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SLOVO MÁ STAROSTA:
Vážení spoluobčané,
je tomu již více než měsíc, kdy se konala poslední schůze
zastupitelstva městyse, ale je mou povinností se k ní přece jen
krátce vrátit v úvodu tohoto jarního vydání zpravodaje.
Večer dne 11. března letošního roku sešlo se zastupitelstvo
městyse ke své třetí schůzi tohoto volebního období, aby se za
přítomnosti asi dvaceti občanů vyslovilo k několika bodům
schůze, které mají význam pro další vývoj městyse a směr
následné práce úřadu městyse. Zrovna tak, jako každá jiná
schůze i nyní po úvodních ceremoniích zastupitelé vyslechli
Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse a
Zprávu o činnosti rady městyse. Pak vzali zastupitelé na vědomí
Rozpočtové opatření č. 4, schválené radou městyse v těsném
závěru roku 2014, schválili Hospodaření městyse Brozany nad
Ohří k 31. 12. 2014 a Účetní závěrku za rok 2014, čímž bylo
zároveň rozhodnuto o výsledku hospodaření městyse.
Poté zastupitelé vzali na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření
příspěvkové organizace městyse Základní škola a Mateřská
škola Brozany nad Ohří za rok 2014, která skončila v mírném
zisku a Zprávu o výsledku hospodaření servisní organizace
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městyse Služby Brozany s.r.o. za rok 2014, která skončila také
v zisku. Ten postačil mimo jiné i na pokrytí ztráty z roku 2013.
Program pokračoval třemi body jednání, které je možno
zahrnout do oblasti majetkové. V rámci prodeje nemovitostí byl
těsným rozdílem hlasů schválen prodej pozemku pod hřištěm
s umělou trávou p. č. 822/78, a to majiteli stavby (hřiště). Tím je
SK Sokol Brozany s.r.o. To vše po nebývale dlouhé diskusi, kdy
diskutující měli obavy ze změny využití pozemku nehledě na
příjem do rozpočtu městyse. V tomto bodě jednání byl ještě
schválen prodej bytové jednotky v bytovém domě č. p. 302.
V rámci koupě pozemků byl schválen nákup dvou pozemků od
soukromého vlastníka pod spojovací silnicí před sportovně
volnočasovým areálem. Posledním majetkovým bodem jednání
byl pak schválen bezúplatný převodu pozemku od Státního
pozemkového úřadu pod komunikací ulice V Podzámčí.
Dalšími čtyřmi programovými body se zastupitelé vrátili do
ekonomické oblasti, kdy bylo nejprve zrušeno rozpočtové
provizorium a pak schválen nejdůležitější bod schůze, Rozpočet
městyse Brozany nad Ohří na rok 2015. Jeho schválení opět
předcházela delší diskuse. Během ní zaznělo překotně několik až
nezralých názorů, které nešťastně kolidují s předchozím
schvalováním prodeje pozemku a mají následný neblahý vliv na
další plynulý chod úřadu městyse. Poté byla schválena možnost
otevření kontokorentního úvěru pro rok 2015. V dalším bodu
programu schůze pak nebylo schváleno Rozdělení finančních
prostředků na volnočasové aktivity mládeže z daru firmy
provozující fotovoltaickou elektrárnu. Schválení bylo přeloženo na
příští schůzi, aby bylo vyhověno požadavkům všem složek.
Program pokračoval schválením Vnitřní organizační směrnice
městyse Brozany nad Ohří č. 1/2015, která nahradí celkem tři již
nevyhovující směrnice a bude přímo řešit záležitosti matriky a
kultury, fondů (FKSP, sociální fond a fond rezerv) a finanční
kontroly dle zákona 320/2001 Sb.
Předposledním bodem schůze pak byla diskuse, kde bylo sice
odpovězeno přímo na několik dotazů a připomínek, ale přesto
jejich řešení bude předmětem další práce úřadu městyse a
rozhodování rady i zastupitelstva městyse. Snad jeden za
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všechny. Požadavek na kamerový sytém, který by pro potřeby
POLICIE ČR monitoroval vybrané úseky veřejného prostoru
městyse, si přinejmenším zaslouží širší veřejnou debatu. Proto
vás vyzývám, vážení spoluobčané, abyste se v případě Vaší
potřeby k tomuto choulostivému tématu vyjádřili a dali úřadu
městyse vědět jakoukoliv formou. Toto téma je aktuální stále, ale
věnujeme se mu o to více nyní, kdy probíhá odložené výběrové
řízení na zajištění pořádkové služby obou obcí. Jedná se přece
jen o většinový názor občanů na zajištění preventivní služby.
Nakonec pak byla schůze zastupitelstva městyse ve 2o.oo hodin
ukončena.
Bohužel jsem nucen zmínit velký nešvar mnoha spoluobčanů,
který byl taktéž kritizován na schůzi zastupitelstva městyse:
„Hovoří se o tom, že máme dvě „minová pole“, a to ulička k hřišti
a plochy kolem školy a u Buřičů, které jsou devastovány
pejskaři.“ A to nejsou jen tyto plochy, kterým je potřeba z tohoto
důvodu věnovat zvýšenou pozornost. Je mezi námi stále mnoho
rádoby chovatelů psů, kteří se však na veřejných místech vůbec
neumí chovat. To i přesto, že stanovená pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v Brozanech nad Ohří řeší všem
dostupná Obecně závazná vyhláška č. 1/2006. Přičemž jsou
právě zde pomůcky, které za tímto účelem SLUŽBY BROZANY
s.r.o. instalovaly.
Jedním dechem je ale nutno dodat, že je mezi námi mnoho
těch, kteří jsou velkým příkladem ostatním. Těm zaslouží veřejné
poděkování alespoň touto formou. Zrovna tak jako všem, kteří se
naučili odkládat odpad na určená místa a po jarním úklidu nepálí
nevhodným způsobem různé zbytky, a kdyby jen rostlinného
původu, aniž by si vůbec uvědomili, že tím mohou
znepříjemňovat životní prostředí svému nejbližšímu okolí.
Vážení občané, závěrem snad - výzva Vás všech všem
ostatním - buďme prosím k sobě trochu více ohleduplní, toho
není nikdy dost.
Přeji všem, aby se vám podařilo nabrat co nejvíce pozitivní
energie v tomto krásném jarním období pro další práci, a zároveň
všem přeji hodně zdraví a štěstí.
starosta městyse Ing. Václav Bešta
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INFORMACE ÚŘADU
Rozpočet na rok 2015
V březnu schválilo zastupitelstvo rozpočet na rok 2015. Do
tohoto data se řídilo hospodaření městyse rozpočtovým
provizoriem.
Ráda bych vás seznámila se základní strukturou rozpočtu:
Příjmy
Provozní příjmy jsou plánovány ve výši 20,5 mil. Kč, z toho
17,6 mil. Kč jsou příjmy z daní a poplatků a 2,9 mil. Kč příjmy
z činnosti městyse (bytové hospodářství, komunální služby,
sportovní činnost).
Plánované příjmy z prodeje majetku jsou v rozpočtu ve výši
2,7 mil. Kč.
Příjmy z přijatých dotací jsou plánovány ve výši 17.5 mil. Kč,
z toho 16,5 mil. Kč jsou investiční dotace na požární zbrojnici a 1
mil. Kč neinvestiční transfery ze státního rozpočtu.
Výdaje
Provozní výdaje jsou plánovány ve výši 16,6 mil. Kč a
pokrývají běžnou činnost městyse – místní správu, komunální
služby, školu a školku, bytové a nebytové hospodářství, náklady
na veřejnou zeleň a sportovní zařízení, bezpečnost, kulturu a
ostatní činnosti.
Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu ve výši 20,8 mil. Kč, z toho
15,2 mil. Kč jsou náklady na výstavbu požární zbrojnice, 4 mil. Kč
na spoluúčast plánované dotace na modernizaci veřejného
prostoru (komunikace Brozany a chodníky k Rochovu), 1,4 mil.
Kč spoluúčast na nákladech na opravu školy a 0,2 mil. Kč na
ostatní akce.
Celkové příjmy na provoz městyse převyšují provozní výdaje o
5 mil. Kč a tyto prostředky má městys k dispozici na financování
vlastních investic a spoluúčast na dotačních investičních titulech.
Za finanční výbor
Miluše Pojerová
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ŽÁDÁME OBČANY
Pokud máte dispozici materiály z dob 1. a 2. světové války,
týkající se Brozan a okolí (např. fotografie, legitimace), ozvěte se
prosím na mail: martina.daniskova@seznam.cz, nebo je doneste
k okopírování na Úřad městyse. Děkujeme 
UPOZORNĚNÍ NA ZAHÁJENÍ SVOZU BIOODPADU
Upozorňujeme občany městyse Brozany nad Ohří (Hostěnice),
že dle níže uvedeného harmonogramu byl v naší obci nově
zahájen pravidelný svoz BIOODPADU a v příslušném termínu je
tedy možné přistavit ke svozu sběrnou nádobu.
Harmonogram svozu v roce 2015
Pravidelný svoz bioodpadu bude probíhat 1x za 14 dní, vždy
v sudý týden v úterý.
První vývoz:
Poslední vývoz:

úterý 14. dubna 2015
úterý 24. listopadu 2015

Termíny vývozů:
14. 04. 2015, 28. 04. 2015,
09. 06. 2015, 23. 06. 2015,
04. 08. 2015, 18. 07. 2015,
29. 09. 2015, 13. 10. 2015,
24. 11. 2015

12. 05. 2015,
07. 07. 2015,
01. 09. 2015,
27. 10. 2015,

26. 05. 2015,
21. 07. 2015,
15. 09. 2015,
10. 11. 2015,

Do této nádoby patří:
 rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větvě)
 neznečištěná zemina
 kuchyňský bioodpad rostlinného původu (zbytky ovoce,
zeleniny, slupky)
Do této nádoby nepatří:
 živočišné zbytky
 maso, kosti, uhynulá zvířata
 olej z potravin (sklo, plast, kov)
Nádoby musí být přistaveny v den vývozu nejpozději do 6:00
hodin ráno.
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TROCHU STATISTIKY NEUŠKODÍ.
(Tento článek tiskařský šotek v minulém čísle pokazil. Celá
úvodní část se do tisku vůbec nedostala. Proto jej otiskneme
znovu. Zároveň se omlouváme panu O. Krejčímu, do jeho
příspěvku totiž pronikl šotek též).
Ke dni 18. února 2015 žilo v Brozanech n. O. 1 292 obyvatel.
Z tohoto počtu je 658 obyvatel ženského rodu (průměrný věk žen
je 40,67 let) a 634 rodu mužského (průměrný věk 38 let).
V našem městysu máme 310 obyvatel starších 60 let.(průměrný
věk 69,98 let).
Žije zde 549 svobodných mužů a žen (včetně dětí)), 555
vdaných / ženatých, 119 rozvedených a 69 vdov/vdovců.

AKTUALITY
70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Druhá světová válka, jejíž konec před 70ti lety si v těchto
dnech připomínáme, je jednou z největších událostí v lidské
historii. Odehrála se na šesti ze sedmi světových kontinentů.
Padlo ji za oběť padesát milionů lidí, stovky milionů lidí bylo
zmrzačeno na duchu nebo na těle. Materiálně zdevastovala
většinu důležitých středisek lidské civilizace, zejména v Evropě.
V jejím průběhu vznikaly v zahraničí československé vojenské
jednotky. Aktivně se podílely, po boku spojeneckých vojsk USA,
SSSR, Velké Británie a Francie, na porážce nacistického
Německa a jeho spojenců. Bojovaly téměř na všech bojištích 2.
světové války. Bojovaly v Polsku, zúčastnily se bitvy o Francii,
českoslovenští letci, pod velením gen. Karla Janouška, se
vyznamenali v bitvě o Anglii. Při obraně břehů Anglie byla
nasazena smíšená brigáda generála Bedřicha Neumanna. Na
východní frontě bojovaly plně organizované armádní sbory pod
velením gen. Ludvika Svobody (Sokolovo, Kyjev, Charkov…) A
podílely se, spolu s Rudou armádou, na osvobození podstatné
části Československa. Další naše jednotky se účastnily bojů
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v severní Africe u města Tobruk, kde jim velel plk Karel Klapálek
(koncem války již generál). Po osvobození Tobruku pak pod
stejným velením vzniká protiletecký pluk hájící důležitý přístav
Haifa na Arabském poloostrově. Ani bitva o Atlantik se neobešla
bez aktivní účasti československých letců, kteří zde „lovili“
německé ponorky. Obrněná brigáda generála Aloise Lišky
operovala na evropském válčišti u Dunkerku.
Německo
sice
podepsalo
dne
8.
května
1945
bezpodmínečnou kapitulaci, ale jednotky wehrmachtu a SS na
českém území zbraně nesložily. Poslední výstřely v Evropě padly
při menším boji u Milína a osady Slivice, když 11. a 12. května
1945, ruští a američtí vojáci spolu s partyzány rozstříleli
německou kolonu.
Do Brozan přijela od Chotěšova první kolona Rudé armády
v časných ranních hodinách 9. května 1945. V koloně byly tanky
a nákladní auta. Při příjezdu na náměstí, došlo ke krátké
přestřelce s německou kolonou, která přijela od Brňan.
V průběhu války mnoho brozanských občanů vyjadřovalo
různými způsoby odpor fašistické hrůzovládě a mnozí za to
zaplatili cenou nejvyšší – životem.
Věnujme proto vzpomínku všem hrdinům 2. světové války,
kteří položili své životy za naši svobodu.
BĚH KOLEM HOSTĚNIC
Pořadatelé Vás zvou na již 13. ročník „Běhu kolem Hostěnic“.
Akce se uskuteční dne 6. června 2015, Start pro děti bude
v 16.00 hodin, hlavní kategorie mužů i žen startuje v 1700 hodin.

ZE ŽIVOTA MĚSTYSE:
JARO VE ŠKOLE
Hlásíme se opět s novinkami z našeho centra vědění. 
Měsíce březen i duben byly bohaté na zajímavé akce, a tak
bychom se o ně s Vámi rádi podělili.
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26. 3. Zhlédly děti loutkové představení divadélka pana
Hrubce, tentokrát to byla pohádka O zlaté rybce.
30. března se tvořilo a vyrábělo při tradiční
velikonoční dílně, na kterou navázal již dobře známý
velikonoční jarmark. Náš obdiv a dík patří všem
žákům 9. třídy, neboť jejich nasazení bylo
skutečně maximální, a to hlavně proto, že
kromě samotného prodeje velikonočních
výrobků museli doslova vlastními těly zabránit
prodejnímu stánku, aby se vlivem silného větru
nepřemístil do některé ze sousedních obcí.
Není nám cizí ani horská turistika, a tak 17. dubna podnikly
děti ze školní družiny výšlap na Lovoš. Všichni se vrátili znaveni,
ale nadšeni a spokojeni se svým výkonem.
Měsíc duben se nese ve znamení Dne Země, proto
směřujeme i naše další aktivity k tomuto tématu. Školní družina
nezahálí a po horské túře neváhali vychovatelé a děti vyrazit
tentokrát na pomoc našim studánkám směrem z Kozí ulice ke
Štěpnici. 23. dubna si tedy děti přinesly kromě dobré nálady také
lopatky, hrabičky a kyblíky.
28. dubna jsme se dozvěděli zajímavosti o dravých ptácích a
sovách
při
zábavném
vzdělávacím ekoprogramu s
živými zvířaty a s jejich
předvedením ve volném letu.
Na samý závěr měsíce dubna,
tj. 30. 4., proběhne realizace
projektu Den Země. Letos jsme
se rozhodli zvelebit školní dvůr a
zřídit na něm tzv. živou zahradu.
Chystáme se upravit záhon,
vysadit květiny, keře, natřít
stojan na kola a přístřešky
v zadní části dvora, rozmístit ptačí budky, krmítka a hmyzí hotely.
Proto moc prosíme všechny šikovné maminky, babičky, tatínky i
dědečky o pomoc. Budeme moc rádi za všelijaké sazenice
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trvalek, skalniček, které vám doma rostou, a mohli byste nám
kousek odrýt. Potěší nás také, pokud budete mít chuť nám
vyrobit krmítko, ptačí budku nebo hmyzí hotel pro naši živou
zahradu. Za případnou pomoc předem nastotisíckrát děkujeme.
Jaru zdar 
ZNOVU OŽÍVÁ SVAZ CHOVATELÜ
K životu se hlásí znovu
oživená základní organizace
chovatelů
drobného
zvířectva. A hned pořádá ve
dnech 8.5 až 10.5 2015
v Brozanech výstavu.
Jde o výstavu drůbeže,
holubů,
králíků,
exotů.
V rámci výstavy proběhne
soutěž v kokrhání kohoutů.
Návštěvníky čeká bohatá tombola (1. cena – sele). Bude
vystaveno 21 rázů barev wyandotek zdrobnělých.
Výstava je prodejní. Možno zakoupit exoty, hrdličky, slepicenosnice, prodej krmiv a vitamínů.
Prodej násadových vajec – záznamy objednávek berou
organizátoři dopředu. Objednávejte:
Telefonicky na 602 431 370, e-mail: chovatel@wolf-manda.cz
nebo poštou Vl.Manda, Dolánky 153, PSČ 413 01
DĚTSKÝ KARNEVAL
Fotografie ze zdařilého dětského karnevalu, který se konal 28.
3. 2015 v sokolovně.
Děkujeme hasičům, kteří zorganizovali tuto akci.
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VÍTE ŽE …
TISÍCILETÁ HISTORIE OHŘE
Ohře je největší levostranný přítok Labe a tento soutok je
jedním z kouzelných přírodních úkazů charakteristických pro
podhůří Českého Středohoří. Od prvé písemné zmínky o řece
Ohři letos uplyne 1210 let.
Její prapůvodní název je znám jako AGARA a pochází
z keltštiny, v překladu AG – losos a ARA - tekoucí voda. Tomu
odpovídají staročeské názvy OHARA, OHARKA i německý název
EGER.
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Nejstarší písemnou zmínku o řece našel kadaňský historik
Petr Hlaváček ve středověkém análu Chronicon Moissacense ,
v němž je uvedeno, že „vojska římského císaře Karla Velikého
roku 805, překročila Krušné Hory a pokračovala do vnitrozemí
údolím řeky Ohře“.
Ohře je dlouhá 316 km (z toho v ČR 246,55 km). Pramení v
Bavorsku pod horou Schneeberg v přírodní rezervaci Smrčiny. Je
čtvrtou nejdelší řekou na našem území a po Vltavě je Ohře v
Čechách druhým největším levostranným přítokem Labe, do
kterého se vlévá v Litoměřicích.
TJ Sokol Brozany nad Ohří pořádá k této příležitosti
„Slavnostní plavbu po řece Ohři“.
Akce se uskuteční 27. 6. 2015 od 10 hod. na jezu v
Hostěnicích.
P. Adrián Zemek OPraem
požehná řece a poté bude
následovat slavnostní plavba
od hostěnického jezu k
bývalému přívozu.
Zveme všechny občany a
milovníky Ohře, aby se akce
zúčastnili, ať už plavbou po
řece
nebo
slavnostního
zahájení na jezu.

INFORMAČNÍ ČLÁNKY
Do čeho se sbírají staré spotřebiče
Množství spotřebičů, které každoročně vysbírá největší český
kolektivní systém ELEKTROWIN, se pohybuje v desítkách tisíc
tun. Proto byly postupně vyvinuty sběrné prostředky různých typů
a s různým účelem. Některé můžete vidět ve sběrných dvorech,
kde usnadňují práci jejich obsluze, jiné potkáte přímo v ulicích.
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Na sběrném dvoře nejde přehlédnout velkoobjemový
WINTEJNER. Vyrábí se ve dvou provedeních. Jedno slouží
výhradně na chlazení, ve druhém – rozděleném uvnitř přepážkou
– WINTEJNER shromažďuje odděleně velké a malé spotřebiče.
Nedávno byl ukončen pilotní projekt MINIWIN. Testovaly se
v něm různé konstrukce menších plnostěnných kontejnerů s
děleným vhazovacím otvorem umístěným vpředu.
Model, který se v praxi nejlépe osvědčil, se také dostal do výroby.
Celkem jich ELEKTROWIN rozmístil 1500. MINIWINy jsou
nabízeny jak sběrným dvorům, tak vybraným prodejcům.
U prodejců můžete také stále častěji vidět speciální kontejnery na
drobné spotřebiče. V prodejnách velkých řetězců mají dokonce
speciální design vyrobený pro ně přímo na míru.
Sběrné prostředky u prodejců ale ELEKTROWIN rozmisťuje už
několik let. Původně to byly koše s vyměnitelnými bagy o objemu
0,25 ccm, do kterých se vejde kolem 30 fénů, kávovarů nebo
žehliček, případně 6-8 vysavačů či mikrovlnek.
S těmito koši se můžete setkat i na akcích, jako je například stále
populárnější Jízda do stanice Recyklace s možností odevzdat
staré elektro na vlakových nádražích a ve vybraných spojích
Českých drah.
Nejviditelnější jsou ale venkovní, tzv. Malé kontejnery
ELEKTROWINU umisťované ve spolupráci s městy a obcemi na
veřejných prostranstvích. Po celé republice jich můžete potkat na
500. Pozornost upoutávají svou výraznou červenou barvou.
Umožňují chovat se ekologicky i obyvatelům malých obcí, které
nemají sběrný dvůr. Staré elektro do směsného odpadu prostě
nepatří.
Kromě snazší manipulace s odevzdanými spotřebiči mají tyto
sběrné prostředky jedno společné: jsou uzamykatelné a chrání
tak elektro určené k recyklaci před nenechavýma rukama zlodějů.
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