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SLOVO MÁ STAROSTA
Vážení občané,
na úvod bych rád poinformoval ty z Vás, kteří jste se nemohli
zúčastnit schůze Zastupitelstva městyse Brozany nad Ohří, ale
přesto Vás její závěry zajímají. Schůze se uskutečnila ve
večerních hodinách dne 25. 4. 2018.
Po zahájení a zákonem daných povinností zastupitelé vyslechli
Kontrolu usnesení z minulých schůzí a Zprávu o činnosti rady
městyse. Poté schválili Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2018,
Účetní závěrku roku 2017 a rozhodli o výsledku hospodaření
městyse. Dále vzali na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření ZŠ
a MŠ Brozany nad Ohří za rok 2017, Zprávu o výsledku
hospodaření Služby Brozany, s.r.o. za rok 2017 a schválili
Závěrečný účet městyse Brozany nad Ohří za rok 2017 (včetně
zprávy auditora).
Kromě dalších nákupů, prodejů a směn nemovitých věcí
(pozemků), pak v rámci diskuse byla ze stran občanů vznesena
otázka na schválený odkup nemovitostí pana Mandy. Tímto bych
chtěl zveřejnit prvotní informace:
a) Odkup bytových domů a následný pronájem bytů přímo obcí je
v současné době jedinou možností jak si zachovat kontrolu nad
pronajímáním bytů nízkopříjmovým (často migrujícím) skupinám
obyvatel a zajistit tak veřejný pořádek a bezpečnost v obci.
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b) Z dlouhodobého pohledu má kromě odkupu bytových domů
zásadní význam také odkup přilehlých pozemků. Nákup těchto
pozemků je jedinečnou příležitostí k získání poměrně velkého a z
hlediska přístupnosti k objektům občanské vybavenosti (mateřská
škola, školní jídelna) pro městys strategického prostoru.
Vlastnictví těchto ploch v centru městysu může být pro budoucí
rozvoj území klíčové.
starosta Ing. V. Bešta

INFORMACE ÚŘADU
POPLATEK ZA PSY
Žádáme občany, kteří doposud neuhradili
poplatek za psa, aby takto učinili, neboť
splatnost již nastala.
Poplatek za jednoho psa činí 200 Kč a za
každého dalšího 300 Kč.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za komunální odpad
je do 30. 6. 2018, a to ve výši 480Kč.
Poplatek má povinnost zaplatit každý občan trvale hlášený v
obci Brozany či Hostěnice, dále každý vlastník nemovitosti určené
k rekreaci za danou nemovitost a dále každý vlastník nemovitosti
za danou nemovitost, ve které není nikdo hlášen.
Poplatek je možné uhradit hotově na pokladně úřadu nebo
převodem na bankovní účet: 3423471/ 0100, VS rodné číslo
poplatníka. Majitelé nemovitostí – VS číslo popisné nebo
evidenční stavby, které se to týká a do zprávy pro příjemce
uvedou opět číslo popisné či evidenční, místo katastru (tj. Brozany
či Hostěnice) a příjmení vlastníka.
DĚTSKÝ DEN
V neděli 10. 6. 2018 ve 14:00 h se bude konat dětský den na
volnočasovém areálu. Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče.
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LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V JÍMCE NA VYVÁŽENÍ.
Dle vodního zákona je možné likvidovat odpadní vody
z domácností v jímce na vyvážení (tzv. žumpě uzavřená jímka bez
přepadu), avšak je třeba si uvědomit některá důležitá fakta:
- Vlastník objektu je povinen předávat vyprodukované odpadní
vody jen firmě, která má oprávnění k likvidaci odpadních vod a
odváží je na čistírnu odpadních vod.
- Vlastník objektu je povine uchovávat doklady o zaplacení vývozu
odpadních vod pro případ kontroly ze strany Vodoprávního
úřadu MěÚ Litoměřice či ČIŽP – nedoložení likvidace odpadních
vod dle zákona je přestupkem.
- Nečištěné odpadní vody se nesmí vypouštět na zahradu
využívat k zalévání – tyto vody obsahují nebezpečné látky a tak
ohrožujete samy sebe a kvalitu podzemních vod.
Nečištěné odpadní vody nepatří ani do potoků – dochází
k ohrožení vodních ekosystémů a devastaci povrchové vody.
HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU V ROCE 2018
04. května
29. června
24. srpna
19. října
18. května
13. července
07. září
02. listopadu
01. června
27. července
21. září
16. listopadu
15. června
10. srpna
05. října
30. listopadu
LIKVIDACE BIOODPADU
Městys Brozany nad Ohří nabízí kompostéry na likvidaci BRKO
(biologicky rozložitelný komunální odpad). O kompostér může
požádat občan městyse Brozany nad
Ohří a majitelé staveb určených
k individuální rekreaci. Zájemci nechť se
dostaví na úřad městyse Brozany nad
Ohří k sepsání smlouvy ve dnech Po a
St od 07:00 – 11:30, 12:00 – 17:00.
Pokud se nemůžete dostavit v tyto dny,
je možné po předchozí telefonické
domluvě stanovit jiný den (tel.
416 814 562).
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UDÁLOSTI V NAŠICH OBCÍCH
BROZANSKÁ POUŤ 4. – 6. KVĚTNA 2018
Program:
Pátek
17:00 – 18:30 Běh do schodů na tvrz – O pohár starosty městyse
– Sport team Brozany a TJ SOKOL BROZANY.
20:00
Venkovní zábava s večerním grilováním v hospůdce na
kabinách – k poslechu hraje Olda a spol.
Sobota
10:00
Pouťové volejbalové utkání – TJ SOKOL Brozany ve
sportovní hale.
10:00
Satelitní fotbalový turnaj mladší přípravky na travnatém
hřišti.
14:00 – 16:00 Prohlídka kostela.
15:30 – 18:00 Dětský festival tance – Brozanský drak –
v parčíku Na Průhonu.
19:30
Tradiční lampionový průvod od „Kubíků“.
20:00
Promítání MS v hokeji ČR – SLOVENSKO –
v hospůdce na kabinách – soutěž o ceny, grilování,
domácí hamburgery.
20:00 – 20:30 Hudba k poslechu a tanci – hraje Mgr. Šourek
v parčíku Na Průhonu.
20:30 – 21:00 Světelná a ohnivá show v parčíku Na Průhonu.
21:00
Ohňostroj v parčíku Na Průhonu.
21:00
Pouťová zábava v sokolovně.
Neděle
08:45
Poutní mše svatá v místním kostele sv. Gotharda.
-----------------------------------------------------------VELKÉ MNOŽSTVÍ POUŤOVÝCH ATRAKCÍ
A STÁNKOVÉHO PRODEJE.
Změna programu vyhrazena
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JARNÍ RUCH VE ŠKOLNÍCH TŘÍDÁCH
Počasí konečně přeje jarnímu hemžení na školních chodbách, a
tak se toho děje opravdu hodně.
20. dubna se první až třetí ročník nechal povznést hudebním
zážitkem během výchovného koncertu organizovaného ZUŠ
Litoměřice.
Hned následující den, tedy 21. 4., se o hudební zážitek postaral
školní sbor, který zazpíval v Libochovicích v prostorách bývalé
synagogy.
26. dubna proběhlo 3. kolo oblíbené školní florbalové ligy. Ti,
kteří nesváděli lítý boj na hrací ploše, vydatně fandili svým
favoritům.
Sportovní nadšení pokračuje, a tak se i letos školní výběr
zúčastnil McDonald´s Cupu. Do boje vyrazili nadšenci 27. dubna.
Tento den také třída 4. B s paní učitelkou Mgr. Terezou
Bauerovou podnikla dobrodružné spaní ve škole.
Letošní projekt ke Dni Země proběhl v úžasném prostředí
zoologických zahrad v Děčíně a Ústí nad Labem 30. dubna.
Vzdělávací oddělení obou zoo připravila pro žáky zajímavé
programy. Děti z první až čtvrté třídy se zoo v Děčíně dozvěděly
mnoho zajímavého při programech Na lovu s rysy a vlky,
Rekordmani světa zvířat, Lesní zvířátka, Ptačí stezka.
Páťáci se připojili k druhému stupni a vyrazili společně do Ústí nad
Labem, kde zkoumali šelmy a chování zvířat.
Na 3. května se pro všechny žáky chystá v rámci preventivních
programů beseda na téma Zdravá strava.
Na pondělí 7. května je připraven tématický program k výročí
osvobození. Skupiny dětí vyrazí např. na workshopy do
Synagogy v Děčíně, Židovského muzea v Praze, Památníku
Terezín. Děti z první až třetí třídy navštíví zámek v Děčíně.
Historie nás baví, a tak se těšíme na vystoupení skupiny
Pernštejni, která si určitě připravila na 25. května nějakou
zajímavou kapitolu z českých dějin.
Brozanský školní sbor vystoupí 27. května na festivalu Budyňský
krokodýl.
Mgr. R. Krunclová
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SPORT TEAM BROZANY zve všechny občany na sportovní
akce, které se uskuteční v následujících termínech:
pátek 04. 05. 2018 od 17:00 - Běh do schodů - 11. ročník
(Palackého náměstí 75) - přihlášky od 16:30
sobota 02. 06. 2018 od 17:00 - Běh okolo Hostěnic - 16. ročník
(hostěnický jez) - závody dětí od 15:15
středa 20. 06. 2018 od 18:00 - T-mobile Olympijský běh (fotbalový
stadion SK Sokol Brozany) - závod dětí od 17:00
J. Řebíček

DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 24. března zaplnily sál sokolovny desítky dětí nejen
z Brozan, ale i z blízkého okolí. Doprovázeli je sem jejich rodiče,
babičky, dědečkové, tetičky, kamarádi….
Konal se tu totiž tradiční dětský maškarní karneval se Sváťou.
K vidění byla spousta krásných masek. Sešlo se několik
princezen, pirátů, čertů, čarodějnic, ale i mnoho originálních
masek, se kterými si maminky a babičky daly doma očividně
spoustu práce.
Zábavné odpoledne se Sváťou bylo plné her, tance a soutěží. Děti
se tu mohly dosytnosti vyřádit a získat i nějakou tu sladkou
odměnu. Doufáme, že se karneval dětem líbil a příští rok přijdou
zas.
V. Rožcová

KLÁŠTER SESTER PREMONSTRÁTEK V DOKSANECH
u příležitosti 20. výročí obnovení řeholního života zve všechny
občany dne 1. Května 2018 v 14:30 hodin do chrámu Narození
Panny Marie v Doksanech.
P. Adrián Zemek, O. Praem.

RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vážení občané a kolegové rybáři, zimní období skončilo a 20. 3.
2018 v 17 15 hod začalo astronomické jaro /jarní rovnodennost/.
Tento začátek vypočetli astronomové a je to okamžik, kdy Slunce
vstoupí do znamení Berana, protne nebeský rovník a začne
stoupat na severní obloze stále výše nad obzor.
Počasí se zlepšilo a rybáři mohou vyrazit k řece, k rybníku na svá
oblíbená místa a pokusit se ulovit první úlovek.
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Do 15. června jsou hájeni dravci – štika, candát, bolen, sumec,
nově i okoun říční a má stanovenou lovnou míru 20 cm. Od 15.
března do 15. června jsou v rybářském revíru hájeni ostroretka
stěhovavá, parma obecná, podoustev říční, jelec jesen a jelec
tloušť.
Na našem revíru Ohře 1 je parma obecná a podoustev říční
hájena celoročně, to protože se již nevyskytují v takovém
množství jako v minulosti a abychom zachovali jejich populaci.
Rybáři pozor, lovná míra štiky je už druhým rokem 60 cm.
Stručně co se u rybářů událo. Jako každý rok, se na konci února
24. 2. konala v restauraci na Růžku výroční členská schůze místní
skupiny. Zúčastnilo se 44 rybářů a dva hosté z Litoměřic.
Tentokrát se nezúčastnil schůze starosta Brozan n/Ohří ing.
Václav Bešta, byl omluven a schůzi pozdravil jeho jménem
jednatel MS.
Schůze se řídila odsouhlaseným programem, v diskuzi vystoupilo
10 členů a opět jsme zvolili 10 delegátů na výroční konferenci MO
ČRS Litoměřice, která se konala 24. 3. 2018.
Letos byla schůze volební a členové si zvolili nový výbor, který
bude pracovat ve stejném složení jako v minulosti, jména +
kontakty jsou ve vývěsní skříňce na náměstí.
V diskuzi byly podány tři návrhy na doplnění usnesení a to, aby se
omezil denní úlovek lína obecného na 2ks a zvýšila se lovná míra
na 30 cm, dále aby se zakázal na všech MP revírech ČRS lov na
„SRKAČKU“ a i nadále pokračovat v boji proti výstavbě MVE na
jezu v Hostěnicích. Od 1. 4. 2018 platí nové doby lovu ryb na
mimopstruhových revírech a to od dubna do září od 4 00 do 24 00
hod a v říjnu do března od 5 00 do 22 00 hod.
Rybáři se zde dozvěděli mimo jiné, jaké byly celkové úlovky na
revíru Ohře 1- zatím se jedná jen o úlovky členů MO Litoměřice –
tak se např. ulovilo 482ks kaprů o celkové váze 1334 kg,
24 ks štik – 46,2 kg, jen 5 candátů – 16,1 kg, 49 ks amurů – 191,6
kg, 15 sumců – 125,4 kg,
dále, že revír byl velmi dobře zarybněn a zarybňovací plán byl
splněn na 100%.
Rybáři bylo zapsáno na revíru Ohře 1 - 3716 docházek, to se
vyčte z povolenek, neb rybář má za povinnost, před zahájením
lovu zapsat datum a číslo revíru, na kterém hodlá lovit.
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Z tohoto počtu je vidět, že revír Ohře 1 je hojně navštěvován.
Mládež se scházela pod vedením Zděnka Nováka v hasičárně a
jak to počasí dovolí, půjdou mladí rybáři zkusit lov ryb udicí k řece
Ohři, Zděnek je velice dobrý rybář, znalec přírody a má je
rozhodně co naučit
Opět tradičně se konala 18. března další jarní brigáda, která je
zaměřena na úklid odpadků na březích řeky Ohře – tentokrát
v Doksanech, sběr se konal na ramenu Nové Dvory, rybníku
v Doksanech a nad jezem. Sebralo se několik pytlů, které po
dohodě odvezli pracovníci Povodí Ohře. V rámci akce Ukliďme
Svět, ukliďme Česko, se 7. dubna konala další brigáda, a to v
Brozanech nad Ohří.
Úkolem brigádníků bylo posekat rákos na rybníku ATC a hlavně
sběr odpadků na podrevíru č. 2 a levém břehu řeky, sebrali jsme 6
pytlů, zúčastnilo se 10 dospělých členů a 2 mládežníci. Odpad po
dohodě likviduje s. p. Povodí Ohře – závod Terezín. Jak jsme si
všimli, nikdo další v Brozanech neuklízel, je to škoda. I pan
starosta se o nepořádku a chování některých občanů k přírodě
v našem okolí zmiňuje ve Zpravodaji.
A je co uklízet a vylepšovat, máme tu krásnou přírodu, řeku, les,
važme si toho, od roku 2001 je toto území přírodním parkem Dolní
Poohří.
Jako každý rok se konala 24. 3. 2017 v Litoměřicích konference
MO ČRS Litoměřice, za naší MS se zúčastnilo 8 členů – delegátů,
celkem bylo přítomno 62 členů. Naše MO má celkem k 31. 12.
2017 2133 dospělých členů, 53 mládeže do 18 let, v 7 kroužcích
je organizováno 112 dětí do 15 let.
Na konferenci byl zvolen nový výbor MO Litoměřice, má 8 členů a
předsedou byl opět zvolen ing M. Bulant
To je zatím z jarního období vše, rybářům přejeme hezké chvíle u
naší krásné řeky a pěkné úlovky, občanům, ať se daří, ať slouží
zdraví a klidný život.
Jan Šlosr jednatel MS
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