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SLOVO MÁ STAROSTA
Vážení spoluobčané,
Úvodním článkem tohoto zpravodaje, než všem popřeji
příjemné prožití letních prázdninových dní, mi dovolte krátké
ohlédnutí za schůzí Zastupitelstva městyse Brozany nad Ohří,
které se uskutečnilo ve středu 15. června v podvečerních
hodinách. Již v pozvánce bylo avizováno, že program bude nyní
delší než obvykle, proto po dvou zahajovacích bodech jednání
vyslechli zastupitelé Zprávu o kontrole usnesení z minulé schůze
a Zprávu o činnosti rady městyse od 15. března tohoto roku, čímž
bylo učiněno zadost základní ceremonii.
Schůze se přesunula do oblasti hospodářské, kdy jsme třemi
důležitými usneseními postupně schválili Hospodaření městyse
Brozany nad Ohří k 30. 4. 2016, Rozpočtové opatření č. 2 v roce
2016, celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse
Brozany nad Ohří za rok 2015, včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok
2015. Následně zastupitelé z důvodu účetních, právních a
organizačních změn čtyřmi přijatými usneseními narovnali vztah
mezi městysem Brozany nad Ohří (zakladatelem) a Základní
školou a Mateřskou školou Brozany nad Ohří, příspěvkovou

organizací městyse. Závěrem této části schůze byla
odsouhlasena Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární
ochrany s obcí Vrbičany, byl schválen Dodatek č. 1 smlouvy o
spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Rochov a
byla přijata nová Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 - Požární
řád městyse.
V dalším průběhu schůze se zastupitelé zabývali oblastí
majetkovou, hlavně z důvodu revize majetku městyse, po velké
úpravě katastrálního operátu správního obvodu městyse. Nejprve
bylo úvodem schváleno zrušení Podmínek a pravidel prodeje
obecních pozemků v lokalitě Na Průhonu s veškerými jejich
dodatky. Poté byl pěti usneseními schválen prodej jedné stavební
parcely a prodej celkem osmi drobných pozemků. Ze stejného
důvodu pak dalšími třinácti usneseními byl schválen nákup
čtrnácti pozemků. Postupně dvěma usneseními pak byly
schváleny dvě směnné smlouvy, kterými městys prodá tři a
nakoupí čtyři pozemky. V případě nákupů se jedná vesměs o
drobné pozemky pod veřejným prostranstvím, v případě prodeje
se jedná o pozemky, které již užívá někdo jiný. Jde vlastně o
nápravu skutečného vlastnického stavu.
Náročný program, zejména pak na soustředění přítomných,
pokračoval dvěma souhlasy s usneseními o Veřejnoprávních
smlouvách mezi městysem a městem Litoměřice. Na základě
jedné bude stavební úřad provádět bezplatně zápisy údajů do
informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství pak bude na základě
druhé provádět za úplatu výkon „Speciálního stavebního úřadu“
na místních komunikacích městyse Brozany nad Ohří.
Dalším souhlasným usnesením byl přijat Strategický rozvojový
dokument městyse, jako jeden z důležitých dokumentů, kterým
bychom se měli řídit v dalším období. V podstatě se jedná o
současný zastupitelstvem revidovaný dlouhodobý rozvojový
dokument, podle něhož budou směřovány další i dotační snahy
městyse.
Následným přijatým usnesením bylo schváleno převzetí
provozu pobočky České pošty s. p. v Brozanech nad Ohří
městysem, potažmo servisní organizací SLUŽBY BROZANY

s.r.o., a to formou Pošty Partner. Co je podstatné, že se
zastupitelé tímto rozhodli zachovat občanům službu v plné výši
jako doposud. Následně byla odsouhlasena Smlouva o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu uložení kabelu NN pro ČEZ
Distribuce, a.s. na pozemcích městyse p. č. 97/1, 88/4 a 1768
vše v k.ú. Brozany nad Ohří. Před závěrečnou diskusí byly
usnesením přijaty dvě drobné dotace, kdy by měly být pomocí
první rekonstruovány tři křížky v Hostěnicích, a pomocí druhé by
měla být provedena úprava povrchu hlavní cesty na místním
hřbitově.
Nyní mi dovolte doplnit výčet důležitých rozhodnutí ještě o
informaci z následné schůze rady městyse. Ta po několikerých
stížnostech přijala usnesení o Nařízení městyse č. 3/2016, Tržní
řád. Na základě tohoto nařízení je v našich obcích zakázán
pochůzkový a podomní prodej! Bude-li kýmkoliv zjištěno, že
v obcích někdo takový obtěžuje, může každý okamžitě volat
Policii ČR. Jedním slovem ale dodávám: „Pozor na jiné praktiky
těchto prodejců“. Pokud si s kýmkoliv dopředu sjednají schůzku,
nebo si občan dotyčnou osobu k sobě pozve, o podomní prodej
se nejedná!
Vážení spoluobčané, závěrem tohoto článku nemohu
opomenout ještě tímto způsobem veřejně poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě a organizaci všech dílčích akcí dvoudenní
vzpomínky na letošní 800 leté výročí první písemné zmínky o
Brozanech. Zejména pak Mgr. J. Jakubcovi a Mgr. M. Daniškové.
Domnívám se, že všechny dílčí akce byly více či méně
úspěšné. Nebylo účelem vytvořit nějakou megalomanskou
komerční akci. Podstata tkvěla v jakési opravdové „Vzpomínce“
pro ty, kteří se chtěli a mohli zúčastnit, aby si připomněli bohaté
historie Brozan a jeho okolí. Věřím, že i přes drobnou nepřízeň
počasí, si všichni odnesli dobrý pocit sounáležitosti našeho
městyse, na který mohou být jeho občané hrdí a jehož historie
zdaleka nekončí.

Vážení spoluobčané, úplným závěrem přeji všem hezké prožití
letních dní, krásnou dovolenou a příjemné prázdniny. Přeji všem,
aby načerpali energii a sílu do další práce.
starosta Ing. Václav Bešta

INFORMACE ÚŘADU
1. JAK NAKLÁDAT SE STAVEBNÍM ODPADEM S OBSAHEM
AZBESTU – ETERNIT!

Tento odpad je možno ekologicky zlikvidovat přímým odvozem
do firmy SONO Plus s.r.o. Čížkovice, Želechovice 48
Provozní doba skládky odpadů, kompostárny a recyklace v
Siřejovicích: Po - Pá 7.00 - 15.30 hod.
Vedoucí provozu: Václav Krycner
Tel.: + 420 724 031 413
email: krycner@skladkasono.cz, skladka.provoz@tiscali.cz
2. Opětovně žádáme občany, aby tříděný odpad
nezanechávali u kontejnerů; je-li kontejner plný, tento odpad
dále znečišťuje obec. Vývoz kontejnerů je každé úterý, proto je
potřeba likvidaci i tohoto odpadu naplánovat. Dále upozorňujeme,
že je nutno plastové láhve nejprve zmačkat než se vhodí do
kontejneru. Tím zamezíme rychlému zaplnění těchto kontejnerů.
3. Kontakt na pořádkovou službu: 721 150 265.
4. KNIHA BROZANY – historie knihu je možné zakoupit na úřadě
městyse.

VÝZVA
Žádáme občany, aby nepokládali na sochu SV. Jana
Nepomuckého na náměstí svíčky a jiné vzpomínkové předměty.
Hrozí poškození sochy.
Svíčky je možné ukládat k patě sochy.

NOVÉ NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BROZANY NAD OHŘÍ Č. 3/2016:
TRŽNÍ ŘÁD, KTERÝM SE ZAKAZUJE POCHŮZKOVÝ A
PODOMNÍ PRODEJ.
Z důvodu častých stížností a podnětů z řad občanů přistoupil
Městys Brozany nad Ohří k zákazu podomního a pochůzkového
prodeje z důvodu ochrany občanů městyse před nekalými
praktikami prodejců a z důvodu prevence kriminální činnosti na
území městyse.
Upozorňujeme občany, že toto nařízení občany neochrání, pokud
si telefonicky, osobně či jinak pozvou prodejce sami domů.
V tomto směru bychom chtěli občany požádat, pokud budou
svědky nějakého podomního či pochůzkového prodejce, aby
toto jednání neprodleně nahlásili na úřad městyse Brozany
nad Ohří či pořádkové službě.

AKTUALITY
KULOVÝ BLESK
Brozany dne 18. Června v odpoledních hodinách „navštívil“
kulový blesk!
Tento zázrak přírody zaúřadoval v ulici Na Dílcích, kde navštívil
několik domů, aby tam poničil elektrospotřebiče. K újmě přišly
zejména počítače a satelitní zařízení.
Štěstím v neštěstí bylo, že si jako svou hlavní trasu vybral
mokrou vozovku v ulici. Domy „navštívili“ pouze jeho bratříčci.

ZE ŽIVOTA MĚSTYSE
DĚTSKÝ DEN - městys Brozany n. Ohří připravil pro děti svých
občanů a náhodných návštěvníků Dětský den. Na tuto akci, pro
kterou obětovala hlavní organizátorka hodně času, se přišlo
pobavit a zasoutěžit si 150 dětí s doprovodem rodičů i prarodičů.
Velké poděkování patří panu L. Mandovi za sponzorský dar a
členům organizací hasičů, myslivců a TJ Sokol, kteří organizovali
soutěže dětí.

VZPOMÍNKOVÁ AKCE městyse „odstartovala“ škola svojí
Akademií, a to parádně a na úrovni. Přeplněný sál kina byl
postupně svědkem vyhlášení výsledků výtvarné soutěže dětí
organizovanou kulturní komisí městyse. Pak pokračovala
v rychlém sledu vystoupeními dětí z mateřské školy a
jednotlivých tříd základní školy. Program byl připraven tak, aby
mapoval historii městyse, ale i historii školství v Brozanech.
Každé vystoupení, každá scénka vyvolávala aplaus přítomných

umožněno provést ražbu vlastní
s keramikou se připojila i naše škola

Druhý den byly k desáté
hodině otevřeny stánky
perníkářky,
košíkáře,
včelařů s výrobky ze
včelího vosku a medu,
s prodejem
knihy
Historie Brozan. Stánek
otevřel mincmistr, a
návštěvníci
mohli
sledovat ražbu medailí.
Dokonce jim bylo i
rukou. Svým stánkem

V 11 hodin se zaplnil i kostel. Zde slavnostní mši celebroval
litoměřický biskup. Mše byla doplněna i hudbou místních
hudebníků.
V době kdy se připravovalo vystoupení skupiny rytířů, přišla
bouřka s krupobitím. Jakmile bouřka přešla, okamžitě program
pokračoval, jako kdyby nebyl přerušen. Došlo i na dětské rytířské
soutěže.
Zajímavé, a s velmi aktuálním obsahem, bylo vystoupení
školního dramatického kroužku v sále kina. Byla předvedena
skeč odkrývající neduhy dnešní doby jako je záškoláctví, kouření
a užívání drog. Tuto krátkou kritickou skeč sledoval do poloviny
zaplněný sál diváků (80 lidí). Následující vystoupení školního
pěveckého sboru si přišlo poslechnout téměř 120 lidí. Obě akce
hodnotili přítomní kladně. O tom svědčily reakce publika i častý
potlesk.

JARNÍ SEZONA MLADÝCH HASIČŮ
Jarní sezona mladých hasičů se pomalu blíží ke konci, a tak
nastal čas pro její zhodnocení.
S dětmi jsme během dvou měsíců vyrazili celkem na osm
závodů, a z většiny z nich jsme si přivezli i nějakou tu medaili.
Děti z kategorie mladších žáků obsadily 2x první příčku, 3x
získaly stříbro a jedenkrát bronz. Starší žáci 4x zvítězili a dvakrát
byli druzí.
Nejvíce se nám dařilo na dětském hasičském kempu, který se
konal začátkem června v Jeviněvsi. Tady se během dvou dnů
uskutečnily celkem tři závody. V tom prvním, „ O pohár starosty
Černoučku “ obě naše družstva zvítězila. Stejně jsme si vedli i ve
druhém závodu, kde se soutěžilo „ O pohár starosty Horních
Beřkovic “. Nakonec ještě naši starší žáci získali titul „Král
podřipska“. Mladší byli druzí.
Také jsme se přihlásili do výtvarné a literární soutěže „Požární
ochrana očima dětí “. Ani tady jsme úplně nezapadli.

Čtyři články a dva obrázky našich dětí se umístily v okresním kole
a postoupily do krajského vyhodnocení.
Děti také pomáhaly při čištění požární nádrže v Chotěšově, a pak
tu také předvedly své umění na dětském dnu.
Teď už se nemůžeme dočkat, až společně vyrazíme v červenci
na hasičský tábor do Úštěku.

RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vážení občané i nadále Vás rybáři budou informovat o své
činnosti. Co se tedy událo v jarním období?
Na zámku Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku se uskutečnilo 1.
dubna slavnostní zahájení výstavy Českého rybářského svazu
/ČRS / o sportovním rybolovu v Ústeckém kraji. Trvala do 29.
května a poslední dubnový den se konal na zámku v rámci
výstavy Rybářský den.
Akce se konala pod patronací KÚ Ústí n/L., byla cílena na děti a
mládež, doprava pro ně a vstup byl zdarma. Předpokládáme, že
se tak seznámili nejen s rybařením, ale snad budou i motivováni
k upevnění vztahu k přírodě a její ochraně.
Protože jsme na výstavu poslali několik historických materiálů a
fotografií z činnosti naší skupiny, bylo umožněno třem členům
naší MS zúčastnit se slavnostního zahájení a to Václavu
Šťástkovi, Janu Šlosrovi a Pavlu Kozákovi.
Dne 13. dubna jsme do revíru Ohře 1 vysadili násadu úhoře, tak
zvané úhoří monté.
Projekt je podporován financemi ze zdrojů EU a oproti letům
nedávno minulým se skutečně vysazuje v rámci zarybňovacího
plánu výrazně více a je tak naděje, že se v našich vodách
budeme s úhořem setkávat častěji. Úhořík je cca 8 – 10 cm
dlouhý, loví se v moři u Francie a do ČR se přivezlo celkem 530
kg. Pro představu se do revírů vysadí cca 1 590 000 ks v hodnotě
7 356 000 Kč. Úhoř se dožívá až 15 roků. Lví podíl na klesajícím
stavu úhořů v našich řekách má člověk. Může za to především
budování staveb v tocích řek/ jezy, přehrady, MVE atd./, které
jsou mnohdy nepřekonatelnou překážkou pro migraci úhořů.
Úhoř totiž, když u nás dospěje, putuje zpět do moře, aby se zde
vytřel a postaral se o reprodukci.
Proto rybáři ve spolupráci s občanským sdružením Brozany bojují
proti výstavbě MVE na jezu v Hostěnicích. Jaká je pravda? Nic
není rozhodnuto, investor postupuje podle zákona, nic jiného mu
nezbývá. Pravda, je jen to, že KÚ v Ústí n/L. vydal kladné a
souhlasné stanovisko k realizaci tohoto záměru. Tím však není

ještě stavba povolena, investor musí nyní požádat KÚ Ústí n/L o
povolení výjimek, bylo tedy zahájeno správní řízení povolení
výjimek ze zákazů dle § 56 zákona č.114/1992 Sb.

Protože rybáři a spolek Brozany z.s. jsou účastníky řízení, tak
poslali na KÚ v Ústí n/L své připomínky. Jednání bude ještě
dlouhé a úřady následných řízení jsou Městský úřad Libochovice,
Městský úřad Roudnice n/L a Krajský úřad Ústeckého kraje.
V Litoměřicích dne 9 4. 2016 se konala konference MO ČRS
Litoměřice, kam mi jako skupina patříme. Zúčastnilo se 9 členů
MS a na konferenci tři členové převzali čestné diplomy a odznaky
za záslužnou a obětavou práci v rybářství
Rybářské závody na rybníku v Doksanech se uskutečnili 30
dubna. Zúčastnilo se celkem 29 závodníků. Zvítězil Petr Rych
který ulovil celkem 3,64 kg ryb a zároveň převzal cenu za nejdelší
ulovenou rybu a to byl Amur bílý 57 cm dlouhý, na 2. místě se
umístil Dušan Smetana, ulovil 3,02 kg ryb a třetí byl Jaroslav
Hřava ml. s úlovkem 2,60 kg.
Celkem bylo rozdáno 10 hodnotných cen. Poděkování patří
sponzorům OÚ v Doksanech, OÚ Nové dvory a panu Mikulovi z
Doksan .Počasí nám hodně přálo a závody se vydařily.

INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ HOSTĚNICE A KLIMENT
Po letech marného hledání kvalitního internetového připojení
v Hostěnicích a na Klimentě se zdá, že technika konečně
pokročila a existuje produkt, který poskytuje vyhovující připojení.
Pokud máte zájem o toto připojení, objednejte si u společnosti T
Mobile produkt Internet na doma - bez drátu – standard
s datovým limitem 20 GB za 399 Kč měsíčně + 100 Kč splátka
za modem nebo produkt premium s vyššími parametry.
Produkt můžete objednat na internetových stránkách www.tmobile.
Toto připojení skutečně funguje se slušnou rychlostí a je stabilní.
Je vyzkoušené v Hostěnicích i na Klimentě.
Miluše Pojerová

VÍTE ŽE …
Kníže Jindřich Břetislav I.
Paradoxem je, že kníže Jindřich Břetislav I. (vládl v letech 1193 –
1197), který byl navíc pražským biskupem, nebyl pohřben na
Pražském hradě, kam z titulu své dvojnásobné hodnosti patřil.
Zemřel v Chebu, který byl v té době součástí Německa. Do Čech
se poté vrátil v rakvi a byl pohřben v bazilice ženského kláštera
premonstrátek v Doksanech, přímo v chóru vedle své matky
Markéty. Jeho dvě sestry v doksanském klášteře žily jako
řeholnice.
Jindřich Břetislav I. měl k tomuto klášteru osobní vztah a navíc
byl hlavním stavitelem (donátorem) románské baziliky
Nanebevzetí Panny Marie. Románská krypta tohoto kostela je
dodnes ve výborném stavu, ale hrob knížete nikdy nalezen
nebyl!
Nebýt zprávy kronikáře Vincencia o pohřbu knížete
v Doksanech, tak vůbec nevíme, kde leží (ležel).

INFORMAČNÍ ČLÁNKY

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí
znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti
mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský
průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři
či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do
zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích,
které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o
cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po
většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je
nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě
do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému
stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou

působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není
nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na
úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce
předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že
má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad,
lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí
maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6
pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování
osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na
adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii,
doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu
daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s
nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost)
lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze
nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v
sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na
cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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