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SLOVO MÁ STAROSTA:
Vážení spoluobčané,
Předem tohoto únorového vydání zpravodaje se musím
omluvit všem, jenž se již těší na nové informace, že se toto
vydání poněkud zdrželo. Ale důvod je nasnadě. Termín
uzávěrky se přesně kryje s dobou odevzdávání hodnocení
realizovaných dotačních akcí, jejich vypořádání se státním
rozpočtem a dobou odevzdávání nových žádostí o dotace, které
se pokusím postupně představit.
Městys podal žádost o dotaci na výstavbu chodníku
v Rochovské ulici na Státní fond dopravní infrastruktury. Pak do
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje městys podal
žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi a o dotaci na projekt
zateplení budovy základní školy. Do Programu obnovy a rozvoje
venkova administrovaného Ministerstvem pro místní Rozvoj ČR
jsme požádali o dotace na Opravu střechy, na Opravu dílen
pracovní výuky, na Výstavbu keramické dílny - to vše v budově
základní školy a na Drobnou rekonstrukci kina pro společenské
akce městyse a školy. Do Programu na záchranu a obnovu
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu

Ústeckého kraje jsme podali žádost o dotaci na tři Drobné
památky (opravu křížků), které se nacházejí v katastru obce
Hostěnice.
Podstatně náročnější bylo poslední podání, a to žádosti o
dotaci na Modernizaci veřejného prostoru městyse Brozany nad
Ohří do Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad (oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické
infrastruktury obcí), tedy o přispění finančních prostředků z EU.
Jedná se o poslední výzvu tohoto programu končícího
dotačního období 2007 – 2013, kde jsme reagovali z důvodu
informací, že nové dotační období let 2014 – 2020 s těmito
aktivitami nepočítá!
Předmětem námi podaného projektu je rekonstrukce povrchů
vybraných místních komunikací a jejich částí (K Mostu, Na
Průhonu, Hřbitovní, Voborského - u bytovek, Kozí), výstavba
nových chodníků včetně rekonstrukce přilehlého veřejného
osvětlení (Ke Hřišti a K Přívozu) , dalších dvou míst
podzemních kontejnerů (K Přívozu a Na Průhonu) a revitalizace
dvou ploch zeleně (K Mostu a Na Průhonu) včetně rozšíření
mobiliáře městyse. To vše za účelem zvýšení bezpečnosti a
uživatelského komfortu všech účastníků provozu na pozemních
komunikacích, ale i na přilehlých plochách. Protože tato výzva
byla omezena horní finanční hranicí, nedostalo se bohužel na
další projektované stavební objekty, které byly naším přáním
realizovat. Má-li někdo zájem o upřesnění jednotlivých
stavebních objektů, pak se s jejich obsahem může seznámit
přímo na úřadě městyse v otevíracích hodinách.
Již jsem zmínil termín podzemní kontejnery a pojem
uživatelský komfort. Pokud si spojíme význam slov, pak zůstává
rozum stát nad jednáním některých občanů, když stále ještě do
podzemních kontejnerů vhodí odpad, který sem nepatří. Proto
jej musí svozová firma odvézt na třídičku, což pak znamená
ztrátu na poplatcích. Bohužel se stává, že ve snaze vhodit
objemnější odpad (zejména se jedná o papírové kartony) má za
následek ucpání vhozové šachty, což zamezí použití ostatním a
opět zvýšené náklady, i třeba v podobě nutnosti příjezdu
svozového vozidla mimo termín.

Stále platí jedno: „Občané mají k dispozici sběrný dvůr, kam
mohou uložit veškerý svůj odpad. Uložení odpadů je bezplatné,
vyjma pneumatik (20,- Kč/ks), stavební suti (0,8 Kč/kg) a
komunálního odpadu (45,- Kč/120l).“ Pokud jsem zmínil
papírové kartony, pak se jedná o specifický druh odpadu, který
patří do sběrného dvora. Pokud má snad někdo něco
podobného, pak je potřeba do podzemních kontejnerů tento
druh odpadu rozřezat, aby se vešel do vhozové šachty.
Nyní ještě krátká zmínka o bioodpadu, kdy bych vás chtěl
opět požádat o jeho ukládání na místa k tomu určená. A pokud
zmíním místo za hřištěm, je potřeba dodržovat pravidlo ukládání
drobného odpadu do kontejneru a ostatní podle místních
návodů. Děkuji.
Nadále mohou občané v případě zájmu požádat o kompostér
nebo o hnědou popelnici na vývoz bioodpadu, které jsou
vydávány sice smluvně, ale zdarma. Pouze vlastní vývoz je
zpoplatněn jednorázově 200,- Kč/rok, kdy si zájemce na úřadě
městyse v úředních hodinách za uvedenou částku koupí
samolepku na tuto popelnici. Upozorňuji, že hnědé popelnice
bez samolepky nebudou vyváženy.
Jistě si mnozí z Vás všimli, že došlo ke změnám v jízdních
řádech, ačkoliv všem námi požadovaným změnám na základě
vašich poznatků a předané petice nebylo vyhověno. V rámci
úprav totiž došlo u některých spojů k netradiční redukci linek
s tím, že stejný autobus do Brozan nad Ohří přijede jako linka
pod určitým číslem, ale dále po přestávce ze zastávky odjíždí
byť ve stejném směru jako linka pod číslem jiným. Bohužel si na
tyto úpravy musíme zvyknout.
Vážení spoluobčané, ještě bych si vás dovolil požádat o
shovívavost a trpělivost při užívání prostoru před hasičskou
zbrojnicí, neboť zde začínají stavební práce, které nám tento
prostor využívat vlastně nedovolí. Proto zejména parkování
bude přesunuto do prostoru před a za sokolovnu. A to až do
května, kdy by stavební úpravy měly být dokončeny.

Úplným závěrem mi dovolte popřát všem občanům krásné a
spokojené prožití letošního předjaří, mnoho sil a elánu do další
práce.
Ing. V. Bešta, starosta

INFORMACE ÚŘADU
 Žádáme občany, aby do konce března 2015 uhradili
poplatek za psa.
 Kontejner na zelený odpad, který je u hřiště, bude i
nadále na tomto místě v provozu.
 Zveme občany na koncert, který se uskuteční na naší
tvrzi dne 10. března 2015 od 18:oo hodin.
Vystoupí Komorní smyčcový orchestr
Základní umělecké školy v Litoměřicích.
Program koncertu komorního
smyčcového orchestru
1. Štěpán Lucký – Dvě snadné skladby pro
smyčce
1. Moderato, 2. Andante
2. Miroslav Roček - Hladový kocour
3. Johann Sebastian Bach – Sarabanda a Menuet
4. Antonio Vivaldi – Concerto for strings D dur1. věta - Allegro
5. Marc Antonio Charpentier - The Deum
6. Johann Sebastian Bach - Air
7.JohannSebastian Bach – 2. věta z dvojkoncertu d moll-Larga
ma non tanto
8. Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento in C
1. Andante, 2. Adagio, 3. Allegro
9. Antonín Dvořák – Largo

AKTUALITY
ZE ŠKOLNÍCH KULOÁRŮ
Zápis žáčků do 1. třídy pro školní rok
2015/2016 se konal dne 3. února 2015 v
budově ZŠ Brozany. I letos jsme s radostí
přivítali budoucí prvňáčky a jejich rodiče. K
zápisu se v letošním roce dostavilo celkem 34
dětí. U některých dětí zatím probíhá řízení o
přijetí.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Sbor dobrovolných hasičů a Úřad městyse Brozany nad Ohří
srdečně zve všechny děti, jejich rodiče a přátele na tradiční
dětský maškarní karneval se Sváťou, který se bude konat
v sobotu 28. března od 14. hodin v sokolovně.

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
TJ Sokol Brozany si Vás dovoluje pozvat na tradiční sokolský
maškarní ples, který se koná 27. 3. 2015 od 20.00. Stejně jako v
předchozích ročnících bude vyhlášena soutěž o nejlepší masky.
Těšíme se na vaši účast.

ZE ŽIVOTA MĚSTYSE:
SLOVO MÁ ŠKOLA
Začátek nového roku 2015 provázela již tradičně Tříkrálová
sbírka, do které se zapojili učitelé současní a bývalí, žáci i pan
farář Pavel Adrian Zemek.
Po přípravné fázi se na naší škole s počátkem února rozběhl
projekt MINIPODNIKY – základy podnikání pro žáky ZŠ. Na
škole pro tento účel vznikly dvě fiktivní firmy.
Firma Vyfi, s. r. o. (Výletní firma) je druhem cestovní
agentury, která se specializuje na nabídku pobytů pro firemní
zákazníky např. teambuildingové akce, zážitkové a sportovní
programy.
Název druhé z firem hovoří sám za sebe, Pekárnička U
Housky, s. r. o. se zaměřuje na výrobu a prodej pečiva. Více
informaci o projektu naleznete na www.projektminipodniky.cz.
12. února zhlédli žáci 3. až 9. třídy představení skupiny
historického šermu Pernštejni, tentokrát věnované dobám
husitských válek. Vtipně podané informace o historii s ukázkami
dobových zbraní v akci zaujaly všechny diváky. Někteří měli
dokonce možnost vyzkoušet si, jaké bylo tvořit osádku
husitského válečného vozu.
10. března zhlédnou všichni žáci hudební pořad Objev svůj
rytmus a 26. března nás čeká loutkové představení Jana
Hrubce.
ZIMNÍ POZDRAV Z HOSTĚNIC
Starý rok je za námi, paní
Hromnice nám posunula den o
hodinu více, ale kalendářní zima je
stále tady. Ve spojení s mlhou a
mrholením to mnohá rána vypadá
příznačně, že by „ ani psa nevyhnal“.
Připomenout si musíme ještě tradiční
setkání dne 24. prosince u našeho

vánočního stromku, kde jsme si připili punčem na zdraví a na
vysněná přání do nového roku. Kromě cca 20 Hostěňáků přišli i
první „vlaštováci“ z Brozan. Na příště zvažujeme možná změnu
setkání na den předchozí.
Zdá se, že nebýt zvýšené vody Ohře na jezu ve dnech tání
sněhu … nebylo by o čem psát, a chválit prý už tolik nemám.
Naši zastupitelé za Hostěnice se zúčastnili jednání ve zvolených
orgánech Městyse (paní Pojerová – ve finančním výboru, a pan
Pech a pan Krejčí v zemědělské komisi). Jen doufáme, že jejich
připomínky a náměty budou v dalším období prospěšně využity.
O zásadním Vás budeme určitě informovat. Sledujte proto
průběžně naši vitrínu umístěnou u poštovní schránky naproti
pomníku.
Nejbližší týdny budou pro mnohé z nás ještě dny přežívání
v teple u televize, aby se postupně mohlo vyrazit k plnění
agrotechnických lhůt. Někteří budeme věnovat pozornost
předjarnímu úklidu našich domovů, sklepů, chat. Pozor na
pálení a smrad. Budeme se snažit, abychom ve spolupráci se
Službami zajistili včasný odvoz obou kontejnerů, pokusíme se i
o vyčištění škarp a nevzhledných zákoutí. Mnozí si všimli, že
okolo bývalého obecního domu to výrazně prosvitlo, kdy nový
majitel provedl razantní proklest celého jeho prostranství.
Chataři vyčistili u bývalého přívozu spodní část stoky z Remezu.
Chtělo by to však ve Službách rozhodnout a posunout čištění
výše – proti proudu, aby akce měla smysl.
Přetrvává a graduje nešvar v třídění domovního odpadu na
všechny složky jak má být a to podle jejich druhu. Do směsného
odpadu (kontejneru) rozhodně nepatří pneumatiky, nábytek,
okna, ale ani ne plasty. Do modrého kontejneru na papír,
někdo/někteří vhazují plasty a naopak. Bohužel pak je celý
záměr třídění znehodnocen. Pro vícerozměrný odpad vč. sutě
byl zřízen Sběrný dvůr u vjezdu do bývalého statku v
Brozanech, na který si již většina zvykla a úspěšně funguje.
Zkusme proto tento antisystém společně změnit. Všímejte si
těch co již neznají barvy, nebo nechtějí a pomožte jim.

Do následujících dnů přejeme všem mnoho zdraví, sil a
porozumění. A už se těšme na pozdrav hlaváčku jarního nejen
ve Štěpnici.
Za Hostěnice krásnější a veselejší váš zastupitel RSDr.
Oldřich Krejčí

FOTBALOVÝ ROZJEZD.
S počátkem nového roku
začalo období aktivní přípravy
na jarní část fotbalových
soutěží. Ale již v prosinci si
mládežnická mužstva a jejich
vedoucí připomněli velikány
SK Brozany. Stalo se tak na
halových turnajích věnovaných
Zd. Rohlíčkovi, ant. Kühnovi a
B. Hukaufovi.
Naši nejmenší, mladší a starší přípravka dokonce okusili
mezinárodní turnaje. Příjemně svoji hrou překvapili své hostitele
SV Traktor Priestewitz. Navázané přátelství němečtí hráči
utvrdili jejich účastí na turnaji v naší hale.
Uskutečnil se již 6.ročník turnaje Olda Cup starších žáků A
prvé výsledky hlásí i naši dorostenci.
V polovině ledna zahájilo svoji přípravu i „A“ mužstvo. Na
první trénink se dostavilo 17 hráčů, tři byli omluveni. Jedním
z prvních přípravných zápasů se hrál s prvoligovými Teplicemi.
Výsledek byl pro nás potěšitelný. Prohráli jsme 3 : 2. V dobrém
světle se představil R. Potočný a výsledek je ten, že je již
zařazen do soupisky ligových Teplic. Další soupeři pro
přípravná utkání reprezentovali druhou ligu a ČFL.

FINÁLE TIPSPORT ZIMNÍ LIGY.
Po dva dny byla upřena pozornost
fotbalové veřejnosti do Brozan. Zde se
uskutečnilo finále zimní ligy za účasti tří
prvoligových klubů (Hradec Králové,
Bohemians 1905, České Budějovice a
učastník 2. ligy Zlín.
Uspořádání turnaje bylo pro náš klub
výzvou. Organizačně bylo vše zvládnuto
velmi dobře. Od společnosti E-Motian,
která akci sponzorovala, jsme dostali
velikou pochvalu. Poděkování patří i členům místního
hasičského sboru, kteří aktivně pomohli v roli pořadatelů.
Během dvou dnů se přišlo na hřiště podívat 700 diváků. Bylo
to určité zklamání. Snad to bylo zimou, nebo odezvou
celorepublikového snížení návštěvnosti fotbalových utkání.
Díky České televizi došlo k zviditelnění nejen klubu, ale i
našeho městyse. Bylo příjemné dívat se na hodinové přenosy
ČT sport a vidět brozanský kostelík a části Brozan.
RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vážení čtenáři, rozhodli jsme se Vás informovat o naší
činnosti od založení spolku až do současnosti.
Nejdříve trochu historie, píše se rok 1929 a počátkem tohoto
roku se pan řídící učitel Stanislav Bouška z Doksan spolu s
několika přáteli rozhodl založit rybářský spolek s názvem „
Rybářský klub pro Brozany a Doksany se sídlem v Brozanech.
Dne 25. června 1929 zemský úřad v Praze oznamuje souhlas s
ustanovením tohoto spolku. S ustanovením spolku musel ještě
souhlasit Okresní úřad v Roudnici nad Labem. Ani tehdy nebylo
jednoduché pořízení na úřadech a tak 20. července 1929, kdy
byly splněny podmínky, rybářský klub mohl zahájit svoji činnost.
Prvním zakládajícím předsedou rybářského klubu pro
Brozany a Doksany se sídlem v Brozanech se stává řídící učitel
Stanislav Bouška.

Později v r. 1932 hrozilo spolku rozpouštění, ale vše dobře
dopadlo a spolek pokračoval ve své činnosti. Dne17.února 1940
předseda p. Bouška zasílá Okresnímu úřadu v Roudnici n. L.
seznam 54 prodaných rybářských lístků za rok 1939. Lístky byly
platné pro řeku Ohři od jezu v Doksanech a strže na hranice
brňanské a v mlýnském náhonu brozanském s náčiním 2 pruty
a s platností jednoho roku.
Po skončení II.
světové války, byl
spolek na určitou
dobu
začleněn
k
poříčnímu svazu v
Lounech. Přišla doba,
kdy
docházelo
k
pozměňování hranic
revírů a také k jejich
vyvlastňování. Takto
přišel o svůj revír pan
Josef
Brožík
z
Klimenta, který ročně
prodával asi 70 povolenek k lovu.
Pro rybáře nastala neklidná doba, docházelo k častým
rozporům při utváření nových revírů a oběžníkem o členství ze
dne 23. března 1951 se nařizuje přičlenění spolku Doksany k
LRS do Litoměřic.
Pokračování v příštím čísle ZPRAVODAJE.

VÍTE ŽE …
TROCHU STATISTIKY NEUŠKODÍ
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.
ČAS LETÍ …
V roce:
1525 písemná zmínka o brozanském zámeckém pivovaru
1625 obec povýšena na městys
1795 kostelík na Klimentě přestavěn na obytný dům
1825 v červenci založen Sbor dobrovolných hasičů
1835 3. března veliký požár zničil 37 domů včetně školy a fary
1885 okr. školská rada povolila pátou třídu
1905 zanikl pěvecký sbor Slavoj
1925 škole přiděleno od zbytkového statku hřiště a zahrada
1935 12. května dražba zámku, kupuje Záložna Budyně
1935 dražba hospody (Na Růžku) kupuje pivovar Roudnice
1935 1. září první zvukový film v brozanském kině Sokol
1960 spojení Hostěnic a Brozan s jedním MNV
1965 první výbojkové osvětlení na náměstí
1985 dostavba patra na ředitelství státního statku
1985 zahájena výstavba zdravotního střediska
1995 plynofikace kotelny ZŠ a MŠ
1995 zahájena výstavba dálničního mostu
1995 dokončena plynofikace obce
1995 obnoven provoz elektrárny ve mlýně
2005 dokončena kanalizace
2005 dokončeno uložení veškerých rozvodů energií do země

INFORMAČNÍ ČLANKY
Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a
recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odlišují
vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí
ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.

Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření
na ně je logické, protože při neodborné demontáži dochází
k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní
prostředí a zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každá dodávka ke
zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo například v dodávce 50
lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních
zařízení. Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla
ulomená dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje
dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINU je tento podíl
neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční
prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst
proti zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním
elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických
částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení
ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným
na všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se
jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela
platná od 1. 10. 2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí
být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy,
využití nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený
výrobci spotřebičů prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud
se totiž ze spotřebiče stane neodborným rozebráním odpad,
musí se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny
to znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami.
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