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INFORMACE ÚŘADU
NEDEJTE SE
I přesto, že nekalé praktiky při prodeji energií nejsou žádnou
novinkou a jsou všeobecně známé, stále se setkáváme s příběhy
zákazníků, kteří neseriózním obchodníkům a jejich nátlaku
podlehli. Náprava je pak často složitá a zdlouhavá. Nejlepší
obranou je vědět, jak takového obchodníka poznat a jak se
nekalým praktikám bránit.
Jak odhalit neférového prodejce?
Velmi často se jedná o podomního prodejce, který se snaží
vnutit k vám domů pod falešnými záminkami, např. kvůli kontrole
elektroměru.
Podomní prodejce se vydává za obchodního zástupce ČEZ. V
takovou chvíli si buďte jistí, že nejedná za ČEZ. Podomní prodej
od roku 2017 ČEZ nevyužívá!
Zavolá vám a chce si po telefonu domluvit osobní schůzku
za účelem úpravy vaší stávající smlouvy. Tímto způsobem se
snaží podomní prodejci obejít zákaz takového prodeje ve vaší
obci.
Snaží se získat informace o vaší současné smlouvě. Údaje
pak může zneužít pro uzavření smlouvy s jiným dodavatelem.
Současný dodavatel energií vaše údaje má a nepotřebuje je
získávat znovu.
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Nechce vám dát čas na rozmyšlenou a spěchá na podpis
smlouvy s tím, že nabídka je časově omezená. Ve skutečnosti je
ale taková smlouva plná chytáků a skrytých poplatků.
Nabídku nechce předat písemně. Vy si tak nabídku nemůžete v
klidu projít a porovnat se svou současnou smlouvou.
Mluví o podezřele vysokých úsporách, které ale ve skutečnosti
nevycházejí z vaší skutečné spotřeby nebo distribuční sazby.
Může se pak stát, že ušetříte velmi málo, nebo dokonce zaplatíte
ještě víc.
Přesvědčuje vás, že budete mít zaručeně nižší cenu, ale už
neříká, že jím uvedená cena je bez DPH, nebo dokonce není
kompletní. Mohou vás pak zaskočit další, skryté poplatky.
Nabízí vám žárovky zdarma, když podepíšete smlouvu. Už se
ale nedozvíte, že pokud si to později rozmyslíte, zaplatíte klidně i
několik tisíc korun právě za žárovky „zdarma“.
Podrobné informace na: https://www.cez.cz/cs/podpora/energetickyradce/desatero-pomoci.html

DESATERO POMOCI
Přečtěte si deset rad, jak poznat neseriózní metody podomních
obchodníků a bránit se jim. Možná si tím ušetříte spoustu starostí.
1. Důvěřuj, ale prověřuj!
Podomní prodejci praktikují stále důmyslnější metody, jak se dostat
zákazníkům pod kůži. Používají řadu lživých argumentů, vydávají se za
stávající dodavatele či pracovníky distribučních společností nebo úřadů.

2. Můj dům, můj hrad!
Cílem podomního prodejce je dostat se přes váš práh. Znají desítky triků a
záminek, dokáží si s vámi hezky povídat, být zábavní atd. Jakmile ho však
pustíte dovnitř, může se milé povídání rychle změnit v silný nátlak na
podepsání smlouvy.

3. Spěchej pomalu!
Součástí taktiky podomních prodejců bývá spěch a tlak na rychlé rozhodnutí a
váš podpis. Dokáží pohotově reagovat a vzbudit dojem, že můžete promarnit
neopakovatelnou příležitost, jak získat slevu.

4. Stačí podat prst…
V domě se objeví informace o provádění kontroly nebo odečtu elektroměrů v
neobvyklém termínu. Nebo vás osloví člověk, který se zajímá o číslo vašeho
elektroměru, smlouvu s dodavatelem energií či faktury. Jedná se o způsoby,
jak se podomní prodejci snaží vymámit informace do smlouvy s novým
dodavatelem.
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5. Dobré účty dělají dobré přátele!
Energetické společnosti mají ve své nabídce podle velikosti odběru různá
cenová pásma, tzv. tarify. Podomní obchodníci často nabízejí slevy, aniž by
znali reálnou spotřebu a odběrový tarif. Skutečná cena se tak od ústní nabídky
může výrazně lišit.

6. První dojem může klamat!
Nabízená cena může být lákavá, nemusí však zahrnovat všechny poplatky,
které s přechodem k novému dodavateli souvisí. Pozor na aktivační a
deaktivační poplatky.

7. Co je psáno, to je dáno!
Obchodní zástupce umí skvěle argumentovat, ale také skvěle manipulovat.
Platí však to, co je uvedené ve smlouvě.

8. Když to nejde po dobrém…
V některých případech se můžete setkat i s nátlakem, který zákon o ochraně
spotřebitele označuje jako agresivní obchodní praktiky. Obchodník může
například nutit k podpisu nové smlouvy z důvodu neexistujícího dluhu za
dodávku energií.

9. Cena není všechno!
Kvalitní služby nepoznáte jen podle zdánlivě výhodné ceny. Ta může být
lákavá, ale není vším.

10. Dobrá rada nad zlato!
Neseriózní podomní prodejci se často zaměřují na starší spoluobčany, kteří
nemají takové možnosti, jak si ověřit výhodnost nabídky.

UDÁLOSTI V NAŠICH OBCÍCH
CAMPING CUP MÁ JIŽ 19. ROČNÍK
Sport team Brozany zve všechny občany na turnaj ve stolním
tenisu. Ten se uskuteční v sobotu 14. 7. 2018 od 8:3o v
autocampu Brozany nad Ohří. Zájemci se mohou přihlásit v
autocampu od 5. 7. do 10. 7. 2018 nebo mailem
(jan.reb@gmail.com). Více informací na tel. 607 879 140 nebo
777 741 393.
DĚTSKÝ DEN
Dne 10. 06. 2017 se uskutečnil Dětský den, kterého se v horkém
počasí zúčastnilo přes 100 dětí. Děti plnily soutěžní úkoly, které
pro ně připravil městys Brozany nad Ohří ve spolupráci s TJ
Sokol Brozany, SDH Brozany a Myslivecké sdružení. Po splnění
úkolů čekala na děti zábava s animátorem. Návštěvníci si mohli
dále vyzkoušet jízdu na minisegway, zaskákat si na skákacím
hradě nebo si nechat pomalovat obličej či ruce různými
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ornamenty. Po celou dobu konání akce se mohli děti osvěžit
sladkými melounky, které na akci darovala firma Ovoce a
zelenina Manda Brozany, kterým tímto děkujeme. Po splnění
všech úkolů obdržely všechny děti nafukovací balónek a taštičku
s dárečky. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří pomohli
zorganizovat dětský den.
S JAZYKEM NA VESTĚ V CÍLOVÉ ROVINCE
Prázdniny jsou tu, a přesto se toho v závěru školního roku ještě
hodně dělo.
1. června vyvrcholil projekt Státy EU, při kterém se děti
dozvěděly spoustu zajímavostí o Shengenském prostoru,
Evropské unii a některé státy si mohly dokonce během
projektového dne procestovat.
Druhý červnový týden proběhl sportovní kurz, jehož dějiště se
tentokrát nacházelo v Josefově Dole. Všichni účastníci si
vyzkoušeli sporty dosud nevídané i dobře známé a vrátili se
nadšeni a s vidinou letních prázdnin.
Do parku Mirakulum si školní výlet naplánovaly děti z první třídy
a také parta ze 4. A na 5. června. Počasí jim přálo, a tak mohly
okusit všechny nabízené atrakce.
Prvňáčci zažili svůj důležitý okamžik při pasování na čtenáře,
které pro ně připravila třídní učitelka v prostorách tvrze. Mečem
přes rameno dostali 8. června.
11. června se konaly přijímací zkoušky na místní pobočku ZUŠ
Litoměřice a společné focení tříd.
Třetí červnový týden probíhal na druhém stupni preventivní
program pod vedením lektora.
Školní družina zakončila celoroční hru Za poklady 13. června
výletem do Hostěnic a pátráním po pokladu.
Na výlet „za odměnu“ neboli za reprezentaci školy, vyrazili žáci,
kteří vystupují v rámci zájmových útvarů na veřejnosti a účastní
se soutěží. Tentokrát jim své brány otevřel pohádkový zámek
Libochovice.
Do vesničky Rosehill – Růžové u Děčína, vyrazily děti z druhé a
třetí třídy 15. června, aby tak zakončily své letošní hraní na
indiány.
Dalším tradičním výletem byla výprava pro nejlepší sběrače
papíru, kteří letos zamířili do iQLANDIE v Liberci.
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Další akce školní družiny se konala na brozanské tvrzi a bylo to
slavnostní loučení se školní družinou a vyhodnocení družinové
soutěže.
Osmáci se ještě 27. června vypravili za kulturou v rámci projektu
Náš výlet. Vybrali si představení Činoherního studia v Ústí nad
Labem – My, děti ze stanice ZOO.
Mějte krásné slunečné léto :-)
RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vážení občané, kolegové rybáři, čas letí jako voda v horské
bystřině, zima, jaro jsou za námi a očekáváme první letní den.
Letos /r.2018/ nastalo léto 21. června ve 12 hod a 8min
odpoledne. Slunovrat je okamžik, kdy Slunce na své pouti po
obloze protíná obratník Raka a vzhledem ke světovému rovníku
dosáhne největší deklinace, tedy nejsevernější polohy.
Počasí rybářům přeje, tak jich stále více vyráží k vodě. K vodě už
chodí i mladí rybáři z rybářského kroužku a pod vedením
zkušeného rybáře Zděnka Nováka se pokouší o své první úlovky.
Kroužek skončí v červnu, pak budou prázdniny a činnost bude
obnovena v září.
Protože náš revír Ohře 1 je hojně navštěvován, musí zvýšit
činnost i členové rybářské stráže.
V sobotu 28. dubna se na rybníku v Doksanech uskutečnil 11.
ročník závodů o putovní pohár starosty Doksan. Počasí nám
přálo, bylo slunečno a teplo, bohužel přišlo jen 19 závodníků.
Malou účast přičítáme tomu, že se na silnici E55 v Doksanech
staví nový most přes Čepel a rybáři nechtěli absolvovat objížďku.
Jak to dopadlo - Vítězem se stal Michal Vaněk, který ulovil 6,82
kg ryb, druhé místo Jiří Stejskal - 4,70 kg a třetí Jiří Horký - 2,84
kg ryb.
Největší rybu chytil Michal Vaněk, byl to kapr obecný 46cm
dlouhý, i za to si převzal cenu.
Závodů se také zúčastnili mladí rybáři, zvítězil teprve pětiletý
Vašík Šťástka, který ulovil dva kapříky, cenu útěchy dostal i
Jakub Uldrych, i když nic neulovil.
V neděli 29. 4. vysadila skupina brigádníků do revíru Ohře 1 cca
3000 ks odkrmeného plůdku štiky obecné. Štička se živí
zooplanktonem a roste velice rychle.
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Dubnové zahájení je každoroční svátek, který rybáře nikdy
neomrzí, a 16. dubna vyrazili pstruhaři na svůj oblíbený revír,
úsek řeky. V dubnu se loví od 06 00 do 20 00 hod, rybář si může
ponechat jen tři lososovité ryby a může lovit jen tři dny v týdnu –
pondělí až neděle, před lovem, pokud jde na ryby lososovité, si
zapíše datum, revír a datum musí zakroužkovat.
Loví se pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní ten až od
16. 6., siven americký a hlavatka obecná, ta se loví až od 1. 10
do 31.12. Pravidla jsou trochu ještě složitější, ale rybáři je znají,
nebo si musí nastudovat rybářský řád. Bohužel citelně ubývá
úlovků pstruha obecného a lipana podhorního, může za to velký
výskyt kormorána velkého, vydry říční a hlavně člověk, který
hodně potoků, řek, říček narovnal, vybetonoval. Těmito zásahy se
ničí vhodné životní prostředí pro tyto kdysi tak hojné ryby, o tom
by se dalo hodně napsat, ale sem se to nevejde. Letos v květnu
bylo teplo a tak se v revíru začaly třít ryby, je to každoroční
přírodní úkaz. Ryby se sami snaží zachovat svůj rod, bez zásahu
člověka. Ale i tady bohužel dochází díky MVE na horním toku
Ohři k úhynu oplodněných jiker, Trdliště je pod jezem
v Doksanech a pod mostem do Doksan. Někdo 18. 5. 2018 tak
zvaně přetrhl řeku. To znamená, provozoval MVE tak dlouho,
dokud byla voda, pak se MVE odstaví, voda odtéká, nad MVE se
začíná voda nadržovat. No a problém pro ryby a živočichy je
vytvořen. To se stalo např. 18. 5 ., kdy ve 12:00 teklo
v Brozanech nad Ohří jen 4,5 m3/s, ve 13 00 4,7m3/s. Ostrůvky,
kde ryby nakladly jikry, se ocitly na suchu, a v tomto vedru to
stačí k tomu, aby uhynuly milióny jiker, budoucích parem a
tloušťů. My rybáři víme, že se těžko dokazuje kdo, který
provozovatel MVE to způsobil. Vymahatelnost práva a náhrada
škod je nulová. To si majitelé MVE dobře uvědomují. Proto rybáři
a členové zapsaného spolku Brozany, stále a nepřetržitě bojují
proti výstavbě MVE na jezu v Hostěnicích. Zatím se to daří, ale
vyhráno nemáme. Na tahu je investor, KÚ v Ústí n/L., MŽP a nám
nezbývá, než čekat na další rozhodnutí a pak zvolit zákonnou
cestu protestu. V sobotu 9. června jsme uspořádali na podrevíru
č. 2 rybářské závody, počasí nám přálo, ryby braly, zúčastnilo se
34 závodníků a ti celkem ulovili 49,56 kg ryb. Vyhrál Michal
Vaněk, který ulovil 12,56 kg ryb, a zvítězil i v kategorii největší
ryba, ulovil amura bílého 77 cm dlouhého. Druhý byl Haló Petr
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s úlovkem 6,72 kg ryb, třetí Lucie Haklová z MO Štětí, ulovila
5,26 kg ryb. Předáno bylo celkem 21 hodnotných cen,
Prožili jsme krásný den v krásném prostředí, děkujeme
závodníkům a divákům za účast.
Blíží se prázdniny, léto, čas dovolených, proto Vám rybáři přejí
hezké prožití prázdnin, dovolených, šťastný návrat do pracovního
procesu a rybářům pěkné zážitky a úlovky.
Jan Šlosr jednatel MS

SPORT TEAM BROZANY INFORMUJE
Brozany – V malebném prostředí hostěnického jezu pokračoval
další díl multisportovního seriálu Král Středohoří. Tentokrát byl na
pořadu už 16. ročník klasického silničního Běhu okolo Hostěnic.
Ještě před startem hlavního závodu pořadatelé připravili závody
pro děti.
Zdroj: https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/sobecka-dalazabrat-i-muzum-20180608.html
„Ty byly rozděleny do tří věkových skupin na chlapce a dívky.
Celkem se nám přihlásilo přes 30 dětí ve věku 2 až 15 let,“
prozradil hlavní pořadatel David Šálek. Odměnou nejmladším
byly medaile, poháry, diplomy a také košíček jahod.
Po vyhlášeních vítězů dětských závodů byl na pořadu start
hlavního závodu, který měřil 5830 m. Do něj se přihlásilo
64 závodníků. S tratí si nejlépe poradil Zdeněk Pinc (MMB
Třebenice), který zvítězil systém start – cíl v čase 18:58 min. a
druhému v cíli (Luboš Pospíšil, CK Slavoj Terezín) „nadělil“ téměř
dvě minuty. Třetí místo vybojoval Milan Vopat (Pro-corde).
Mezi ženami byla už tradičně nejúspěšnější Jarmila Sobecká
(USK Provod Ústí nad Labem), která časem 21:48 překonala
traťový rekord Aleny Hájkové z loňského roku o necelé dvě
minuty a celkově skončila čtvrtá. S odstupem minuty a pěti vteřin
si pro stříbro doběhla Hájková (ASK Lovosice) následovaná Ivou
Hasnedlovou (Děčín).
„Chtěl bych poděkovat všem účastníkům a v neposlední řadě
také našim pořadatelům, bez kterých bychom nemohli tuto akci
v žádném případě uskutečnit. Dále bych chtěl všechny příznivce
běhu pozvat na T – mobile Olympijský běh, který pořádáme už ve
středu 20. června na fotbalovém hřišti v Brozanech nad Ohří. Zde
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bude na programu závod pro děti na 1000 metrů a hlavní závod
o délce 4000 metrů,“ dodal David Šálek.
Výsledky: 1. Pinc (MMB Třebenice) 18:58 min., 2. Pospíšil (CK
Slavoj Terezín) 21:34, 3. Vopat (Pro – corde) 21:45 - 1. Sobecká
(USK Provod Ústí n. L.) 21:48, 2. Hájková (ASK Lovosice) 22:53,
3. Hasnedlová (Děčín) 27:18.
Zdroj: https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/sobecka-dalazabrat-i-muzum-20180608.html
TOB 2018
Ve středu 20. 6. se uskutečnil na fotbalovém hřišti v Brozanech
nad Ohří 2. ročník T-mobile Olympijského běhu. V horkém počasí
dosahujícím téměř 30°C se na start hlavního závodu (4.800 m)
postavilo celkem 37 účastníků. Nejlépe se vedlo domácímu Janu
Řebíčkovi, který zvítězil časem 18:06. Pro stříbro si doběhnul
Josef Huleš (18:27) následovaný Pavlem Stuchlým (18:56). Mezi
ženami zvítězila Petra Kačurová Lampová (21:10). Ta v celkovém
pořadí obsadila skvělou 5. příčku. Druhá se v cíli objevila
Kateřina Ježková (22:24) a bronzovou medaili si zajistila Monika
Čapková (23:21). V rámci Olympijského běhu se také uskutečnil
rámcový závod pro děti a mládež do 15 let. Ten měřil 912 m a
trať nejlépe vyhovovala Matěji Routnerovi (3:16). Druhé místo
bral Dan Kačur (3.39) a bronz Alberto Nebuloni (4:03). Dívkám
dominovala Magda Kamzíková (4:01) před Karolínou Kühnovou
(4:05) a Karolínou Laubovou (4:12).
BĚH DO SCHODŮ
11. ročníku Běhu do schodů o pohár starosty městyse se
zúčastnilo celkem 58 závodníků. Tradičně se mohlo běžet s
přidanou zátěží a na základě hmotnosti zátěže a věku závodníka
se přepočítávaly dané koeficienty. Pořadatelé ocenili celkem 12
věkových kategorií. Absolutním vítězem se stal a pohár si odnesl
brozanský Pavel Procházka
Jan Řebíček
Vydává městys Brozany n. Ohří, IČO 00263397, jako občasník.
Je evidován na MK ČR pod č. j.: E 18608
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