15. ročník, číslo 3

březen 2013

Ivana Horčicová

Zveme všechny malé, ale i ty větší děti na
„Mikulášskou
nadílku“.
Letos
uvítáme
Mikuláše, čerta a anděla na sále restaurace
Pod Lípou ve Lbíně v pátek 6. prosince od
17:00 hodin. Zábavným programem Vás bude
bavit
umělecko-produkční
agentura
DanceMission.CZ. A jaký program připravila
pro naše děti? – animační tance, pekelné
soutěže, focení s Mikulášem. Nebude chybět
nadílka od Mikuláše.

Ivana Horčicová

Nadcházející volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se uskuteční ve
dnech 25. - 26. října 2013. Tyto parlamentní
volby budou předčasné.
Přehled o okrscích a volebních místnostech:

Okrsek č. 1 Bžany

(zasedací místnost
OÚ Bžany) – pro voliče z částí: Lhenice,
Mošnov, Bukovice, Bžany a Hradiště

Okrsek č. 2 Lbín

(bývalá pošta) – pro
voliče z částí: Lysec, Lbín a Pytlíkov
18. 10. 2013 do 16:00 hodin vyprší možnost
podání písemné žádosti o vydání voličského
průkazu s ověřeným podpisem voliče.
23. 10. 2013 vyprší lhůta pro osobní předání
žádosti o vydání voličského průkazu.
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Ze zasedání zastupitelstva
Platby za odpad, Sbírka šatstva
Svoz odpadu
Místní knihovna
Lheničtí hasiči
Úspěch v Podolsku
Ocenění Vladimíra Dědka
Mladí hasiči
Něco málo od pana Maydla
Lhenice z letadla 1953 - 2010
Mateřská škola
Naši jubilanti
Bžanský čtvrtletník

2013/3

Hlasovací lístky obdrží do svých schránek
voliči nejpozději do čtvrtka 24. 10. 2013.
Hlasovací lístky je možné získat i přímo ve
volebních místnostech.



Upravená verze dle zákona č. 101/2000 Sb.

28. zasedání ZO Bžany – ze dne 26. 6. 2013
Přítomno: 7
Nepřítomno: 2
ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č.2/2013 • Smlouvu o poskytnutí peněžitého daru Severočeskými doly a.s.
Chomutov ve výši Kč 10 000,- • Smlouvu o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce a.s. Děčín •
Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2006/019 – Marius Pedersen a.s. Teplice • Majetkoprávní narovnání
budovy trafostanice na pozemku st. p. č. 187 v k. ú. Bžany • Společnost Rocknet s.r.o. Chomutov
jako zpracovatele projektové dokumentace – Sanace svahu Supí vrch za celkovou cenu Kč 108 174,- • Výběr dodavatele herních prvků pro dětské hřiště Mošnov – Bonita Group servise s.r.o. Tišnov za
cenu Kč 154 656,- • Společnost Stavostav s.r.o. Teplice jako dodavatele zpevněné plochy v areálu
MŠ Bžany za cenu Kč 80 120,- • Společnost Tresil s.r.o., Třebíč pro opravy a rekonstrukci místních
komunikací • Pronájem pozemku p. č. 407/19-ostatní plocha 2031 m2 v k. ú. Bžany paní XXXX za
cenu Kč 0,30/m2/rok na dobu neurčitou za účelem zemědělského využití • Pronájem části pozemku
p. č. 738/1 – neplodná půda – 158 m2 v k. ú. Lysec paní XXXX za cenu Kč 1,--/m2/rok na dobu
neurčitou • Odměny členům přestupkové komise ve výši Kč 300,-/projednaný přestupek • pana
Bohuslava Maydla jako správce obecních lesů a stanovuje měsíční odměnu ve výši Kč 3 000,- s
platností od 1. 3. 2013 • Provedení elektromontážních prací v budově MŠ Bžany firmou Josef Moulis
– EL_PEPO, Teplice za cenu Kč 31 820,- • Spolupráci ve věci odborného poradenství a zpracování
žádosti o dotaci na akci „Zateplení objektu OÚ Bžany“ s paní L. Hamrovou, Teplice • Spolupráci se
společností EKIA spol. s.r.o. Teplice – zastoupenou Ing. M. Uhlířem na akci „Sanace svahu Supí
vrch“ I a II etapa dle cenové nabídky za cenu Kč 29 790,- • Uzavření dohody o vytvoření společného
školského obvodu ZŠ mezi obcí Bžany a obcí Kostomlaty p/M • Finanční příspěvek ve výši Kč 1 000,na sportovní činnost syna Petra, panu XXXX dle pravidel pro poskytování příspěvků • Demolici
skladu a garáže č. p. 61 na zastávce Hradiště v majetku SŽDC s.o. Ústí n/L • Finanční příspěvek ve
výši Kč 1 500,- na pořádání Babí olympiády Školní družině při ZŠ a MŠ Žalany
ZO projednalo a neschválilo:
• Odprodej částí parcel 709/4 a 102 v k. ú. Lysec
ZO projednalo a rozhodlo:
• o vypsání výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu – SO101 běžecká dráha umělý povrch – o
způsobu hodnocení nabídek na plnění této VZ a) nejnižší cena 70%, b) záruka na dílo v měsících
15%, c) poskytnutí a parametry splátkového kalendáře 15% • O vypsání výzvy k podání nabídky na
VZ malého rozsahu – zateplení objektu OÚ Bžany, o způsobu hodnocení nabídek na plnění této VZ –
nejnižší nabídková cena bez DPH
29. zasedání ZO Bžany – ze dne 13. 8. 2013
Přítomno: 7
Nepřítomno: 2
ZO projednalo a schválilo:
• uzavření smlouvy mezi SDH Lhenice a Linhart s.r.o., Brandýs n/L na akci výstavby Víceúčelového
sportoviště – běžecká dráha umělý povrch ve Lhenicích za podmínek uvedených v návrhu smlouvy
za cenu nepřekročitelnou Kč 1 411 852,- • Zhotovitele díla Oprava místní komunikace Hradiště
společnost VHS společnost s ručením omezeným, Teplice za cenu Kč 221 762,99 • Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
30. zasedání ZO Bžany – ze dne 18. 9. 2013
ZO projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 3/2013 a 4/2013 dle předloženého návrhu • Smlouvu o dílo mezi obcí Bžany
a A. Olžbut, Teplice na zhotovení 2. změny ÚP obce Bžany za cenu Kč 111 368,- • Pololetní účet
Mikroregionu Svornost za rok 2013 • Záměr pronájmu pozemku p. č. 808 – 60 m2 zahrada a 228 -
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1266 m2 ostatní plocha v k. ú. Lhenice u Bžan za účelem využití jako zahrady • Záměr pronájmu st.
pozemku vč. stavby p. č. 201 – 31 m2 zastavěná plocha a nádvoří se stavbou bez č.p.• Záměr
pronájmu pozemku p.č. 719/8 – 13 m2 ost. plocha a st. pozemek p. č. 14/1 – 59 m2 zbořeniště v k. ú.
Lysec • Záměr prodeje pozemku p. č. 626/7 – 4153 m2 orná půda v k.ú. Lhenice u Bžan • Pronájem
pozemku p. č. 720 – 118 m2 ostatní plocha v k. ú. Lysec panu XXXX za cenu Kč 1,-/m2/rok na dobu
neurčitou • Smlouvu o dílo mezi Obcí Bžany a Müller a spol. s r.o., Teplice – provádění provozních
revizí a kontrol plynových zařízení, kontrol, revizí a čištění spalinových cest na dobu určitou – 36
měsíců • Cenovou nabídku na zpracování digitálního mapového podkladu pro rekonstrukci MK na
pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Lhenice u Bžan - T. Vaněk, Litoměřice • Pořízení kontejnerů na tříděný
odpad a uzavření smlouvy se společností Marius Pedersen a.s. Teplice • Pořízení dvou
samostatných kotlů pro budovu č. p. 63 Bžany od společnosti Muller spol. s r.o. Teplice za cenu Kč
92 448,- bez DPH a v případě zájmu montáž komína pro krbová kamna • Povolení k vjezdu do
obecních lesů pro OA pana XXXX na dobu určitou 12 měsíců za jednorázový poplatek Kč 300,- za
účelem vykonávání myslivecké činnosti • Umístění krmného zařízení pro srnčí mezi obcemi Lhenice
a Mošnov a 1 ks přenosného posedu • Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 1/2011 ze dne
30. 3. 2011 – změna článku II. Účel a doby trvání nájmu bod 1) pozemky jsou nájemci pronajímány
za účelem zemědělského využití – sečení, pasení koní. Za podmínek – pastva koní v době od 1. 8.
do 15. 11. daného roku v denní dobu, vybudování ohradníku minimálně 10 m od hranice sousedících
pozemků • Monitoring majetku ve vlastnictví obce Bžany
František Preiss
místostarosta

Ivana Horčicová
starostka


Ivana Horčicová

Poplatek za odpad v roce 2013 je možné dle vyhlášky uhradit do konce září kdykoliv na pokladně
obecního úřadu nebo převodem z účtu na účet obce. Číslo účtu – 3128501/0100 – do textu,
prosíme, uveďte Vaše jméno, nebo číslo popisné.


Ivana Horčicová

Sbírka použitého ošacení se koná od 9. září do 11. října
2013. Věci můžete přinášet na obecní úřad ve Bžanech
kdykoliv v pracovní dobu. Přijímány budou – letní a zimní
oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
minimálně 1m2, domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
skleničky-vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky,
polštáře a deky, obuv – veškerá nepoškozená, hračky –
nepoškozené a kompletní.
Věci přinášejte zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby
se nepoškodily transportem.
Diakonie Broumov předem děkuje za projevenou pomoc.
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Ivana Horčicová

Spolu s podzimem zde máme opět i svoz nebezpečného odpadu a přistavení
velkokapacitních kontejnerů na objemný odpad.
Nebezpečný odpad
– opět můžete využít celý víkend na to, abyste tento druh odpadu přistavěli ke kontejnerům
na tříděný odpad v jednotlivých částech obce, navíc přidáváme svozové místo v horní části
Bukovic (dříve stání popelnic). A kdy to bude? Od pátku 1. listopadu do neděle 3. listopadu,
následně v pondělí ráno 4. 11. bude tento odpad odvezen do dvora u OÚ ve Bžanech. Další
možnost je přivést tento druh odpadu kdykoliv do soboty 8.00hodin ráno 9. listopadu.
A co se za pojmem „nebezpečný odpad“ schovává? Jsou to – léky, tuky, oleje, autobaterie,
barvy, plechovky se zbytky barev – ovšem ne vodou ředitelné, pneumatiky z osobních aut vč.
disků, zářivky, žárovky.
V žádném případě na místo neodkládejte – lepenky, eternitové šablony, lina, pneumatiky od
nákladních vozidel.
Velkokapacitní kontejnery
- letos naleznete od pátku 8. 11. do neděle 10. 11. 2013. Kde všude velkokapacitní
kontejnery můžete využít? V každé místní části, a to konkrétně:
Lhenice za potokem u požární nádrže (10 m3), Mošnov náves, kaplička (10 m3), Bukovice
proti č. p. 7 (7 m3), Bžany u č. p. 23 (10 m3), Bžany u OÚ (10 m3), Hr adiště pozemek naproti č.
p. 64 (7 m3), Hradiště u kostela (10 m3), Lysec u autobusové čekárny u č. p. 42 (5 m3), Lysec
u kapličky za řekou (5 m3), Lbín u nádraží (7 m3), Lbín u dětského hřiště (10 m3), Pytlíkov
u kapličky (5 m3).
Zde Vás žádáme, nedávejte do těchto kontejnerů
to, co patří do nebezpečného odpadu – například se
nám stává, že v kontejneru nalezneme velké
množství pneumatik – bohužel se potom celý
kontejner stává kontejnerem s nebezpečným
odpadem avšak za jiné peníze. Dále Vás žádáme,
pokud máte odpad typu – ledničky, mrazáky,
televizory, monitory od PC, pračky, drobné elektro –
odevzdejte ho u OÚ ve sběrném dvoře, nebo
zavolejte na telefon 417 872 277 – rádi Vám
pomůžeme s odvozem. V případě, že elektro typu
ledničky a mrazáky budou bez kompresoru – stává
se tento odpad běžným odpadem a ne
elektroodpadem. V tomto případě je nelze dát ke
zpětnému odběru.


Ivana Horčicová

Uzávěrka externích příspěvků pro příští vydání Bžanského čtvrtletníku je 10. prosince 2013.
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Ivana Horčicová

Opět Vás všechny zveme do naší knihovny ve Bžanech v pravidelnou dobu a to každý čtvrtek
od 17:00 do 20:00 hodin.
Co nového si můžete u nás vypůjčit?
Například pár ukázek z nových knih:
Třetí díl Přemyslovské epopeje – Král rytíř Přemysl II - od Vlastimila Vondrušky
Přítelkyně – Barbara Nesvadbová – Dva příběhy – první je o dvou kamarádkách z vysoké
školy, z nichž jedna žije v Londýně a druhá v Praze. Druhý vypráví o dvou sestrách, z nichž
jedné, ženě podnikatele, se rozpadne manželství.
Hostitel – Meyer Stephenie, Stopy ve tmě – Robertsová Nora, Lexikon zahrady, Recepty
prima nápadů – To nejlepší
pro malé čtenáře – Obrázkové říkanky, Věčné příběhy Čtyřlístku atd. atd.
Pro velký zájem žáků a studentů o povinnou četbu – stále doplňujeme knihovní fond, a by
povinná četba byla k dostání.
Mimo knih je možné zapůjčit si z velkého výběru časopisů:
Např. Zahrádkář, Naše krásná zahrada, Burda, Pěkné bydlení, Flora na zahradě, Praktik,
Chatař-Chalupář atd.
Služba pro naše čtenáře, ale i nečtenáře:
Se zahájením nového školního roku nabízíme možnost zabalení knih a pracovních sešitů pro
Vaše děti. Na obalení používáme fólii, do které se balí knihovní fond.
A co jiného Vám od září knihovna nabízí?
Pravidelné „Pondělní výtvarné dílničky“ pro děti ve věku od 3 do 15 let. Tyto dílny jsou
každé pondělí od 16:00 hodin pod vedením paní Mirky Pelichovské. Paní Pelichovská má velké
zkušenosti co se týče kreativní tvorby. Přiveďte své děti a uvidíte, že nejen u počítačů mohou
Vaše děti trávit volný čas.
A hned první velká akce pro děti - „Vánoční dílny pro děti“ - výroba věnců a svícnů
v sobotu 16. listopadu 2013 od 14:00 hodin v místní knihovně ve Bžanech. Vzhledem
k pořízení materiálu prosíme o nahlášení účasti – maximální počet dětí 14. Nahlásit se můžete
osobně v knihovně každý čtvrtek nebo na obecní e-mail – obecbzany@centrum.cz nebo na email knihovny knihovnabzany@seznam.cz
Pro starší děti, ale nejen pro ně – zde možná spíše pro maminky nabízíme 19. října od 14:00
hodin v zasedací místnosti OÚ ve Bžanech kreativní program pod vedením paní Zachové –
výroba bižuterie.
Pokud máte zájem naučit se vyrábět bižuterii a zbytečně neutrácet velké peníze za její nákup
je tento program pro Vás jako stvořený. Navíc se blíží vánoce a zde najdete inspiraci pro
vlastnoručně vyrobený dárek. I zde je počet míst omezený na 14. Proto neváhejte a zarezervujte
si včas místo. Opět na výše uvedených kontaktech.
Jednou za 14 dní prostory knihovny využívají ženy, které se zde schází k posezení u kávy a
čaje. Přitom se učí jedna od druhé něco nového, například pletení z papírových ruliček, výroba
z korálků, různé vazby, drátkování. Přijďte také a třeba Vám přijde vhod posezení a pobavení
v ženském kolektivu. V případě, že nemáte chuť se takto scházet, ale máte doma již nepotřebné
zbytky vln, látek, bavlnek, knoflíků a nemáte pro ně využití, můžete jej poskytnout jak pro účely
dříve zmiňované – pletení pro předčasně narozená miminka nebo i do kroužku pro děti. Moc
děkujeme.
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Ivana Horčicová

Na začátku mi dovolte, abych konstatovala, že SDH Lhenice je v současné době jediné
fungující sdružení v naší obci. Fotbalisté Lysce s novou sezonou opustili fotbalové hřiště ve
Bžanech a zaregistrovali se v Kladrubech a bohužel jiné sdružení, které sdružovalo jak děti tak
dospělé není. Bohužel.
V současné době mají lheničtí hasiči přes 80 členů. Jen fungujících dětí od mladších po dorost
je okolo 35. Všichni se pravidelně schází na trénincích – mladší od 16 hodin a starší včetně
dorostu od 17,30 na sportovišti ve Lhenicích každý pátek.
A co vše se událo od posledních zpráv?
Poprvé v letošním roce v Ústeckém kraji nebo spíše na apel našich trenérů Vl. Vlčka a
T. Kubíka byl sestaven výběr dorostenců pro Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu. Toto
mistrovství se konalo ve dnech 6. – 7. července v Jablonci nad Nisou. Ve výběru byli dorostenci ze
Lhenic, Hostomic a Obory. V běhu na 100 m s překážkami se Tomáš Vlček (Lhenice) stal
vicemistrem ČR časem 15,97s (vítězný čas Martina Lidmily – z SDH Zbožnov 15,93 s). Tedy
nepatrný rozdíl. V průběhu dvou dnů závodníci absolvují celkem 4 disciplíny – Běh na 100m s
překážkami, Štafeta 4x100m, Test a Požární útok. S celkovým součtem 27 bodů obsadili chlapci
krásné 8. místo, i když dlouho sahali na stupně vítězů, ale nezkušenost a nervozita přeci jen
nakonec rozhodly. Přesto gratulace závodníkům, ale i jejich trenérům.
IV. Mistrovství světa dorostenců v požárním sportu (13-18let) v Podolsku – 5. – 11. 8. 2013.
Členem reprezentačního družstva je i lhenický Tomáš Vlček. Více můžete číst v článku Denisy
Benešové – Nebývalý úspěch české reprezentace.
Následovalo Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu –
23. - 25. 8. 2013 – Mladá Boleslav.
Na toto MČR se nominovali za Ústecký kraj naši muži. I zde bodoval Tomáš Vlček a ze závodu
jednotlivců na 100 překážek si časem 16,13s odvezl 2. místo. Na výstup do 4. podlaží cvičné věže
se také nominoval Tomáš a časem 15,31s obsadil opět krásné 2. místo. V požárním útoku naši
muži letos nedosáhli na titul mistrů ČR, ale 2. místo bylo také skvělé. Takže letošní MČR bylo ve
znamení 2. míst. V celkovém pořadí obsadili muži 9. místo.
Mladší a starší žáci mimo jiné závody, vyjeli i na Šedesátkování do lounského okresu.
„Přišel, viděl, zvítězil“ - tak těmito slovy by se dalo popsat vystoupení našich dětí v Telcích. Zde
nenašly děti přemožitele a takzvaně vybraly vše, co bylo k dispozici – všechna medailová místa od
mladších žákyň po starší žáky. Trochu jsme předvedli jinou dimenzi v běhu na 60m s překážkami.
A závěrem zrekapituluji závody Krušnohorské ligy. Z celkového počtu 10. závodů – kam
pravidelně vyjíždělo jak družstvo žen, tak družstva mužů A a B opět Lhenice excelovaly. Muži „B“
vyhráli svou kategorii s celkovým počtem bodů 147, před SDH Štrbice 130 bodů a SDH Chrášťany
127 bodů. Družstvo mužů „A“ skončilo na 7 místě. Družstvo žen bojovalo od samého počátku o
přední umístění. V ženské kategorii to byl boj do poslední soutěže v Duchcově – kdy se stejným
součtem bodů byla 3 družstva žen na prvním místě – SDH Duchcov, Křešice, Lhenice. Pevné
nervy a zkušenosti využily ve svůj prospěch naše ženy a v celkovém pořadí obsadily 1. místo s
počtem bodů 54 před SDH Křešice – 52 bodů a SDH Duchcov – 50 bodů.
V září mladí hasiči zahájili nový ročník hry Plamen 2013/2014. Zahájení hry Plamen – to je
branný běh a štafeta dvojic. Mladší žáci obsadili a postupují do závěru hry z 1. místa. Starší a
dorost jdou ze slibného 2. místa. Dorostenkyně Denisa Benešová skončila v jednotlivcích na 4.
místě.
Přejeme hodně štěstí do dalších závodů všem sportovcům.

6

Nemalou událostí je však i výstavba nové běžecké dráhy. SDH Lhenice obdrželo dotaci ve výši
Kč 900 000,-- na vybudování běžecké dráhy s umělým povrchem. Jedná se o dráhu na 100 m s
překážkami. Více v příštím vydání čtvrtletníku vč. fotodokumentace.
Dění u lhenických hasičů můžete sledovat na webových stránkách www.sdhlhenice.cz.
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Denisa Benešová

Rusko, největší země světa a místo, kde se konalo mistrovství světa, kam vyrazili ti nejlepší
z České republiky. Mezi nimi byste našli i Tomáše Vlčka ze Lhenic, kterému se podařilo
zaběhnout úžasný čas 15:91, díky kterému vystoupal až na samý vrchol vítězného stupínku a
stal se novým mistrem světa na 100 metrů s překážkami v kategorii staršího dorostu. Velká
sláva nastala také, když naši reprezentanti vybojovali celkové první místo pro naši republiku.
Jako lheničtí hasiči jsme se rozhodli řádně přivítat našeho mistra světa konečně u nás doma
a tak v den jeho příletu jsme se sešli ve Lhenicích a společně jsme vyrazili do Prahy. Ani jsme
se nenadáli a už jsme stáli na letišti a hledali nejbližší výhled na příletové dráhy. Oblékli jsme si
dresy, vytáhli naše transparenty a trpělivě jsme šli čekat před dveře, kudy měli vyjít naši
hrdinové. Při čekání jsme pozorovali dlouho vycházející Korejce a přitom jsme dostali nápad.
Jeden z transparentů jsme připevnili na plastové zábrany před dveřmi. Když nás někteří turisti
viděli, jak stojíme v houfu a máme na sobě červené oblečení s českými vlajkami, tak si nás
dokonce i začali fotit. Přes všechno jsme se konečně dočkali a čeští oslavenci už vycházeli ze
dveří, ve kterých si s pozastavením četli náš nápis „VÍTÁME MISTRY SVĚTA“. V letištní hale
se spustil vítězný povyk, tleskání, pískání a hlasité točení řehtaček. Na jejich obličejích byly
vidět na první pohled unavené výrazy z cesty, ale my jsme poznali, že byli i překvapení. Náš
Tomáš šel sice skoro poslední, ale jeho průchodem dveřmi, se kterým si pronesl veliký pohár,
spustil hlasité výkřiky s tleskáním ještě jednou. Poté se gratulovalo a nakonec jsme všichni
společně vyfotili. Mezitím se dostal ke lhenickým hasičům Tomášův kufr s radou, ať ho raději
neotevíráme, jelikož na zabalení měli jenom pár minut a rodičům bylo sděleno, že jestli z věcí
uvnitř ucítí vůni alkoholu, ať mu to prominou. S úsměvem jsme nastoupili do aut a vyrazili
domů. Tomáš s rodinou jeli zvlášť a my jsme zatím připravovali věci na příjezd mistra světa do
Lhenic.
Na silnici, kudy přijížděli, bylo napsáno „TOMÁŠ MISTR SVĚTA“ a „TOME DĚKUJEME“.
Ovšem v dešti, který nás v tu chvíli postihl, jsme nevěděli, zda to náš oslavenec rozluští. Když
dorazil, jeho nejbližší ho vřele přivítali, prohodilo se pár slov a šlo se slavit. Ze začátku jsme si
připili a jedli pizzu. Dalších pár hodin nám náš nový mistr světa vyprávěl své zážitky a my jsme
bedlivě poslouchali, ptali se ho na podrobnosti a smáli se. Během večerní oslavy si Tomáš
zapálil vítězný doutník, se kterým se rozdělil s přáteli okolo sebe. Dále se už jen slavilo a já
přeji našemu vítězi hodně štěstí a spoustu dalších úspěchů bez sebemenších úrazů i v dalších
letech.


Ivana Horčicová

Unie – OS orchestrálních hudebníků ČR navrhla na cenu Senior Prix 2013 pana Vladimíra
Dědka za jeho dlouholetou uměleckou činnost. Nadace život umělce ve spolupráci se
společností Intergram 10. listopadu 2013 v Národním domě na Smíchově předá tuto cenu
Senior Prix 2013 našemu občanu panu Vladimíru Dědkovi.
V současné době můžete shlédnout výstavu obrazů a skulptur pana Dědka v Divadle Karla
Hynka Máchy v Litoměřicích.
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Tihle malí hasiči sice nebyli jako Tomáš Vlček mistry světa, ale své poslání chránit životy a
majetek spoluobčanů jistě brali stejně vážně.
Jestlipak někdo z vás pozná svého dědečka či pradědečka?


Bohuslav Maydl

Opět musím psát o tom, jak si někteří lidé neváží toho, co se v lesích vybuduje. Letos již
podruhé byla úmyslně zbourána dřevěná oplocenka. Nechápu důvod, proč a komu to vadí.
Uvědomte si, že vše stojí nemalé peníze, jak nákup materiálu, tak stavba a následné nutné
opravy. Vážně uvažuji o tom, že požádám zastupitelstvo obce o nákupu fotopasti, aby byl konečně
viník usvědčen a přistižen. Děkuji za pochopení a v skrytu duše doufám, že se to nebude
opakovat.


Bohuslav Maydl

Na dveře klepe podzim a zahrádkáři sklízejí úrodu. Já je tímto prosím, aby shnilá jablka a jiné
ovoce neházeli za ploty svých zahrádek. Proč? Přitahují tak černou zvěř do obce a ta v ní
následně páchá škody. Určitě je lepší, když budete spadanou úrodu dávat do pytlů a pak
zkontaktujete mne nebo někoho z místních myslivců. Na požádání ovoce odvezou na místo, kde
se zvěř může pohybovat, aniž by napáchala škodu.
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Zdeněk Bergman

Letecké snímky Lhenic ukazují proměnu od roku 1953 do roku 2010. Na novém snímku je
nápadná nová silnice z Mošnova. Přibyly také hospodářské budovy JZD – kravín a prasečák.
Fotografie jsou převzaty z informačního portálu CENIA - http://kontaminace.cenia.cz/.
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Hana Silnicová

K 1. září 2013 je v MŠ 22 dětí – z toho 4 dvouleté a 9
předškoláků.
V květnu 2013 proběhla kontrola Českou školní inspekcí
– inspekční zpráva je na webu ČŠI.
Projekty školy:
Výtvarné tvoření, Jóga, Pískání pro zdraví, Interaktivní
software pro předškolní vzdělávání – p. Pelichovská
Babička nám čte pohádku, Příroda je náš kamarád –
p. Husáková
Zlepšení materiálního zázemí:
Vytvořen záhonek pro pěstování bylinek a jahod
Zhotoveny nové zásuvkové rozvody v celé budově školy
Vymalována herna, jídelna, chodba
Beton na zahradě nahrazen zámkovou dlažbou – nařízení
ČŠI, provedla Obec Bžany
Drenáže ze zadní strany budovy – Obec Bžany
Vrátka v zadní části přímo ze zahrady – z důvodu
bezpečnosti dětí
Zahrada – opraven prvek – domeček s klouzačkou,
plánujeme opravit i druhý prvek - padací most (uhnilé a
ztrouchnivělé části)
Všem, kteří přispěli sběrem starého papíru, děkujeme! Sbíráme i nadále!
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Bohuslav Maydl a Milan Heinrich

Jak víte, máme v obci Lysec kroužek Mladých myslivců. Musím říct prozatím je název Mladí
myslivci a s radostí chci oznámit, že jsme se rozrostli o další čtyři členy. Proč jsem psal, že název
Mladí myslivci je dočasný? To proto, že děti se rozhodly změnit svůj název. Zatím jsme se o
novém názvu nerozhodli. Kroužek změnil svou orientaci a to spíše na ochranu přírody a vše kolem
ní. Pokud má někdo stále zájem docházet do našeho kroužku tak bude vítán a určitě se dozví dost
o naší přírodě a lese.


Všem našim spoluobčanům, kteří v příštích měsících oslaví svá jubilea,
přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, lásky a spokojenosti.
Říjen:
Lehnertová Věra
Masopustová Jaroslava
Neufus Václav
Mlaskačová Věra
Nová Bohuslava
Novotná Irmgard
Minka Zdeněk

Mošnov
Hradiště
Lbín
Hradiště
Mošnov
Lbín
Lbín

71 let
73 let
70 let
71 let
80 let
84 let
83 let

Listopad:
Nepraš Jaroslav
Kolmanová Jana
Vlčková Marta
Zechel František
Novotný František
Jelínková Julie

Bukovice
Bžany
Lhenice
Hradiště
Mošnov
Hradiště

70 let
73 let
81 let
78 let
74 let
73 let

Prosinec:
Holub Stanislav
Beitlová Věra
Hořejší Hana
Masopust Jiří
Šámal Vítězslav
Sedlmayerová Gertruda
Votrubová Edita

Bžany
Mošnov
Bžany
Hradiště
Lhenice
Lbín
Lhenice

73 let
73 let
71 let
76 let
71 let
74 let
81 let

K našim jubilantům od 70 let a poté každých 5 let se dostavujeme s přáním, kytičkou a
dárkovým balíčkem. V případě, že si nepřejete být osloveni, nám prosím napište nebo
zavolejte.

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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