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SLOVO MÁ STAROSTA
Vážení spoluobčané,
jaro k nám letos přišlo o několik týdnů dříve, ale zima o sobě
přesto dává dosti nepříjemně vědět. Proto není od věci si toto
vydání zpravodaje přečíst v teple domova a dozvědět se, co
nového v našich obcích. Na úvod bych rád poinformoval ty z Vás,
kteří jste se nemohli zúčastnit schůze Zastupitelstva městyse
Brozany nad Ohří, ale přesto Vás její závěry zajímají. Schůze se
uskutečnila ve večerních hodinách dne 12. 4. 2017.
Po zahájení a zákonem daných povinností zastupitelé vyslechli
Kontrolu usnesení z minulých schůzí a Zprávu o činnosti rady
městyse. Poté schválili Rozpočtové opatření č. 5 v roce 2016,
Účetní závěrku roku 2016 a rozhodli o výsledku hospodaření
městyse. Dále schválili Zprávu o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ
Brozany nad Ohří za rok 2016, Zprávu o výsledku hospodaření
Služby Brozany, s.r.o. za rok 2016 a schválili Závěrečný účet
městyse Brozany nad Ohří za rok 2016 (včetně zprávy auditora).
Další část schůze byla věnována již roku letošnímu, kdy
zastupitelé schválili Hospodaření městyse Brozany nad Ohří k
28. 2. 2017 a Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2017. Nato pak byl
schválen Prodej a nákup nemovitých věcí. Městys prodává část
pozemku, kterým napravuje historicky užívaný stav plochy a
kupuje vlastnické podíly pozemků pod veřejnými komunikacemi.
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Po delší diskusi bylo schváleno Rozdělení finančních prostředků
na volnočasové aktivity mládeže s tím, že se ale budeme
problematikou ještě zabývat. V diskusi totiž vyvstala otázka: „Zda
bychom dětské volnočasové aktivity nemohli podpořit více, pokud
se ekonomice daří. Tedy i příjmu obce z rozpočtového určení
daní.“ Za tímto účelem bude v nejbližší době svolána společná
pracovní schůzka.
Dalším programovým bodem zastupitelé vyslechli zprávu o
připravovaných projektech, jejichž úspěšnost realizace je závislá
na přípravě jednotlivých žádostí o dotaci. Mezi ty aktuální patří
Rekonstrukce budovy základní školy, o které jste si přečetli
v minulém vydání zpravodaje, Rekonstrukce veřejného osvětlení
v lokalitách Kopanina a Na Průhonu, Stavební úpravy budovy
zdravotního střediska pro sociální bydlení předem vybraných
skupin našich občanů. Dále pak Protipovodňová ochrana
městyse Brozany nad Ohří, s jejíž přípravou se mohou zájemci
postupně seznamovat na úřadě městyse, v neposlední řadě pak
Revitalizace mlýnského náhonu a další podpora odpadového
hospodářství městyse. Opravdu toho není málo. Proto využíváme
služeb několika externích firem a je nutné neustále korigovat
jejich spolupráci.
Vzpomněl jsem projekt Rekonstrukce budovy základní školy, ke
kterému se váže rekonstrukce budovy bývalé dílny svazarmu. Ta
se nachází na pozemku ve vlastnictví městyse. Budova by měla
být rekonstruována na dílny praktické výchovy našich dětí. Za
tímto účelem proto zastupitelé předposledním bodem schůze
schválili její nákup, abychom mohli pokračovat ve stavebním
řízení.
Posledním bodem schůze byla tradičně diskuse, ve které je dán
omezený prostor k vyjádření všem přítomným. Pomineme-li
připomínky k projednávaným bodům jednání, pak v jejím průběhu
zazněla zpráva o uskutečněném zápisu dětí do 1. třídy ZŠ a
zmínkou do MŠ pro příští školní rok. Zazněly zde první drobné
dotazy k připravované protipovodňové ochraně městyse a
k tvorbě nové územně plánovací dokumentace obou obcí.
Opětovně zde zazněla kritika na účet domnělých chovatelů psů,
jejichž miláčkové vydatně znečišťují veřejné prostory na náměstí
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a nejbližší okolí! Přitom právě zde jsou odpadkové koše se sáčky
na psí exkrementy. Uličku z náměstí na hřiště je možno
připodobnit k minovému poli. Mám však obavu, že se ale
chovatelům uklízet nechce! Nebo že by se štítili?
V diskusi také proběhla debata o neutěšeném stavu a možném
řešení nemovitosti (í) v lokalitě pod tvrzí, které jsou ve vlastnictví
cizích státních příslušníků, zejména pak č. p. 58 přímo v zatáčce.
Nyní bych se rád zmínil o informaci, která v diskusi rovněž
zazněla, a tou je zpráva o průběhu místního referenda v Pístech
k plánované výstavbě malé vodní elektrárny na jezu. V Pístech
bylo vytipováno celkem 120 voličů, z nichž hlasovalo 89 obyvatel
a vlastníků nemovitostí. Pro výstavbu jich bylo 5 a proti 84. Dle
sdělení pana starosty zastupitelé města Budyně nad Ohří
nebudou souhlasit s výstavbou MVE. I když myšlenky řešitelů
výstavby MVE směřují k realizaci uprostřed jezu. To už by ale
znamenalo úplně nové řízení. Zpráva z Píst svým způsobem
nahrává našemu projektu Revitalizace mlýnského náhonu, kdy je
záměrem souběžně řešit vodoprávní řízení za účelem zvýšení
průtoku vody v náhonu pro posílení jeho samočistící funkce.
Závěrem úvodního slova bych se chtěl ještě přimluvit za všechny
spoluobčany, kterým zcela oprávněně vadí hluk o sobotních
večerech, nedělních odpoledních a o svátcích. Jistě by bylo
řešitelné dané práce naplánovat tak, abychom si vzájemně
neznepříjemňovali ony krátké chvíle volna a rodinné pohody.
Úplným závěrem přeji všem občanům krásné a spokojené prožití
letošního jara, které ještě určitě ukáže svoji příznivější podobu.
Všem Vám přeji mnoho sil a elánu do další práce.
starosta Ing. Václav Bešta

INFORMACE ÚŘADU
POPLATEK ZA PSY
Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili
poplatek za psa, aby takto učinili co nejdříve!
Poplatek za jednoho psa činí 200 Kč a za každého
dalšího 300 Kč.
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KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme občany, aby v co nejvyšší míře odpad třídili a
zamezovali vývozu poloprázdných popelnic. Popelnice musí být
přistaveny v den vývozu nejpozději do 6:00 hodin ráno.
Připomínáme, že splatnost poplatku za komunální odpad je do
30. 6. 2017, a to ve výši 480 Kč.
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.
DĚTSKÝ DEN
V neděli 11. 6. 2017 ve 14:00 h se bude konat dětský den na
volnočasovém areálu. Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče.

AKTUALITY
HASIČSKÉ SLAVNOSTI
Chtěli bychom Vás tímto pozvat na
„Hasičské slavnosti“, které se budou
konat ve dnech 9. a 10. června na
litoměřickém výstavišti. Na slavnostech
bude k vidění vše od historické, až po tu
nejmodernější
hasičskou
techniku.
Někteří vystavovatelé předvedou své
exponáty v akci.
V sobotu bude navíc probíhat den otevřených dveří u
profesionálních hasičů v Litoměřicích. Na závěr výstavy můžete
ještě na Lodním náměstí zhlédnout ukázku záchranných prací na
vodě, a zlatým hřebem večera bude „ Hasičská hudební fontána“.
Ani naši hasiči na této výstavě nebudou chybět. Do Litoměřic
přivezou hned několik historických kousků, které společnými
silami zrenovovali, a teď jsou jejich velkou chloubou.
Přijďte se proto na litoměřické výstaviště podívat. Určitě to bude
stát za to.
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PŘEHLED SPORTOVNÍCH AKCÍ V BROZANECH A
HOSTĚNICÍCH PRO OBDOBÍ 5-7/2017
pátek 05. 05. 2017 od 17:00
 běh do schodů o pohár starosty městyse - 10. Ročník
sobota 03. 06. 2017 od 17:00 (závody dětí od 15:45)
 běh okolo Hostěnic - 15. ročník
středa 21. 06. 2017 od 18:00 (závody dětí od 10:15)
 T-mobile Olympijský běh - nová akce ve spolupráci s ČOV
sobota 15. 07. 2017 od 08:30
 Camping Cup (turnaj - stolní tenis) - 18. ročník
sobota 29. 07. 2017 od 15:00
Hostěnický triatlon - 15. Ročník
PROGRAM BROZANSKÉ POUTI 6. - 7. 2017
Pátek
17:00 – 18:30 O pohár starosty městyse – Sport team Brozany
a TJ SOKOL BROZANY Běh do schodů na tvrz
Sobota
10:00
Pouťové utkání ve volejbale – TJ SOKOL
Brozany ve sportovní hale
10:00
Satelitní turnaj mladší přípravky na travnatém
hřišti
14:00 – 16:00 Prohlídka kostela
15:00 – 18:00 Brozanský drak – dětský festival tance v parčíku
Na Průhonu
19:30
Tradiční lampionový průvod od „Kubíků“
20:00 – 20:30 Hudba k poslechu a tanci hraje Mgr. Šourek
v parčíku Na Průhonu
20:30 – 21:00 Světelná a ohnivá show v parčíku Na Průhonu
21:00
Ohňostroj v parčíku Na Průhonu
od 21:00
Pouťová zábava v sokolovně
Neděle
08:45
Poutní mše svatá v místním kostele sv. Gotharda
10:00
Satelitní turnaj starší přípravky na travnatém
hřišti
10:00 – 12:00 Prohlídka kostela
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ZE ŽIVOTA MĚSTYSE
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Poslední březnovou sobotu se v sokolovně
konal tradiční dětský maškarní karneval.
Už před druhou hodinou se ve slavnostně
vyzdobeném sále začaly scházet děti
v doprovodu svých maminek, tatínků, babiček, …. Během chvilky
se sokolovna zaplnila téměř do posledního místečka, a tak mohlo
začít to pravé karnevalové veselí v režii dětmi oblíbeného Sváti.
Kromě tance si Sváťa pro děti připravil spoustu soutěží o
sladkosti. Tři nejoriginálnější masky získaly cenu v podobě
krásných dortů.
Doufáme, že se dětem karneval líbil a prožily na něm příjemné
odpoledne.
POMÁHEJME PŘÍRODĚ, ZASLOUŽÍ SI TO!
První dny měsíce dubna se na nás jen smály. Sluníčko nás
vylákalo ven do lesa a opravdu to byl zážitek. V lese všechno
kvetlo a překrásně vonělo. Ladoňky, dymnivky, křivatce, orseje a
pryskyřníky tvořily koberce. Nad hlavou zpívali ptáci a sluníčko
nás lákalo dál a dál do lesa. Ten jsme prošli a zamířili do stráně
nad „Štěpnicí“. Cestou jsme míjeli dva pramínky studánek a na
konci úvozu se na stráni vynořily trsy plně rozkvetlého hlaváčku
jarního. Všichni víme, že je to rostlina chráněná a jsme moc rádi,
že roste právě u nás.
Po tomhle zážitku jsme si do školní družiny pozvali pana Jana
Šlosra, ochránce přírody a člena rybářské stráže, aby nám
povyprávěl o ochraně přírody. Vylíčil nám některé své zajímavé
zážitky a byl rád, že nás příroda zajímá a že jí také trochu
pomáháme. Neházíme na zem papírky, naopak je sbíráme,
staráme se o studánky…
Vzkaz od dětí ze školní družiny: CESTA ZA STUDÁNKAMI
Dne 21. dubna se děti ze školní družiny vydaly na „Cestu za
studánkami“. Jarní návštěva se pro děti z družiny stává již
tradiční akcí. Tento čas volíme proto, že se chceme připojit
k oslavám Dne Země a vyčistit „naše“ studánky v Kozí ulici.
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Děti do úklidu nemusíme nutit, samy se do práce jen hrnou a jsou
rády, že mohou rodičům při procházkách studánky ukázat a
poučit je o jejich důležitosti. Každý ve školní družině už ví, že se
naše studánky jmenují Jerišská a U Kaderů.
Dříve než se děti vydají na cestu, seznámí se s důležitostí
ochrany vody a projdou si bezpečnostní a hygienická pravidla.
Každou studánku děti vyčistí od bahna, větviček, papírků a
dalšího nepořádku, snaží se upravit okolí, vyčistit schody od
trávy, vyhrabat meze…Každoroční úklid je pro děti nejen
výchovný, ale i zábavný. A my dospělí máme radost z toho, že se
na něj děti opravdu těší!
Milena Zázvorková – vedoucí vychovatelka

RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vážení občané a kolegové rybáři, zimní období skončilo a 21. 3.
začalo jaro. Počasí se zlepšilo a někteří rybáři již vyrazili k vodě.
V tomto období od 1. ledna do 15. června jsou hájeni dravci –
štika, candát, bolen, sumec,
nově i okoun říční a má stanovenou lovnou míru 20 cm. Od 15.
března do 15. června jsou v rybářském revíru hájeni ostroretka
stěhovavá, parma obecná, podoustev říční, jelec jesen a jelec
tloušť
Na našem revíru Ohře 1 je parma obecná a podoustev říční
hájena celoročně, to protože se již nevyskytují v takovém
množství jako v minulosti a abychom zachovali jejich populaci.
Rybáři pozor, od letošního roku je nově zvýšena i lovná míra
štiky obecné z 50 cm na 60 cm
Stručně co se u rybářů událo. Jako každý rok se na konci února
25. 2. konala v restauraci Na Růžku výroční členská schůze
místní skupiny. Zúčastnilo se 41 rybářů a dva hosté z Litoměřic.
Schůze se řídila odsouhlaseným programem, v diskuzi vystoupilo
8 členů a opět jsme zvolili 11 delegátů na výroční konferenci MO
ČRS Litoměřice, která se konala 1. dubna 2017.
MS má celkem 138 dospělých členů, z toho 45 členů je z Brozan,
jen jednoho mládežníka a 19 dětí, bohužel stárneme a skoro
polovina je starší 60ti let.
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Rybáři se zde dozvěděli mimo jiné, jaké byly celkové úlovky na
revíru Ohře 1- zatím se jedná jen o úlovky členů MO Litoměřice –
tak se např. ulovilo 649ks kaprů o celkové váze 1799 kg,
44 ks štik – 110 kg, jen 7 candátů – 15,3 kg, 85 ks amurů – 286
kg, 8 sumců – 75 kg, dále, že revír byl velmi dobře zarybněn a
zarybňovací plán byl splněn na 100%.
Mládež se schází pod vedením Zděnka Nováka a jak to počasí
dovolí, půjdou mladí rybáři zkusit lov ryb udicí k řece Ohři.
Členové RS se povinně zúčastnili školení a přezkoušení,
abychom i nadále mohli vykonávat svoji činnost – kontrolu
lovících rybářů, jestli dodržují zákon a rybářský řád.
Brigáda v březnu. Úkolem brigádníků bylo posekat rákos na
rybníku ATC a také sběr odpadků na podrevíru č. 2 a blízkém
okolí. I tady se bohužel naplnilo několik pytlů. Bohužel nepořádek
dělají nejen rybáři ale i návštěvníci, rekreanti a mládež. Rybáři
jsou za to postihováni zápisem do povolenky a při opakovaném
přestupku proti rybářskému řádu, jim může člen RS zadržet
povolení k rybolovu.
Na rybníku v Doksanech se 29. 4. budou konat závody pro členy
místní skupiny. Letos slavíme 10. výročí těchto závodů o putovní
pohár starosty Doksan a proto jsme si dovolili pozvat hudební
skupinu „Sebranci„ z Lovosic. Zveme všechny rybáře a příznivce
na tuto akci. Pro výherce jsme připravili hodnotné ceny,
občerstvení je zajištěno. Informace je ve vývěsní skříňce.
Další závody budou v Brozanech 10. 6. 2017, a ty jsou určeny už
pro každého člena ČRS
To je zatím z jarního období vše, rybářům přejeme hezké chvíle u
naší krásné řeky a pěkné úlovky.
Jan Šlosr, jednatel MS

TJ SOKOL BROZANY INFORMUJE
Začátkem roku se uskutečnil novoroční výstup na Boreč. Hora
Boreč (449 m n. m.) je zajímavým útvarem Českého středohoří.
Je protkána systémem puklin, které vedou od úpatí až na vrchol.
I ve velkých mrazech stoupá z puklin teplá pára. Teplotní rozdíl
mezi unikající párou a venkovním vzduchem bývá až 16 stupňů.
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Místům, odkud je možné pozorovat teplý vzduch se odborně říká
ventaroly. Další skupiny podnikly výstupy na Blešenský vrch
(520 m n. m.) a Milešovku (837 m n. m.).
Letošní sokolský ples
se konal 17. března.
Účast
masek
byla
největší za poslední
roky. František Řebíček
zde představil své nové
velké
kolo,
tzv.
„kostitřas“. Jsme rádi, že
se v naší obci tradici
sokolských šibřinek podařilo obnovit a těšíme se na příští
plesovou sezonu!
František Řebíček se aktivně po 34 zúčastnil Jizerské 50. Patří
do klubu mistrů Jizerské 50. Má trvale svoje závodnické číslo
113.
Na konec dubna se plánuje výlet s dětmi na hrad Helfenburk.
Konec školního roku zakončíme šibřinkami.
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LYŽNÍCI A VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Skoro to vypadá, že naši lyžníci nemuseli s výjezdem na
lyžařský kurz tak spěchat. Možná by ho namísto 6. až 11.
března mohli v Peci pod Sněžkou zkusit i teď. Alespoň příroda se
tváří, že snad žádné jaro nepřijde.
Ve škole stále panuje čilý ruch a nebylo tomu jinak ani po zbytek
března. Po uskutečnění školního kola recitační soutěže O
Odinovo kopí, se v doprovodu Mgr. Evy Soudské zúčastnily
nejúspěšnější recitátorky okresního kola dne 14. 3. 2017 v
Divadélku Minimax v Litoměřicích. Za naši školu moc pěkně
recitovala Nela Vacková, 3. A, Pavlína Pelikánová, 4. třída a
Aneta Šimková, 2. třída.
V měsíci březnu proběhla také přednáška na téma Šikana a
kyberšikana, při které se žáci v rámci preventivního programu
dozvěděli zajímavé informace a rady.
V samém závěru března, a to 28. 3. se konaly oslavy 120.
výročí otevření nové školní budovy. Na tento den byl ve škole
připraven bohatý program v podobě komentovaných prohlídek
budovy, výstavy původních dokumentů a fotografií, vystoupení
sboru a kroužku pohybové výchovy, diskuse s paní ředitelkou u
kávy a čaje. Budovu si přišlo prohlédnout přibližně 80
návštěvníků. Chválíme všechny žáky, kteří obětovali své volné
odpoledne a ochotně pomáhali s přípravami a realizací oslav.
První oddělení školní družiny pod vedením Ondřeje Míky se
zúčastnilo výtvarné soutěže s názvem Příběh vody, kterou
vyhlásila společnost SČVK. Štěpán Švec z 2. třídy se v této
soutěži umístil na druhém místě.
Ani v dubnu nezpomalujeme tempo. V úterý 4. dubna proběhl
zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/18. Budoucí první třídu
bude navštěvovat cca 30 dětí.
Na kuchařský workshop s názvem Velikonoce v gastronomii
vyrazili naši žáci 5. dubna na Střední školu pedagogickou,
hotelnictví a služeb v Litoměřicích v doprovodu paní Mileny
Zázvorkové. Seznámili se zde s tradičními velikonočními pokrmy
a jejich přípravou.
Velikonoční tvoření pokračovalo v pondělí 10. dubna projektem
LZT Velikonoce a velikonoční dílnou, na kterou navázal tradiční
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velikonoční jarmark na náměstí Palackého v úterý 11. dubna. Po
výrobcích našich žáků se letos skutečně jen zaprášilo.
Žáci 8. třídy pod vedením Mgr. Hany Kolářové si pro celou školu
připravili divadelní kus Pašije a seznámili tak ostatní děti s
významem velikonočních svátků, které jsou pro křesťany spojeny
s připomínkou ukřižováním a zmrtvýchvstáním Ježíše.
Pašije sehráli osmáci ten samý den ještě jednou pro veřejnost ve
VČA Hasičárna, kde byl program doplněn o cestopisnou
přednášku o Izraeli Mgr. Ilony Škamlové. Byla to zajímavá
příležitost připomenout si význam velikonoc v křesťanské kultuře
a zároveň se dozvědět zajímavosti o místech, která se k těmto
událostem pojí. Už proto je velká škoda, že této možnosti využilo
méně než 20 návštěvníků, kterým děkujeme za zájem a podporu.
12. duben byl také důležitým dnem pro naše deváťáky, kteří se
vypravili na svá budoucí působiště, aby složili přijímací zkoušky.
Dva žáci si lámali své hlavy s úlohami přijímaček na gymnáziu.
Dalších 11 se hlásí na střední odbornou školu s maturitním
oborem a 4 žáci na střední odborná učiliště.
Velikonoční prázdniny se překulily a nás čekají další projekty. 21.
dubna se vypraví osazenstvo školní družiny na tradiční Cestu za
studánkami. Ve škole pak proběhne Den Země. Naši prvňáci a
druháci vyrážejí 24. dubna na ozdravný pobyt do Desné v
Jizerských horách. Zatím to vypadá, že si děti s sebou přibalí i
sáňky. Do května se snad počasí umoudří, aby 3. A, 3. B a 4.
třída mohly do Nových Křečan vyrazit s lehčí výbavou.

CO V KNIZE NEBYLO
Zvažovalo se, zda by v knize dějin Brozan nemohla být kapitola,
kde by se čtenář mohl seznámit se slavnými rodáky. Nakonec
z této myšlenky sešlo a dnes máte možnost seznámit se s jedním
naším slavným rodákem.
František Tröstr – brozanský rodák o kterém věděl svět!
Pan František Tröstr, celosvětově uznávaný scénograf a architekt
se narodil 20. 12. 1904 ve Vrbičanech. Své dětství a mládí však
prožil v Brozanech, kde byl jeho otec řídícím učitelem na zdejší
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škole. Měl ještě bratra Václava a sestru Marii. Ta a její manžel
zahynuli v roce 1942 v koncentračním táboře Mauthausen, kam
byli deportováni za pomoc parašutistům z Anglie.
František Tröstr vystudoval gymnasium v Roudnici nad Labem,
potom fakultu architektury na ČVUT a následně Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze. Po studiích podnikl studijní cesty
do Francie, Dánska, Švédska a Německa, pracoval u firem
v Alžírsku.
Doma spolupracoval s režisérem Jiřím Frejkou. Založil a vedl
katedru scénografie na divadelní fakultě DAMU. Z jeho iniciativy
vzniká při této fakultě divadlo DISK, kde novici herectví poznávají
„prkna znamenající svět“. Léta působil ve Vinohradském divadle,
odkud spolu s J. Frejkou byli „odejít“ do Karlínského divadla.
Úzce spolupracoval s Národním divadlem jak v Praze, tak i
v Bratislavě, kde byl autorem scén pro všechny opery B.
Smetany a k dílům dalších slavných světových skladatelů. Měl
velké úspěchy i v divadlech v zahraničí.
Patřil k nejvýznamnějším osobnostem české i světové
scénografie. Obdržel několik prestižních mezinárodních cen.
V roce 1968 byl jmenován Národním umělcem. Zemřel na infarkt
14. prosince 1968. Jeho život zlomila okupace Československa
vojsky Varšavské smlouvy.
NĚCO MÁLO Z HISTORIE TECHNIKY:
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je sestaveno logaritmické pravítko,
představeno K. F. Draisem v Německu prvé kolo,
představen psací stroj „Remington“,
T. A. Edison představuje fonograf (gramofon),
německý přistěhovalec v USA sestrojil hrací automat,
ve Francii zaveden systém barevné TV – SECAM,
prvé satelitní telefony.
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