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SLOVO MÁ STAROSTA
Vážení spoluobčané,
čas nelze zastavit, a proto jsme se poměrně rychle ocitli na konci
prázdnin letošního nezvykle teplého léta. Věřme, že nám současné
počasí v přijatelné podobě ještě několik týdnů vydrží. Jako každý
rok touto dobou, takřka v předvečer nového školního roku, vychází
vždy jedno vydání zpravodaje městyse. Proto mi dovolte, abych
tedy úvodem věnoval pár řádek tomu začínajícímu školnímu roku,
protože nebude pro naší základní školu nikterak jednoduchý. Bude
organizačně náročnější jak pro zřizovatele, tak pro vedení školy,
pedagogy a žáky, možná i rodiče. Příprava a hodnocení
jednotlivých částí projektu rekonstrukce budov základní školy s
finanční podporou EU nebyla časově jednoduchá záležitost, proto
bohužel nebylo možno pro stavební práce využít období prázdnin.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavební
části projektu. Dodavatel stavby by měl být znám až někdy během
měsíce října. Ale abychom se mohli na konkrétních opatřeních
domlouvat s vedoucím stavby, tak už nyní se na základě
dostupných informací průběžně domlouváme na strategicky
nejhorším scénáři provozu školy. S ohledem na potřeby
jednotlivých fází výstavby na straně jedné a plynulosti provozu
školy na straně druhé, aby se nezastavila zejména výuka, bude
tato dočasně přestěhována do náhradních prostor. Spolu
s vedením školy přesto věříme, že společným úsilím a
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disciplinovaným přístupem žactva se podaří zvládnout ty
nejdramatičtější fáze projektu.
V této souvislosti bychom chtěli poděkovat předem vedení obce
Doksany, které nabízí prostory v jejich školní budově, zrovna tak
za vstřícný přístup vedoucím spolků, kteří za tímto účelem souhlasí
s omezením jejich činnosti při použití jejich vhodných prostor pro
výuku. Protože tedy budeme znát konkrétní podobu scénáře po
domluvě s vedoucím stavby (ten se může i operativně měnit),
žádáme zájemce o informace, aby se obraceli výhradně na mne
osobně nebo na pana místostarostu, případně na ředitelku a
zástupkyni ředitelky základní školy, což platí zejména pro rodiče
dětí tuto školu navštěvující. Děkuji předem.
Úvodem jsem zmínil letošní velmi teplé a suché počasí, které
začalo poměrně brzo již v jarních měsících, a které s sebou
přineslo zvýšené množství požárů. Zmíním-li jedno vyproštění
zamrzlých labutí a jednu dopravní nehodu, určitě již tušíte, kam
mířím. V součtu od počátku roku 2018 vyjeli členové Jednotky
sboru dobrovolných hasičů městyse Brozany nad Ohří již
k osmnácti více či méně náročným zásahům. Čím dál tím více nás
sdělovací prostředky mnohdy i celkem podrobně informují o jejich
nelehké práci, zejména při složitějších akcích. Nemluvě o hodinách
údržby techniky, taktických příprav a školení. Proto bych chtěl
jménem zastupitelů a občanů obou obcí prostřednictvím
zpravodaje všem těmto členům za jejich nasazení, snahu a
obětavost velice poděkovat. Ještě jedno je potřeba zmínit. Naše
jednotka se letos 2. června v rámci oslav výročí 100 let
samostatného československého státu zúčastnila v Praze na
Vltavě hudební hasičské fontány, úspěšné prestižní to akce
profesionálních a dobrovolných hasičů celé České republiky. Za
účast obdržela jednotka poděkování od předsedy Senátu
Parlamentu ČR pana Milana Štěcha, pod jehož záštitou se akce
konala.
Nyní bych se, opět jako každé vydání zpravodaje, krátce dotkl
otázky odpadového hospodářství. Oboru, ve kterém je stále co
zdokonalovat. I když je namístě poděkování občanům, kteří
intenzivně třídí odpad, je stále dost těch, co takto nečiní. Přesto
městys Brozany nad Ohří opět obsadil třetí místo v soutěži
Skleněná popelnice za r. 2017, v hodnocení autorizované obalové
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společnosti EKO-KOM, a.s. Výsledky našeho městyse v otázce
třídění odpadu jsou opravdu povzbudivé, neboť v porovnání
v rámci
jednotlivých
kategorií
se
pohybujeme
nad
celorepublikovými průměry. Někdy i dost výrazně. Z opačné strany
tyto výsledky potvrdila nezisková organizace ARNIKA, která udělila
našemu městysi Odpadového Oskara 2017 za nejnižší produkci
směsného komunálního odpadu (114,2 kg/obyvatele a rok)
v Ústeckém kraji v kategorii obcí od 1001 do 5000 obyvatel. Avšak
právě zde, ve snižování směsného komunálního odpadu (obsahu
standardních popelnic) jsou i u nás velké rezervy. Je potřeba se
zaměřit na obsah biologicky rozložitelného odpadu, který je ještě
opravdu vysoký, a pokud jde o nápojové kartony a malé obalové
nádobky, tak i ty tvoří poměrně velké procento obsahu popelnic.
Ještě mi dovolte, abych si nenechával pro sebe, ale využil
příležitosti a prezentoval zde jednoduše mnohá všeobecná slova
chvály na opravu kulturní památky, hospodářské usedlosti „U
Reků“, kdy vlastník nemovitosti opravdu citlivě a vkusně opravil
fasádu. Svou aktivitou přispěl ke zlepšení celkového vzhledu této
části obce a tím i zvýraznil její skutečně nezaměnitelný historický
nádech.
Závěrem si vám všem dovolím popřát krásné a pohodové prožití
zbytku léta a počátku podzimu. Avšak v souvislosti
s prázdninovými povinnostmi vedoucího úřadu městyse si
dovoluji své přání doplnit tím, abychom si svou činností a
neomaleností v chování nekazili vzájemné sousedské vztahy, o
které je naopak potřeba stále pečovat. Ještě jednou všem přeji
vhodné využití prázdninami načerpaných sil a vložení energie do
vašich osobních pracovních úspěchů.
starosta Ing. Václav Bešta

INFORMACE ÚŘADU
VEŘEJNÁ SBÍRKA
Ve sbírce „Na léčbu léky a zajištění potřeb pro paní Hanku
Dvořákovou z Brozan nad Ohří“, která se uskutečnila od 8. 12.
2017 do 31. 3. 2018, bylo celkem vybráno 441.647,- Kč.
Na účet sbírky 397.777,- Kč
Do pokladničky 43.870,- Kč
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Náklady na vedení účtu činily 191,- Kč. Čistý výtěžek sbírky
441.456,- Kč byl bezezbytku využit na úhradu faktur za léky přímo
na účet Fakultní nemocnice v Motole.
1/2018 – 4/2018 úhrada faktur 4 x 93.900,- Kč = 375.600,- Kč
5/2018 částečná úhrada faktury ve výši 65.856,- Kč
Paní Dvořáková a městys Brozany nad Ohří tímto děkuje všem
občanům, kteří přispěli na tuto sbírku. V současné době paní
Dvořáková čerpá finanční prostředky na léky ze svého
transparenčního účtu 3088992123/0800, a nadále řeší situaci
s pojišťovnou, která stále odmítá léky proplácet.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme občany na splatnost poplatku za komunální
odpad v roce 2018, který byl 30. 6. 2018, a to ve výši 480Kč.
Poplatek má povinnost zaplatit každý občan trvale hlášený v
obci Brozany či Hostěnice, dále každý vlastník nemovitosti určené
k rekreaci za danou nemovitost a dále každý vlastník nemovitosti
za danou nemovitost, ve které není nikdo hlášen.
Poplatek je možné uhradit hotově na pokladně úřadu nebo
převodem na bankovní účet: 3423471/ 0100, VS rodné číslo
poplatníka. Majitelé nemovitostí – VS číslo popisné nebo evidenční
stavby, které se to týká a do zprávy pro příjemce uvedou opět číslo
popisné či evidenční, místo katastru (tj. Brozany či Hostěnice) a
příjmení vlastníka.

UDÁLOSTI V NAŠICH OBCÍCH
RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vážení občané, kolegové rybáři, čas letí jako voda v horské
bystřině, zima, jaro jsou za námi a očekáváme první letní den.
Letos /r.2018/ nastalo léto 21. června ve 12 hod a 8min odpoledne.
Slunovrat je okamžik, kdy Slunce na své pouti po obloze protíná
obratník Raka a vzhledem ke světovému rovníku dosáhne největší
deklinace, tedy nejsevernější polohy.
Počasí rybářům přeje, tak jich stále více vyráží k vodě. K vodě už
chodí i mladí rybáři z rybářského kroužku a pod vedením
zkušeného rybáře Zděnka Nováka se pokouší o své první úlovky.
4

Kroužek skončí v červnu, pak budou prázdniny a činnost bude
obnovena v září.
Protože náš revír Ohře 1 je hojně navštěvován, musí zvýšit činnost
i členové rybářské stráže.
V sobotu 28. dubna se na rybníku v Doksanech uskutečnil 11.
ročník závodů o putovní pohár starosty Doksan. Počasí nám přálo,
bylo slunečno a teplo, bohužel přišlo jen 19 závodníků.
Malou účast přičítáme tomu, že se na silnici E55 v Doksanech staví
nový most přes Čepel a rybáři nechtěli absolvovat objížďku.
Jak to dopadlo - Vítězem se stal Michal Vaněk, který ulovil 6,82 kg
ryb, druhé místo Jiří Stejskal - 4,70 kg a třetí Jiří Horký - 2,84 kg
ryb.
Největší rybu chytil Michal Vaněk, byl to kapr obecný 46cm dlouhý,
i za to si převzal cenu.
Závodů se také zúčastnili mladí rybáři, zvítězil teprve pětiletý Vašík
Šťástka, který ulovil dva kapříky, cenu útěchy dostal i Jakub
Uldrych, i když nic neulovil.
V neděli 29. 4. vysadila skupina brigádníků do revíru Ohře 1 cca
3000 ks odkrmeného plůdku štiky obecné. Štička se živí
zooplanktonem a roste velice rychle.
Dubnové zahájení je každoroční svátek, který rybáře nikdy
neomrzí, a 16. dubna vyrazili pstruhaři na svůj oblíbený revír, úsek
řeky. V dubnu se loví od 06 00 do 20 00 hod, rybář si může
ponechat jen tři lososovité ryby a může lovit jen tři dny v týdnu –
pondělí až neděle, před lovem, pokud jde na ryby lososovité, si
zapíše datum, revír a datum musí zakroužkovat.
Loví se pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní ten až od 16.
6., siven americký a hlavatka obecná, ta se loví až od 1. 10 do
31.12. Pravidla jsou trochu ještě složitější, ale rybáři je znají, nebo
si musí nastudovat rybářský řád. Bohužel citelně ubývá úlovků
pstruha obecného a lipana podhorního, může za to velký výskyt
kormorána velkého, vydry říční a hlavně člověk, který hodně
potoků, řek, říček narovnal, vybetonoval. Těmito zásahy se ničí
vhodné životní prostředí pro tyto kdysi tak hojné ryby, o tom by se
dalo hodně napsat, ale sem se to nevejde. Letos v květnu bylo
teplo a tak se v revíru začaly třít ryby, je to každoroční přírodní
úkaz. Ryby se sami snaží zachovat svůj rod, bez zásahu člověka.
Ale i tady bohužel dochází díky MVE na horním toku Ohři k úhynu
oplodněných jiker, Trdliště je pod jezem v Doksanech a pod
5

mostem do Doksan. Někdo 18. 5. 2018 tak zvaně přetrhl řeku. To
znamená, provozoval MVE tak dlouho, dokud byla voda, pak se
MVE odstaví, voda odtéká, nad MVE se začíná voda nadržovat.
No a problém pro ryby a živočichy je vytvořen. To se stalo např.
18. 5., kdy ve 12:00 teklo v Brozanech nad Ohří jen 4,5 m3/s, ve 13
00 4,7m3/s. Ostrůvky, kde ryby nakladly jikry, se ocitly na suchu, a
v tomto vedru to stačí k tomu, aby uhynuly milióny jiker, budoucích
parem a tloušťů. My rybáři víme, že se těžko dokazuje kdo, který
provozovatel MVE to způsobil. Vymahatelnost práva a náhrada
škod je nulová. To si majitelé MVE dobře uvědomují. Proto rybáři
a členové zapsaného spolku Brozany, stále a nepřetržitě bojují
proti výstavbě MVE na jezu v Hostěnicích. Zatím se to daří, ale
vyhráno nemáme. Na tahu je investor, KÚ v Ústí n/L., MŽP a nám
nezbývá, než čekat na další rozhodnutí a pak zvolit zákonnou
cestu protestu. V sobotu 9. června jsme uspořádali na podrevíru č.
2 rybářské závody, počasí nám přálo, ryby braly, zúčastnilo se 34
závodníků a ti celkem ulovili 49,56 kg ryb. Vyhrál Michal Vaněk,
který ulovil 12,56 kg ryb, a zvítězil i v kategorii největší ryba, ulovil
amura bílého 77 cm dlouhého. Druhý byl Haló Petr s úlovkem 6,72
kg ryb, třetí Lucie Haklová z MO Štětí, ulovila 5,26 kg ryb. Předáno
bylo celkem 21 hodnotných cen,
Prožili jsme krásný den v krásném prostředí, děkujeme
závodníkům a divákům za účast.
Blíží se prázdniny, léto, čas dovolených, proto Vám rybáři přejí
hezké prožití prázdnin, dovolených, šťastný návrat do pracovního
procesu a rybářům pěkné zážitky a úlovky.
Jan Šlosr, jednatel MS

SPORT TEAM BROZANY INFORMUJE
Již 16. ročník Hostěnického triatlonu se uskutečnil v sobotu 28. 07.
2018. V krásném letním počasí (31°C ) se zúčastnilo celkem 71
závodníků a 18 štafet. Z důvodu vysoké teploty vody (24 °C)
pořadatelé poprvé v historii závodu zakázali v plavecké části
používání neoprenu. Na klasických distancích (plavání 0,45 km,
kolo 22,8 km a 5,8 km běh) se nejlépe dařilo Rudolfovi Coganovi
(Brozany), který obházil vítězství z let 2016 a 2017. Druhý skončil
Miroslav Daňko (Multisport team) a bronzový Jan Novotný (TTT).
Mezi ženami zvítězila Věra Románková (FN Motol) před Kateřinou
Ježkovou (Nutrend Litoměřice) a Ivou Hasnedlovou (Děčín).
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Štafetám dominoval Sport team Brozany "A" ve složení Pavel
Tlustý (plavání), Martin Čech (kolo) a Jan Novotný (běh).

14. 07. 2018 se uskutečnil v místním autokempu 19. ročník pingpongového turnaje Camping Cup (dříve Karel Cup). Turnaje se
celkem zúčastnilo 35 přihlkášených. Mezi ženami zvítězila Petra
Vaníčková před Ivetou Kiršnerovou. Mužům kraloval Jan
Sklenička, který ve finále porazil několikanásobného vítěze turnaje
Petra Kirchnera. Třetí místo vybojoval domácí Jaroslav Vaníček,
který si poradil s Tomášem Krejčím. Ozdobou turnaje byl vyhlášen
Ivan Zach.
Jan Řebíček

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
Na 28. října 2018 se připravuje „Mini výstava historických fotografií
a pohlednic Brozan nad Ohří“, která se uskuteční na tvrzi v rámci
oslav 100. výročí vzniku naší republiky. Máte doma staré fotografie
či pohlednice Brozan nad Ohří, Hostěnic a Klimenta? (Staré i
novější - přibližně do 80. let.) Ozvěte se mi prosím na mail
martina.daniskova@seznam.cz nebo tel. 732 513 247. O své
fotografie se nemusíte bát – budou pořízeny kopie, které budou
vystaveny - originál Vám ihned vrátím.
TJ SOKOL BROZANY INFORMUJE
12. května 2018 proběhla ve sportovní hale v Brozanech
slavnostní Sokolská akademie, která se uskutečnila při příležitosti
125. výročí Sokola Brozany a 100. výročí republiky. Diváci mohli
vidět krátkou ukázku Kin-ballu pod vedením cvičitelky Hany
Dvořákové. Předškolní a školní oddíl všestrannosti dohromady
předvedl krátkou skladbu s ukázkou cvičení pod vedením
cvičitelek Martiny Daniškové a Marie Šifaldové. Představeny byly
sletové skladby „Noty“ z Libochovic, „Spolu“ ze Straškova a naše
„Ženobraní“. Cvičební školní rok byl ukončen maškarním bálem
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„dětskými sokolskými šibřinkami“ 15. června pro školáky a 22.
června pro malé děti.
V prvním červencovém týdnu se se v Praze uskutečnil XV.
Všesokolský slet. Od ostatních předchozích sletů se lišil tím, že
připomínal 100. výroční vzniku našeho novodobého státu a stal se
také součástí oficiálních oslav tohoto významného výročí. Sletový
týden zahájil 1. července 2018 tradiční Sletový průvod Prahou.
V 10 hodin odstartoval na Václavském náměstí a prošel přes
Národní třídu, Smetanovo nábřeží až na Staroměstské náměstí.
Členové TJ Sokol Brozany se připojili v průvodu pod župu
Podřipskou. Centrem prošlo přes deset tisíc sokolů z ČR i ze
zahraničí.

Vrcholem sletu byly dva programy hromadných cvičení, které se
uskutečnily 5. a 6. července v Eden Aréně ve Vršovicích. Naše
ženy vystoupily 5. července ve večerním programu se skladbou
„Ženobraní“. TJ Sokol děkuje Monice Novákové, Vlastě Páté,
Miluši Pojerové, Vendule Junkové, Heleně Smolové, Vendule
Mikynové a Věře Moravcové, které celý rok skladbu pilně
nacvičovaly pod vedením cvičitelky Marie Šifaldové, které patří
největší poděkování.
Nový cvičební školní rok začne znovu od září. Přihlásit se můžou
jak děti, tak dospělí do všech nabízených aktivit. Výjimkou je
všestranné cvičení pro nejmenší, kde je kapacita naplněna.
Volejbal žactvo
ÚT 17-18 hod.
Volejbal dospělí
ÚT 18-20 hod.
Kin-ball žactvo
ST 17- 18 hod.
Kin-ball dospělí
ST 18-19 hod.
Všestrannost žactvo
PÁ 13-14 hod.
Všestrannost nejmenší
PÁ 14-15 hod.
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Nabídka cvičení TJ Sokol Brozany pro školáky ve školním
roce 2018/2019:
Cena za celý školní rok (od září do června) je 600 Kč. Vaše děti
za tuto cenu mohou chodit na všechny tři nabízené aktivity
(všestrannost, volejbal, kin-ball). Možnost získat příspěvek od VZP
v rámci Klubu pevného zdraví 500 Kč. Předcvičují akreditovaní
cvičitelé ČOS. Každá aktivita se uskuteční pouze při dostatečném
počtu přihlášených dětí!
Všestranné cvičení (základy atletiky, základy cvičení na
gymnastickém nářadí, míčové hry, závodivé hry, překážkové
dráhy) pátek 13-14 hod. Děti vyzvedáváme ve školní družině,
pokud je třeba, dovedeme je zpět. Hlavní cvičitelka: Martina
Danišková
Volejbal úterý 17-18 hod. Hlavní cvičitel: Daniel Kubík
Kin-ball středa 17-18 hod. Hlavní cvičitelka: Hana Dvořáková
Pokud chcete přihlásit nebo získat bližší informace kontaktujte
Martinu Daniškovou, tel. 732 513 247.
SPOLEK BROZANY INFORMUJE
Po dvou letech jsme zažádali o dotaci na ruční sekání a likvidaci
náletů na loukách v Brozanech. Jedná se o lokalitu louky Štěpnice
a Nad hřbitovem. Tyto louky jsou zařazené do soustavy
chráněných území Natura 2000 a ručním sekáním se podporuje
vegetace hlaváčku jarního. Na realizaci akce byly poskytnuty
finanční prostředky v rámci Programu péče o krajinu Ministerstva
životního prostředí zastoupeného Agenturou ochrany přírody a
krajiny ČR. Brozanská lokalita hlaváčku jarního je ojedinělá v
našem regionu, měli bychom se o tyto oblasti starat a zachovat je
pro další generace.
Další akcí, kterou jsme připravovali, je odbahnění rybníčků u
Rochova pod cihelnou. Vzhledem k letošnímu stavu srážek jsme
museli tuto akci posunout do dalších let.
Provedli jsme úklid odpadků podél cest pod dálnicí směrem na
Kliment a z Nouzova k jezu.
Mnozí z nás připravovali prostory pro historické oslavy příchodu
slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje na Klimentě, aby vlastní
pouť a posezení příchozích poutníků proběhla v důstojném
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prostředí. Poděkovali jsme Jirkovi Novotnému za tradiční vynikající
řízky.
Náš spolek se opět aktivně zapojil do boje proti projektu MVE na
jezu zasláním odvolání na ministerstvo životního prostředí. Jsme
rádi, že odpůrců z řad občanů je stále více.
Léto máme za sebou, nyní chceme naši iniciativu v nejbližší době
nasměrovat na další spolupráci s občany a členy TJ SOKOL
Brozany na akcích Městysu u příležitosti 100. výročí vzniku České
republiky.
M. Pojerová, O. Krejčí

HOSTĚNICE INFORMUJÍ
Začátek dnešního příspěvku bych mohl uvést slovy klasika „ …že
tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným...“, i když na
letošní prázdniny dětí a čas dovolených dospělých si nemohl nikdo
stěžovat. Měli jsme totiž mnohem více tropických dnů, než bylo
celkových minut deště. Nejteplejších poledních 38 stupňů na
přelomu července a srpna nestačila svlažit 25 stupňová voda v
naší Ohři.
Léto jsme v podstatě začali slavnostně a s pietou tradiční CyriloMetodějskou poutí na Klimentě v sobotu 7. července, kterou za
účasti více jak 60 poutníků celebroval generální vikář Mons. Martin
Davídek z Litoměřického Biskupství, za přítomnosti našeho
místního pana faráře Zemka. Posunutý termín z původních
významných dnů v kalendáři byl z důvodu účasti našich občanů a
cvičenců Župy Podřipské na XVI. Všesokolském sletu v Praze.
Letní dny plných akcí a nájezdy návštěvníků na zmíněném
hostěnickém jezu prokázaly jeho obrovský potenciál v relaxační a
oddychové funkci. Tradiční neckyjáda s více jak 15 plavidly a téměř
500 diváky na obou březích, jako poslední letošní masová akce
ukázala, jak musíme chránit toto místo a udržovat jej v této podobě
pro další období, s nadsázkou pro další generace. Dlouhodobý
nedostatek vody na celkovém průtoku, a zejména na hraně jezu (6
- 9m3/sec) a nedostatečné okysličování vody, dokazuje
opodstatněný zájem zapsaných spolků (Brozany a rybáři MO ČRS)
bránit výstavbě malé vodní elektrárny (MVE) na jezu. Celá věc trvá
již 5 let. Bohužel investor koncem června opět požádal o
prodloužení lhůty do 31. 10. 2018 k předložení potřebných
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dokumentů ke schválení výjimky a Krajský úřad v Ústí nad Labem
žádosti v červenci vyhověl. Všechny spolky se ve lhůtě odvolaly
k MŽP a čekáme všichni tudíž na výsledek jeho rozhodnutí.
Místní občané Hostěnic a přilehlých osad v uplynulých týdnech
téměř hrdinně snášeli zvýšený nápor všech návštěvníků a průjezd
motorových vozidel. Chvályhodný jeden občerstvovací point u jezu
sice praskal ve švech, ale horší bylo to, že někteří bezohlední řidiči
automobilů a motocyklů jezdili zde jak na Dakaru. Místní pak
nestačili aspoň skromně kropit proti oblakům prachu. Proto si
pochvalu zaslouží osvěžující sprcha hasičského vozidla SDH ve
dnech nejparnějších. Bohužel přelidnění bylo znát i na přeplněných
odpadových kontejnerech a nepořádku okolo nich. Někteří snad
ještě neví co je to komunální odpad, a někteří jej naopak spojují
s odpadem vzniklým při podnikání, místo aby s ním jeli na sběrný
dvůr. Ke chvále SB a SUS je třeba uvést, že všichni jsme pozitivně
přijali posekání krajnic a příkopů vedle komunikací, které umožnily
i bezpečnější vyhýbání a míjení vozidel.
Na minulém veřejném zasedání zastupitelstva již padla informace,
že skupina občanů Hostěnic zaslala koncem června na Městys
stížnost, v níž uvedla nespokojenost s některými skutečnostmi
(parkování vozidel, pořádek, stav dětského hřiště apod.). Věci se
daly do pohybu a jsme rádi, že určitá náprava nastala. Např.
opravené a natřené lavičky rozzářily okolí dětského hřiště, které
bylo celé prázdniny plné dětí a bylo odstraněno jedno dlouhodobě
stojící auto na návsi. Koncem srpna dostali občané písemnou
odpověď od pana starosty, kde bylo naznačeno možné řešení.
Věříme, že vše bude pokračovat k lepšímu. Veřejnou diskusí se
opět potvrdil zájem občanů o zajištění systémového vyvážení a
likvidaci domácího odpadu ze žump. Zvláště zvyšuje-li se úspěšně
počet bydlících občanů v katastru. Na tom bychom chtěli nadále
s vedením Městysu spolupracovat.
Mohli bychom končit konstatováním léto je pryč, ať žije další. Nebo
se radovat z úspěšné sklizni vč. tradičního česneku. Nechceme
toto léto končit úplně nešťastně, jak to řekl v úvodu klasik, ale přeci
určitou smutnou zprávou, která je spíše vzpomínkou. Se
souhlasem rodiny mohu sdělit, že v průběhu horkého léta jsme se
navždy rozloučili s naším nestarším občanem Hostěnic,
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pamětníkem, vypravěčem panem Jaroslavem Vorlíčkem. Čest
jeho památce.
Závěrem bych chtěl požádat občany Městysu o spolupráci
s vyhledáváním historických fotografií ze života našich obcí,
zejména Hostěnic (stačilo by nechat oskenovat – ofotit originály).
S blížícím se 100. výročím vzniku republiky bychom chtěli
uspořádat výstavu o životě u nás o nás. Předem děkuji.
Oldřich Krejčí - zastupitel

ŠKOLNÍ ROK V BOJOVÝCH PODMÍNKÁCH
S ohledem na plánovanou rekonstrukci v budově základní školy
prosíme rodiče i děti o trpělivost, shovívavost a maximální
využívání webových stránek školy, kde se budou průběžně
objevovat aktuální informace.
Rodičovské schůzky, na kterých Vám poskytneme důležité
informace o umístění výuky do náhradních prostor, se budou konat
před samotným opuštěním budovy školy.
Náhradní prostory, které budou sloužit k výuce mimo budovu ZŠ,
se aktuálně řeší ve spolupráci se zřizovatelem školy.
Případné dotazy k této záležitosti směřujte na vedení Městyse
Brozany nad Ohří nebo na vedení školy.
Rozsah výuky bude zachován a budeme se snažit i v průběhu
rekonstrukce nabídnout zájmové kroužky a školní projekty tak, jak
nám to technické zázemí dovolí. Omezeny budou pravděpodobně
mimoškolní akce jako např. besedy, přednášky, divadelní
představení atd.
Čeká nás náročný školní rok, ale těšíme se na nové a moderní
prostředí, do kterého se po skončení rekonstrukce vrátíme.
Vydává městys Brozany n. Ohří, IČO 00263397, jako občasník.
Je evidován na MK ČR pod č. j.: E 18608
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