Ročník XXXIX

říjen 2015

číslo 5

SLOVO MÁ STAROSTA:
Vážení spoluobčané,
poslední schůze zastupitelstva městyse se sice konala již před
měsícem, ale přesto bych vás rád úvodem tohoto podzimního
vydání zpravodaje v krátkosti seznámil s jejím obsahem.
Večer dne 30. září letošního roku se sešlo zastupitelstvo městyse
k sedmé schůzi tohoto volebního období, aby se za přítomnosti
občanů vyslovilo k několika důležitým záležitostem, majících
význam pro obě naše obce. Tak jako na každé jiné schůzi
zastupitelstva i nyní bylo zahájeno úvodními ceremoniemi,
v rámci nichž si nejprve vzal slovo pan ing. Jaroslav Bureš a
oznámil, že se vzdává funkce člena rady městyse, kterou s
přestávkou vykonával mnoho let. Za ta léta aktivního řešení
problémů v zájmu blaha občanů obou obcí mu touto cestou patří
veřejné poděkování. Dále zastupitelé vyslechli Kontrolu usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva městyse a Zprávu o činnosti
rady městyse. Pak zastupitelé odsouhlasili nejen Hospodaření
městyse Brozany nad Ohří k 31. 7. 2015, ale i Rozpočtové
opatření č. 2 v roce 2015 a přijetí kontokorentního úvěru ve výši
1.000.000,- Kč od Komerční banky a.s. pro překlenutí časového
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nesouladu mezi příjmy a výdaji v konci letošního a začátku
příštího roku.
Poté zastupitelé vzali na vědomí Zprávu o činnosti servisní
organizace od nového ředitele, který Služby Brozany s.r.o.
převzal k 1. 7. 2015 a následným bodem jednání pak bylo
schváleno odvolání dosavadních jednatelů této společnosti a byl
schválen návrh na jmenování nových jednatelů, kterými následně
valná hromada zvolila místostarostu pana Mgr. Davida Šálka a
pana Michala Vaňka, ředitele organizace.
Program pokračoval schválením návrhu Veřejnoprávní smlouvy
k projednávání přestupků s městem Litoměřice s platností na
následující dva roky, schválením Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene RWE Distribuční služby, s.r.o. pro
uložení plynovodu na pozemcích městyse, jehož přeložka by se
měla kolem sportovně volnočasového areálu uskutečnit v příštím
roce. Dále zastupitelé odsouhlasili Dodatek č. 1 ke smlouvě o
bezúplatném
převodu
nemovitosti
(pozemku
u
jezu
v Hostěnicích) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, který vlastně legalizuje poskytnuté věcné břemeno
pro Povodí Ohře s. p. Následující souhlas zastupitelů pak
revokoval usnesení č. 5 z červnové schůze zastupitelstva
městyse, a to v ceně za prodej pozemku pod trafostanicí
v Hostěnicích, která je v majetku ČEZ Distribuce a. s. A ihned
program pokračoval bodem jednání, který je možno zahrnout do
oblasti majetkové, kdy byl odsouhlasen prodej pěti menších
pozemků v k. ú. Hostěnice, čímž byl napraven skutečný
vlastnický nebo uživatelský stav k těmto nemovitostem.
Další bod programu vyvolal diskusi, na základě níž pak nebylo
schváleno přijetí Směrnice městyse Brozany nad Ohří pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterou vyloženě
zákon nenařizuje. Následujícím bodem programu bylo
odsouhlaseno podání žádosti o poskytnutí dotace na Studii
proveditelnosti protipovodňové ochrany městyse Brozany nad
Ohří a byl vysloven souhlas zřizovatele se zapojením naší
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří do projektu
tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, který bude pro
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celu oblast Litoměřicka pořizovat Místní akční skupina České
středohoří pro nové dotační období.
Protože se opětovně nepodařilo v červnu letošního roku zapsat
do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem
schválenou Místní akční skupinu Budyňsko z. s., byla tato
zapsána zakládajícími městy Budyně nad Ohří a Bohušovice nad
Ohří. Ostatní zakládající subjekty pak přistoupí na základě
Partnerské smlouvy, pro níž bylo na schůzi schváleno podání
přihlášky.
Předposledním bodem schůze pak byla volba člena rady
městyse. Do této funkce byla zvolena dlouholetá zastupitelka
městyse paní ing. Dana Svobodová.
Závěr schůze byl pak věnován veřejné diskusi, kdy nejprve
podala obsáhlou zprávu paní ředitelka o aktuálním dění v
příspěvkové organizaci městyse ZŠ a MŠ Brozany a jak se
připravují na očekávané změny ve školství jako takovém. Pak byl
krátce ještě diskutován rozpočet městyse a jeho rozpočtové
změny, byl diskutován realizovaný projekt modernizace
veřejného prostranství, který se přímo či nepřímo dotkl naprosté
většiny obyvatel obou obcí a další majetkové návrhy pro řešení
městyse. Což bylo asi tak v kostce vše k poslední schůzi
zastupitelstva městyse.
Dotkl jsem se realizovaného projektu podpořeného z EU
prostřednictvím ROP Severozápad, a to Modernizace veřejného
prostoru městyse Brozany nad Ohří, který je již prakticky hotov a
sestával celkem z devatenácti samostatných stavebních objektů.
A to některé vyvolaly další práce navíc. Chtěl bych nyní touto
cestou opravdu poděkovat všem občanům, za připomínky a
podněty k další práci v souvislosti s uvedeným projektem, ale
zároveň se omluvit se za to, že právě v rámci něj jim nemohlo být
vyhověno. Rovněž tak je potřeba opravdu poděkovat všem
občanům, kteří byli realizací projektu více či méně omezováni za
jejich trpělivost a shovívavost. Ale jsme pevně přesvědčeni, že
budou všichni odměněni vskutku příjemným uživatelským
prostředím tohoto veřejného prostoru, a to po mnohá budoucí
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léta. Což místním vynahradí doposud neskutečné podmínky, se
kterými se museli potýkat.
Pokud ještě někdo nepostřehl, ba se od někoho nedozvěděl,
oznamuji tímto všem, že v prostoru Palackého náměstí začal
fungovat „Velký bratr“. Tedy že POLICIE ČR má možnost
monitorovat prostor kamerovým systémem se záznamem
(upozorňuji, že jen Policie ČR má přístup k záznamu). A podle
potřeby je možno systém následně rozšířit o další místa
sledování. Rada městyse se rozhodla systém pořídit na základě
připomínek občanů. Někteří je sdělili sami přímo, ostatní pak na
základě výzvy uveřejněné v některém z minulých vydání
zpravodaje.
Vážení občané, závěrem snad jen prozatím zmínkou o aktuálním
tématu, kterým se začala zabývat rada městyse. A domnívám se,
že by se měl stát tématem veřejného zájmu. Tím je systém
odpadového hospodářství, který se mění podle četných změn
v souvislosti se zákonem o odpadech. Hleďme na něj tak, že je v
našich obcích již dlouhodobě pro občany nastavený s určitými
výhodami při vyšším komfortu užívání, než je v širokém okolí. A
to pozorní čtenáři vědí, že neustále upozorňuji na časté
zneužívání tohoto systému. Co je však podstatné, že je takto
nastaveným systémem stále více a více zatěžován rozpočet
městyse. Je jen otázkou, do jaké míry je tato situace únosná.
Proto musíme hledat přijatelné a zákonné řešení k narovnání
vztahu jednotlivé výhodnosti a nákladovosti pro jednotlivé
subjekty systému.
A to nehledě na strategické cíle EU a tedy i ČR, kdy bude
v nedaleké budoucnosti zakázáno skládkování. Prozatím se
nabízí energetické využití spalováním, které může hrubým
propočtem takový lístek za popelnici až ztrojnásobit.
Ale konec strašení, úplným závěrem přeji všem, aby se vám
podařilo najít co nejvíce pozitivní energie pro další práci, a
zároveň všem přeji hodně zdraví a štěstí.
starosta Ing. Václav Bešta
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INFORMACE ÚŘADU
Dne 12. a 13. 11. 2015 od 1500 hodin se bude opět konat
natáčení. Chtěli bychom upozornit občany, že natáčení bude
posunuté a může končit až v 100 hodin ráno, tudíž počítejte
s možným rušením nočního klidu i v podobě střelby.
Jako každý rok zveme seniory na VÁNOČNÍ
POSEZENÍ, které se bude konat 27. 11. 2015 v 1600
hodin ve společenském sále hasičské zbrojnice.
Úřad městyse zve občany na SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ vánočního stromu. Sejdeme se v
pátek 27. 11. 2015 v 1800 hodin na náměstí v
Brozanech nad Ohří. Spolu s pěveckým
sborem základní školy si můžete zazpívat koledy
a poslechnout si žesťový kvintet pod vedením Mgr.
Šourka. V jejich podání zazní opět brozanská
štědrovečerní znělka.
Kulturní komise městyse Brozany nad Ohří Vás zve 6. 12. 2015
do divadla BRODWAY na show "VÁNOČNÍ PARTIČKA", cena
370,- Kč.
Odjezd v 16.00 hodin z náměstí v Brozanech nad Ohří.
V případě zájmu kontaktujete paní Ivu Janouškovou 777251797
UPOZORNĚNÍ K HROBOVÝM MÍSTŮM
Vzhledem k usnesení č. 3-35/2015 rady městyse
Brozany nad Ohří ze dne 27. 1. 2015, ve kterém
dochází k úpravě podmínek a sazby o pronájmu
hrobových míst, budou v roce 2016 uzavřené nové
nájemní smlouvy na hrobové místo.
Tímto žádáme občany, kteří mají hrobové místo na místním
hřbitově, aby se dostavili v průběhu měsíce ledna nebo února
2016 na úřad městyse Brozany nad Ohří, kde s nimi bude
sepsána nová nájemní smlouva, odpovídající novému
občanskému zákoníku.
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Podmínky nové smlouvy: sazba 50,- Kč/ m2 / a rok. Na dobu
určitou, jednorázová platba při podpisu smlouvy na dobu 10 ti let.
V případě dotazů na výměru či výši nové platby za konkrétní
hrobové místo se obracejte na kontaktní osobu.
Kontaktní osoba: pí Adéla Hesounová nebo pí Markéta
Vaníčková, tel. 416 861 216

AKTUALITY
VÝROČÍ MĚSTYSE
V letošním roce si připomínáme 390 let od povýšení Brozan
na městys.
Vládou Polyxeny Pernštejnské z Lobkovic skončilo období
přímého pobytu majitelů na brozanském zámku. Skončilo období
jejich přímého řízení a péče o toto panství. Polyxena ustavila
vládu hejtmanů, kteří zde od té doby také trvale bydleli. Nastala
vláda úředníků a správa zámku a brozanského zboží byla pak jen
zprostředkovaná a řízena na dálku.
Co však udělala majitelka pro Brozany a jejich obyvatele
užitečného a záslužného bylo, že v roce 1625 povýšila Brozany
na trhové městečko (Markt Brozany).
Tímto aktem bylo Brozanům přiznáno právo pořádat čtyřikrát do
roka jarmarky čili výroční trhy, což byla pro ně obrovská věc.
Městečko se tak stalo široko daleko známým obchodním
centrem. Znovu se pozvedla jeho prestiž a podstatně se zlepšila i
hmotná situace brozanských obyvatel. Výroční trhy se konaly
v pondělí po Svatých Třech králích, v pondělí po sv. Gothardovi,
v den sv. Víta a v pondělí po sv. Václavu.
Písemný doklad o povýšení Brozan na městys se nezachoval.
S největší pravděpodobností shořel při vypálení Brozan saským
vojskem za třicetileté války. Že byly v této době Brozany již
městysem potvrzují jiné zápisy (dopisy, reliéf na zvonu v kostele
a zprávy hejtmanů o hospodaření).
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TJ SOKOL BROZANY NAD OHŘÍ

po

20.00 - 21.00

posilovna ženy

út

17.00 - 18.00

volejbal žactvo

st

17.00 - 18.00

vybíjená žactvo

18.00 - 19.00

Kinn-ball dospělí

20.00 - 21.00

posilovna ženy

čt

18.00 - 20.00

volejbal dospělí

pá

12.30 - 13.30

všestrannost mladší žactvo

14.00 - 15.00

všestrannost předškoláci

Ping pong
Posilovna ženy

v případě zájmu kontaktujte Pavla
Vaníčka 777 741 391
V případě zájmu kontaktujte
Davida Šálka 777 741 393

Chcete-li si některou z aktivit vyzkoušet, přijďte se podívat do
sportovní haly. Více na webu: tjsokolbrozany.blogspot.cz

ZE ŽIVOTA MĚSTYSE
TJ SOKOL BROZANY NAD OHŘÍ
Iveta Kiršnerová, Nikola Dvořáková a Martina Danišková, členky
TJ Sokola Brozany nad Ohří absolvovaly 16. 10. 2015
v Benešově u Prahy akreditovaný kurz MŠMT Kin-ballu, který
organizovala AŠSK s Českým svazem Kin-ballu. Vedoucím
lektorem byl P. J Hamel předseda IKBF z Kanady, odkud Kin-ball
pochází.
Od roku 2004 TJ Sokol každý rok pořádá výlety „K pramenům
našich řek“. První výlet byl k pramenům naší řeky Ohře. V květnu
letošního roku se výlet uskutečnil k pramenům Lužické Nisy.
Tradičně se setkáváme u pramenů s brozanskými cyklisty.
Součástí výletu byla prohlídka muzea šperků v Jablonci nad
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Nisou, prohlídka muzea vojenské techniky ve Smržovce a
návštěva zámku na Hrubé Skále. Výlet byl ukončen u soutoku
Labe s Vltavou na Mělníku.

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE:
6. 9. 2015 dorazilo do Brozan „Sváťovo dividlo“, aby všem dětem
zpříjemnilo začínající školní rok. Původně plánovaná pohádka O
Koblížkovi byla kvůli technickým problémům nahrazena
pohádkou O pejskovi a kočičce. Sál bývalého kina se skoro celý
zaplnil. Na pohádku dorazilo kolem 70 osob. Sváťovi se u nás
v Brozanech moc líbilo. Můžete se tak těšit na jeho další
návštěvu.
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HASIČSKÉ ZÁVODY
V měsíci září se v naší obci konaly
dvoje hasičské závody. Nejprve se v neděli
6. 9. ve volnočasovém areálu uskutečnila
soutěž dospělých v požárním útoku,
zařazená do Podřipské hasičské ligy. Běhalo
se na hřišti s umělým povrchem. Za jeho
zapůjčení patří dík našim
fotbalistům.
Závodů se zúčastnilo 10 družstev mužů a 8 družstev žen.
Brozany reprezentovaly pouze naše ženy.
Soutěžilo se ve dvou kolech, přičemž každé kolo bylo
hodnoceno zvlášť. V prvním kole nazvaném TOP, v kategorii
mužů, zvítězily Zeměchy, stříbro získal Černuc a třetí místo
obsadily Hrobce. V kategorii žen zlato putovalo do Předonína,
stříbro si odvezli do Dřemčic a na třetím místě se se shodným
časem umístila družstva z Nových Dvorů a Hrobců. Naše holky
skončily na šestém místě.
Ve druhém kole pojmenovaném ŘÍP, se pořadí družstev nepatrně
změnilo, ale většinou si favorité své pozice obhájili:
Kategorie muži – 1) Předonín ,
Kategorie ženy -- 1) Dřemčice,

2) Zeměchy,
2) Hrobce,

3) Hrobce
3) Předonín

Našim ženám se tento pokus nevydařil a obsadily až osmé místo.
V neděli 27. září jsme ještě uspořádali
závod mladých hasičů v požárnické
všestrannosti. V lese kolem autokempu
museli soutěžící prokázat nejen svoji
fyzickou
zdatnost
asi
na
dvoukilometrové trati, ale ještě navíc na
jednotlivých stanovištích rozhodčí ověřují, zda všichni ovládají
základy první pomoci a požární ochrany, jestli umí pracovat
s buzolou a mapou, zda zvládají uvázat určené uzle, jestli mají
dobrou mušku při střelbě ze vzduchovky …..
Na start se postavilo celkem 22 pětičlenných hlídek ze sedmi
SDH. My jsme měli v ohni tři želízka. Reprezentovaly nás dvě
hlídky v kategorii mladších a jedna hlídka v kategorii starších
žáků.
9

Našim dětem se v závodu docela zadařilo. Mladší žáci obsadili
bronzovou příčku, zlato putovalo do Klapý a stříbro si odvezli do
Křešic. Naše druhá hlídka skončila na sedmém místě, ale ani to
nebylo v tak velké konkurenci špatné. V kategorii starších žáků si
naši vybojovali stříbro. Porazila nás hlídka z Křešic a bronz
získaly děti z Vědomic.
Školní světoběžník
Bezpečně můžeme říci, že největším
zážitkem začátku školního roku
2015/2016 byla naše výprava do
Velké Británie. Autobus napěchovaný
natěšenými účastníky zájezdu vyrazil
19. září na cestu přes Německo,
Nizozemsko, Belgii a Francii až do
anglického města Brighton. Přes
kanál
La
Manche
nás
z
francouzského Calais do anglického
Doveru převezl trajekt. Poté nás
čekaly ještě dvě hodiny cesty, než jsme se ocitli v Brightonu. Po
ranním protažení ztuhlých končetin procházkou po pláži nás
uvítalo Brighton Museum and Art Gallery a Royal Pavilion,
odpoledne jsme navštívili akvárium Sea Life Brighton.
V pondělí 21. září nám otevřel své brány Historic Dockyard a
HMNB (Her Majesty Naval Base – Námořní základna jejího
veličenstva) ve městě Portsmouth. Zde se nám naskytla
příležitost spatřit na vlastní oči historickou bitevní loď HMS
Victory nebo HMS Warrior.
Úterní odpoledne jsme strávili na hradě Hever, kde žila jedna z
manželek Jindřicha VIII. Anna Boleynová. Středa patřila
Smuggler´s adventures – Pašeráckým historkám ve městě
Hastings a nezapomenutelnému zážitku ze Seven Sisters,
nádherných křídových útesů. Ve čtvrtek jsme vstávali časně,
neboť nás čekala návštěva Londýna. Autobus nás vysadil kousek
od Greenwich Observatory, kde nás nejvíce nadchly skoky přes
nultý poledník z východní polokoule na západní a zpět.
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Následovala cesta lodí po řece Temži až k „londýnskému oku“.
Ti odvážní se pokochali rozhledem z London Eye a pak naše
kroky směřovaly kolem Westminsterského paláce s Big Benem
přes Whitehall na Trafalgar Square a k Buckinghamskému paláci.
Když jsme asi v osm hodin večer dopadli vysíleni na sedadla
autobusu, bylo před námi přibližně 1300 km cesty domů. Tedy
dost času na to, vstřebávat nezapomenutelné zážitky. Budeme
se těšit na další výpravu :-).
Naše škola se zapojila do projektu Logopedická prevence, který
je realizován v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a
žáků v Ústeckém kraji. Součástí projektu jsou vzdělávací kurzy
pro pedagogy a organizace skupinových logopedických lekcí pro
žáky s vadami řeči.
Na konci září byl také spuštěn Blended learning na základně
dotační výzvy MŠMT č. 57. Realizace spočívá ve výuce
anglického jazyka prostřednictvím internetové aplikace, která na
základě vstupního testu nastavila úroveň obtížnosti jednotlivých
cvičení a úkolů a pro posun
mezi jednotlivými úrovněmi je
nutné úspěšně splnit výchozí
test.
V listopadu nás čekají akce
Tonda Obal, což je přednáška
a praktická ukázka třídění
odpadu (13. 11.) a přednáška
Evropa a Indie (18. 11.) 25.
listopadu od 16:00 se konají
rodičovské schůzky.
Rybáři informují
Činnost naší MO ČRS Doksany v aktivní letní rybářské sezoně
jsme završili v sobotu 19.září symbolickým a úspěšným výlovem
500kg kaprů, kteří následně putovali k zarybnění různých míst
našeho revíru řeky Ohře. Jsme rádi, že vedle organizátorů
výlovu, se akce zúčastnili i diváci z našich občanů včetně dětí.
Některé děti aktivně sbírali v holínkách v hustém blátě dna
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rybníka
chráněné
škeble, ale bohužel i
sklo, které tak skončilo
jako něčí odpad. Další
akcí pomoci naší řece a
života
v
ní,
bylo
vysazení přibližně více
jak
1000
malých
candátů na různých
místech revíru od jezu v
Hostěnicích
až
po
Doksany. Doufejme, že
odolají útokům svých současných predátorů a že většina se čase,
snad několika let stanou nejen okrasou naší čisté a krásné řeky,
ale i příležitosti ke sportovnímu rybaření.
V závěru nemůžeme nepřipomenout, že jsme se koncem října
zúčastnili s dalšími účastníky jednání na Městském úřadě v
Budyni nad Ohří k nové informaci o zamýšleném projektu MVE
na Hostěnickém jezu.
jednatel MO ČRS Jan Šlosr

Hostěnice informují
V tomto krátkém intervalu
od
minulého
vydaného
Zpravodaje
není
čím
překvapit.
Hostěnice
a
přiléhající
osady
sice
postupně
osiřely
nepřítomností chatařů a
turistů, ale lidé zde žijí dál
svými denními starostmi.
Všichni přítomní si budou
muset
více
všímat
nezvyklých činností především neznámých občanů a tak čelit i
možné kriminalitě. Osobní i veřejná bezpečnost je záležitost
všech nás. Spokojeni jsou Ti, kdo již tradičně stihli připravit svá
pole a zahrádky k zimnímu spánku. První mrazíky způsobily
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logicky zrychlené padání listí, které je příznačné pro měsíc
listopad. Mnozí uklízí a odváží bio odpad na správné sběrné
místo. Bohužel někdo NIKOLIV a vyveze svou trávu téměř hned
za svůj, nejlépe za sousedův plot. Proto v Hostěnicích pokračoval
boj s černými skládkami. Mnozí si všimli vyhrabání starých
ekologických zátěží ve formě odložené stavební sutě a úklid
zanedbaného prostoru v okolí minihřiště a na cestě směrem na
Nouzov. Byl uklizeni nepořádek pod mostem dálnice a
zlikvidovány nově vznikají hromada trávy a listí u mostku. Všem
kdo se na tom podíleli, je třeba poděkovat. A naopak všichni
bychom si proto měli všímat, kdo má tendenci přinášet starosti a
práci jiným ve svůj prospěch a pohodlí. Věříme, že veřejné
prostranství a místní komunikace budou uklizeny rovněž mobilní
úklidovou technikou, a tím byly připraveny na blížící se zimu.
Občané by uvítali vstřícný krok Služeb Brozany při opravě výmolů
a děr na cestě na spodní cestě do Brozan okolo mlýnské strouhy.
Zalité díry vodou jsou nebezpečné skryté pasti nejen pro nápravy
aut, ale zejména možný bum bac pro cyklisty. Na zářijovém
jednání zastupitelstva byla předložena idea možného
organizovaného odvozu fekálií, po kterém mnozí místní občané
Hostěnic dlouhodobě volají. Další možné řešení je ověřováno a
bude jistě vyžadovat spolupráci s občany, kterých se to bude
dotýkat. O stavu budou občané podle vývoje informováni.
Za Hostěnice krásnější a veselejší
RSDr. Oldřich Krejčí

VÍTE ŽE …
Berte to s úsměvem.
Český člověk si v právní mašinerii může někdy připadat jako
v mlýnku na maso, zvlášť od doby platnosti nového občanského
zákoníku, kdy si každý soudce může leccos vyložit různými
způsoby. Ale oproti Americe jsme břídilové. Ta vede v počtu
nesmyslných pravidel. Sekunduje jí i Anglie. Některé zákony totiž
nikdo z lenosti nezrušil. Dokud existují, musí s nimi lidi počítat.
Jako třeba student Oxfordské univerzity, který našel dosud platný
zákon ze středověku, kdy každý student měl před zkouškou
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právo na půl litru piva. Vedení školy mu vyhovělo, ale zároveň
dostal pokutu 5 liber. Vedení univerzity totiž našlo ještě starší
zákon, který studentům nařizuje dostavit se ke zkoušce opásán
mečem!
Takže buďme rádi za naše malé Česko. Občas tu sice bojujeme
s moudrostí EU o zakřivení banánu, ale pořád je to lepší než
třeba v louisianském Lake Charles, kde se kaluž dopouští
přestupku, pokud se nevsákne do 12 hodin od svého vzniku,
v Iowě, kde polibky nesmějí trvat déle než 5 minut nebo
v Pocatello, kde vás nesmí na ulici přistihnout bez úsměvu. I když
rohle nařízení by možná Češi potřebovali …
(další perly příště)

INFORMAČNÍ ČLANKY
Elektronovela zákona o odpadech ulehčí život spotřebitelům
Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí
v České republice do praxe nové požadavky evropské směrnice,
začala platit od 1. října 2014. Některá její ustanovení nabyla
účinnosti ihned, jiná během roku 2015. Poslední změny vstoupí v
platnost až v roce 2018.
Novela vychází ze Směrnice
2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních, která mimo jiné nařizuje
členským státům, aby - na základě uplatnění zásady rozšířené
odpovědnosti výrobce - dosáhly stanovené minimální úrovně
sběru vypočítané z průměrného množství elektrozařízení
uvedených na trh za předcházející tři roky. V roce 2016 to má být
40 %, v roce 2021 už 65 %.
Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního prostředí,
prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR pro
roky 2015-2024, meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený
sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru se pohybuje na úrovni 30 %.
Nové povinnosti
V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna například
povinnost prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2
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zdarma odebírat a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče
bez nutnosti zakoupit nové zboží.
Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného
dvora či jiného místo zpětného odběru, už také nesmí přijímat
elektrozařízení a elektroodpady. Výkupny kovů, ale i sběrné
dvory, pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo s provozovatelem
kolektivního systému, tedy musejí tyto věci odmítnout. S tím
souvisí také ta část novely, podle které vyjma zpracovatele nesmí
nikdo elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv upravovat,
využívat nebo odstraňovat.
I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat o
způsobu zajištění jeho zpětného odběru, sběrná místa musejí být
povinně zřízena ve všech obcích a městských částech s více než
2000 obyvateli.
Další ustanovení elektronovely se týkají nových povinností
výrobců a jimi zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015
musejí například vést evidenci toku zpětně odebraných
spotřebičů z míst zpětného odběru až po zpracovatele.
S platností od 1. června roku 2015 má také vzniknout jednotný
registr míst zpětného odběru za účelem sdílení informací pro
spotřebitele o možnosti odevzdat elektrozařízení. Údaje do něj
budou poskytovat prostřednictvím dálkového přístupu všichni
výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru. Tento registr tak
bude jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud budou
hledat, kde mají odevzdat své spotřebiče a nemusejí informace
vyhledávat na webových stránkách jednotlivých systémů
(www.mzp.cz).
Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do
skupin. Ze stávajících 10 se stane pouze šest. Změna ale vstoupí
v platnost až k 15. 8. 2018 a bude mít dopady především na
výrobce a zpracovatele.
.
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Každý z nás má možnost třídit a podílet se tak na zlepšení
životního prostředí
O osudu použitých věcí, které nám už dosloužily a již jsou pro
nás nepotřebné, rozhodujeme přímo v našich domácnostech i na
pracovištích. V našem kraji je možné třídit do 22 854 barevných
kontejnerů. Z toho je nejvíce kontejnerů na plast asi 10 tisíc, poté
papíru něco kolem 8 tisíc, skla barevného a bílého skoro 5 tisíc,
nádob na nápojový karton kolem 90 kusů a na kovy 10 kusů. V
letošním roce bude v kraji umístěno dalších 550 nových
kontejnerů.
Vytříděním všech separovaných složek z komunálních odpadů, tj.
papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a nově i kovových obalů,
do barevných kontejnerů mohou být tyto materiály dál využity,
čímž každý z nás přispívá k ochraně životního prostředí.
Veškeré vytříděné složky jsou předávány konečným
zpracovatelům/úpravcům, kteří jej upravují a na základě toho
mohou vznikat další výrobky, s podílem recyklovaných materiálů,
které v běžném životě využíváme.
V oblečení, které každodenně nosíme, jako jsou bundy, trička či
košile můžeme například najít vlákna na bázi PET, při výrobě
nových plastových lahví je používán regranulát vyrobený z již
nepoužívaných a vytříděných lahví. Základem speciálních desek,
ze kterých se dokonce staví celé domy, je slisovaný nápojový
karton. V novém papíru je obsažený až 70% podíl papíru
recyklovaného, stejně tak nová skleněná lahev obsahuje velké
procento materiálu z vytříděných střepů.
Je důležité třídit, aby se omezilo ukládání odpadů na skládky,
které zatěžují nemalou měrou životní prostředí.
Vydává městys Brozany nad Ohří, IČO 00263397, jako občasník.
Je evidován na MK ČR pod č. j. E 18608
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