky, salvie, slaměnky aj.
květiny do nádob: muškáty, petunie, surfinie, balkongold, verbeny, bacopa a jiné
zelenina:
salát k rychlení, kedlubny, květák, později veškerá sadba
Těším se na Vaši návštěvu
Ludmila Benešová, Bukovice 20, tel.: 775 577 228
Provozní doba: Po – Pá
So

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

14:00 – 18:00
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Zdeněk Bergman

Letecké snímky Bukovic ukazují proměnu od roku 1953 do roku 2010. Dobře je vidět
proměna statku a také strom, který dříve stál uprostřed návsi.
Fotografie jsou převzaty z informačního portálu CENIA - http://kontaminace.cenia.cz/.
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Marie Sedlmayerová

Městečko Bojnice má sice jen necelých pět tisíc obyvatel, ale díky turistickému ruchu, zámku
a lázním je známé nejen na Slovensku, ale i za hranicemi. Hurbanovo náměstí v centru prošlo
v tomto roce rekonstrukcí a tvoří příjemnou oázu klidu pod Bojnickým zámkem. Součástí
zámeckého parku je i nestarší ZOO na Slovensku, dinopark pro děti, v těsném sousedství je
koupaliště Čajka s termální vodou a řadou atrakcí. V Muzeu pravěku v Prepoštské jeskyni
můžete vidět pozůstatky osídlení z období čtvrtohor a vybrat si mezi denní a noční prohlídkou
s loučemi.
V lázních se léčí nemoci pohybového ústrojí, ženské nemoci, nemoci z povolání a nervové
choroby, léčivá voda vyvěrá z devíti pramenů.
Pojeďte se do Bojnic podívat, každý si tam určitě najde to své.
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Všem našim spoluobčanům, kteří v příštích měsících oslaví svá
jubilea, přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, lásky
a spokojenosti.
Duben 2013:
Šabatová Erna
Marčišinová Anna
Bryndová Věra
Lodín Jaroslav
Loskotová Marie
Veverka Ladislav
Marčišin Michal

89 let
76 let
89 let
86 let
83 let
71 let
77 let

Květen 2013:
Kociánová Božena
Frank Vlastimil
Vyskočil Josef

92 let
80 let
72 let

Červen 2013:
Poljevka Vladimír
Holubová Jaroslava
Václav Gebhard
Jantoš Urban
Stefanov Željazko Kolev
Kimlová Markéta
Božková Anna

81 let
74 let
72 let
77 let
81 let
85 let
85 let

Oznámení:
Dne 16. 1. 2013 zemřel ve věku 72 let po těžké nemoci
pan Miroslav Sládek.
Děkujeme všem, kteří se s ním přišli naposledy rozloučit.


Bžanský čtvrtletník vydává a tiskne Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, 415 01 Teplice, tel. 417 813 081,
e-mail: bergman@gymtce.cz. Náklad 320 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E 130 92. Příspěvky,
články a informace shromažďuje OÚ Bžany, A. Soukupová, tel. 417 872 277, e-mail: obecbzany@centrum.cz.
Rozšiřováno zdarma.
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