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SLOVO MÁ STAROSTA
Vážení spoluobčané,
opět se vám dostává do rukou další
vydání Zpravodaje. Tentokrát v období,
kdy paní zima přitáhla otěže, a navíc
hrozí holomrazy. Mimo jiné, velice
nepříjemné období pro zemědělce.
Období, kdy chybí sněhová přikrývka, je
sucho a slunečno, připomínám zcela
záměrně.
Kdo
chodí
s očima
otevřenýma, nemůže si nevšimnout, jak
a kde se občané chovají ke svému veřejnému prostoru. Je zde
naprosto patrný postoj mnohých, kteří neváhají bezostyšně
odhodit odpadky kdekoliv a kdykoliv, jen ne do nádoby k tomu
určené. Při této příležitosti bych opět a poněkolikáté chtěl apelovat
na chovatele psů. Mnozí ještě nevzali na vědomí jejich povinnost,
že mají po svých mazlíčcích uklízet jejich exkrementy. K tomu jim
městys pomáhá příslušným mobiliářem. Náměty k jeho rozšíření
jsou pak na další diskusi.
Touto cestou mi dovolte, abych poděkoval pracovníkům Služeb
Brozany s.r.o., kteří namísto času věnovanému důležitějším
úkolům musí neustále sbírat nedopalky a krabičky od cigaret,
různý obalový materiál - zejména od potravin, a další odpad.
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Nyní mi dovolte, abych se krátce dotkl otázky posledního
(lednového) zasedání zastupitelstva městyse. To bylo nutné
svolat mimo plánovaný termín proto, že bylo nutno 1) schválit
novou veřejnoprávní smlouvu s městem Litoměřice o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků, a za 2) schválit Plánovací
smlouvu, díky níž mohou stavebníci na svých pozemcích
realizovat výstavbu nových RD v době, kdy ještě nejsou vystavěny
základní inženýrské sítě, a není vystavěna komunikace k těmto
stavebním pozemkům.
Samostatným bodem schůze bylo projednání návrhu podání
žádostí o dotace, kdy je záměrem rady městyse; převzít do
majetku nemovitosti manželů Mandových na Palackého náměstí a
mít tak aktivní vliv na život v této části městyse buďto sami nebo
prostřednictvím jiného provozovatele (zavedená nezisková
organizace); řešit prostřednictvím dotace místní brownfieldy, a to
bývalý areál firmy VLK a Rozvojovou plochu části bývalých
kravínů pro rozvoj dalšího podnikání; rekonstruovat na sociální
bydlení a zateplit celou budovu zdravotního střediska; pokračovat
s výstavbou chodníků na místním hřbitově; zakoupit dopravní
automobil pro hasiče.
Kromě již jmenovaných akcí v minulém Zpravodaji, připravujeme
likvidaci bývalé čistírny odpadních vod Na Průhonu za účelem
prodeje stavební parcely, budeme rekonstruovat vybavení
přečerpávací stanice za zdravotním střediskem, čímž
zlegalizujeme její provoz, a v neposlední řadě pak připravujeme
rekonstrukci pomníku padlých v Brozanech nad Ohří, abychom
zde měli důstojné pietní místo.
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte vyslovit myšlenku,
abychom vyjmenované smělé plány, které by měly přispět ke
zkvalitnění života občanů, nehatili z druhé strany jinými
nepříjemnostmi. Třeba těmi uvedenými v úvodu tohoto článku.
Úplným závěrem mi dovolte popřát všem občanům krásné a
spokojené prožití letošního předjaří, mnoho sil a elánu do další
práce.
starosta Ing. Václav Bešta
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INFORMACE ÚŘADU
VÝZVA RODIČŮM:
Chtěli bychom touto cestou požádat maminky, tatínky, případně
starší sourozence, kteří by byli ochotni pomoci s pořádáním
dětského dne. (příprava občerstvení pro děti, zajišťování
jednotlivých disciplín apod.) Dětský den se uskuteční 10. 06.
2018. Případní zájemci kontaktujte pí Vaníčkovou, 416 814 562.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Plánovaný termín vítání občánků: 22. 03. 2018 od 16:00h
týká
se dětí
narozených
v období
od 01. 10. 2017 do 31. 12. 2017
termín
pro podání
přihlášky
je
do 15. 03. 2018
POPLATEK ZA PSY
Žádáme občany, kteří doposud neuhradili poplatek
za psa, aby takto učinili do konce měsíce března.
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.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Děkujeme občanům za příspěvky, které v letošním roce s počtem
osmi pokladniček dosáhly částky 14 453Kč.
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UDÁLOSTI V NAŠICH OBCÍCH
ČERSTVÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH KULOÁRŮ
Od začátku roku 2018 se nám opět sešlo několik událostí, o které
bychom se s Vámi rádi podělili.
24. ledna navštívili žáci šesté třídy Muzeum v Litoměřicích, kde se
zúčastnili akce Příběh knihy. Během prohlídky se dozvěděli
mnoho zajímavého o tom, jak se vázaly a tiskly knihy napříč
staletími.
Kromě knih jsme se také zajímali také o divadlo, a tak deváťáci
vyrazili 29. ledna do Divadla K. H. Máchy v Litoměřicích na
představení v provedení Činoherního studia Ústí nad Labem s
názvem My, děti ze stanice ZOO. Hned následující den, tedy 30.
ledna se do působiště ČS Ústí nad Labem vypravila osmá třída
doplněná několika nadšenci ze sedmé a šesté třídy. Hra Williama
Shakespeara Zkrocení zlé ženy měla u všech diváků velký ohlas.
Bylo to představení pro život poučné :-) a klasika v pojetí
činoheráku byla velmi povznášejícím zážitkem.
Na začátku února proběhl již 2. ročník recitační soutěže o
Odinovo kopí. Sedm statečných, kteří se nadchli pro poezii,
bojovalo srdcem i veršem a bylo jich 5, kteří postoupili do
okresního kola.
Kromě ducha je třeba pěstovat též těla, a tak předškoláci z MŠ,
žáci 3. a 4. ročníku vypluli 6. února na plavecký kurz do
Litoměřic.
Děti z naší školy se s doprovodným programem zúčastní Vítání
občánků 22. března. Brozanský školní sbor se 23. března
tradičně předvede v soutěži Litoměřická notička.
Další z projektů v letošním školním roce jsou Olympijské hry. V
rámci této akce žáci 28. března vyzkouší své bruslařské umění na
zimním stadionu a 2. března pak proběhne celoškolní projektový
den zaměřený na tématiku ZOH, jednotlivých disciplín a našich
reprezentantů.
7. března se v mateřské škole uskuteční setkání s Mgr. Janou
Harazímovou, která poskytne rodičům budoucích prvňáčků
informace o zápisu do 1. třídy a přípravě na školu.
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Zápis do 1. třídy ZŠ se bude konat 10. dubna 2018. Zápis do MŠ
proběhne v první polovině měsíce května 2018.
TERMÍNY AKCÍ POŘÁDANÝCH SPORT TEAMEM BROZANY
Pátek 04. 05. 2018 - Běh do schodů
Sobota 02. 06. 2018 - Běh okolo Hostěnic
Středa 20. 06. 2018 - T-mobile Olympijský běh
Červenec 2018 - Camping cup (přesný termín není stanoven)
Sobota 28. 07. 2018 - Hostěnický triatlon
TJ SOKOL BROZANY informuje
Od září probíhá ve sportovní hale každý pátek cvičení
"všestrannosti" (základy atletiky, cvičení na gymnastickém nářadí,
míčové hry, hry s padákem, překážkové dráhy, apod.). Školáci
cvičí od 13 hod. a nejmenší děti od 14 hod. Stále se ozývají nové
maminky kvůli cvičení pro nejmenší. Moc nás to mrzí, ale není
možné přijímat další děti, kapacita je maximálně obsazena.
Nově se můžete hlásit na kroužek volejbalu, který je pro děti
každé úterý od 17-18 hod. Pokud máte zájem, přijďte se podívat
nebo kontaktujte trenéra Daniela Kubíka 702 207 560. Každou
středu od 17-18 hod. probíhá ve sportovní hale trénink Kin-ballu
pod vedením Hanky Dvořákové. Zúčastnit se mohou děti i dospělí.
Neváhejte si přijít Kin-ball vyzkoušet. Je možnost kontaktovat H.
Dvořákovou 775 912 559.
Více informací najdete na webu: http://tjsokolbrozany.blogspot.cz/
PŘEHLED ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLÝCH AKCÍ ROKU 2017
Novoroční výstupy: Blešno, Ostrý u Hlinné, Milešovka
26. 02. Jizerská „50“ – tradiční účast Františka Řebíčka
17. 03. Sokolské šibřinky
22. 04. Den Země – čištění studánek
06. 05. Pouťové utkání ve volejbalu
27. 05. Sokolský výlet – prameny Chrudimky, Nové Hrady,
Litomyšl, Kouřim, Lipany (35 turistů, 12 cyklistů)
16. 06. Dětské šibřinky
03. 06. Běh okolo Hostěnic - součást závodů "Král Středohoří"
20. 07. Turnaj ve stolním tenise – 18. ročník
29. 07. Hostěnický triatlon - součást závodů "Král Středohoří"
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23. 09. Sletová štafeta (běh 17 dětí, 4 dospělí, 15 kolařů)
17. 11. Tradiční setkání u pomníku – den boje za svobodu a
demokracii. Pro děti výstup na tvrz při svíčkách (48
dospělých, 40 dětí)
01. 12. Návštěva „Barborek“ na cvičení všestrannosti
08. 12. Mikulášská nadílka pro děti (20 dospělých, 42 dětí)
18. 12 Strojení stromečku pro zvířátka se školní družinou
18. 12. Výročí úmrtí Václava Havla – setkání u pomníku
28. 12 Poslední smeč
29. 12 Zamykání Ohře (15 dospělých)
Novoroční výstupy roku 2018:
31. 12. výstup na Pannu, 1. 1. výstup na horu Říp
Za TJ Sokol Brozany: Mgr. Martina Danišková

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE:
V pátek 23. března 2018 se ve velkém sále v hasičárně uskuteční
od 16:00 "Jarní setkání" pro seniory. K tanci i poslechu zahraje
Mgr. Šourek.
Všichni senioři jsou srdečně zváni.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Sbor dobrovolných hasičů a Úřad městyse
Brozany nad Ohří si Vás tímto dovolují pozvat
na tradiční dětský maškarní karneval se
Sváťou, který se bude konat v sobotu 24.
března 2018 od 14.00 v Sokolovně.
Budeme se těšit na Vaši účast.
BROZANSKÁ POUŤ
Letos se uskuteční 5. - 6. května 2018.
SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY – MAŠKARNÍ BÁL
V sobotu 24. 03. 2018 od 20:00h v Sokolovně
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RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vážení občané, kolegové rybáři,
starý rok odešel a je tu nový. Pro rybáře bývá nový rok spojován
s plánováním dalších vycházek a výprav, ale především se
sněním o nových zážitcích a úlovcích. V lednu už neplatí staré
rybářské povolenky. Vyplňování sumářů docházek a úlovků
umožňuje připomenout si uplynulou sezónu, kde vyvstanou
především vzpomínky na úspěšné výpravy. Nastává čas
bilancování a nových předsevzetí. Největším předsevzetím pro
rybáře, je strávit více času na rybách, který se, jak známo, do
života člověka nezapočítává.
Výbor místní skupiny se poprvé sešel na schůzi 12. 1. 2018.
Naším hlavním úkolem bylo připravit se na výroční členskou
schůzi a na volby nového výboru.
Jako každý rok i letos nás čeká dost práce, budeme se scházet 1x
za měsíc a pracovat podle plánu práce, který byl na výroční
členské schůzi odsouhlasen. Především to bude sběr a úklid
odpadu, co na březích řeky, ramen a rybníků zanechají rybáři, ale
ne jen rybáři, odstranění stromů a větví na cestách kolem našeho
revíru, které tam leží po vichřice v říjnu 2017, péče o chovný
rybník, kde je násada kapra, rybářská stráž bude kontrolovat revír
a dbát na pořádek u vody, budeme vysazovat násadu ryb podle
zarybňovacího plánu a také uspořádáme závody v Doksanech a
Brozanech.
Členové výboru to dělají dobrovolně, rádi, bez nároku na odměnu,
ve svém volném čase, to proto, že milují přírodu, pobyt u řeky a
rybaření je jejich velkým celoživotním koníčkem. Bez toho, se to
dělat nedá. Problém je, že ve výboru jsou už dva důchodci,
předseda už se k důchodu také přibližuje a nedaří se nám získat
mladší rybáře pro tuto činnost. To není problém jenom náš, ale ve
většině výborů místních skupin a organizací.
Pokud by se někdo chtěl do této činnosti zapojit, kontaktujte
předsedu Vaška Šťástku, rádi Vás uvidíme.
Rybářský kroužek se schází v hasičárně v Brozanech , mladí
rybáři se zabývají teorií lovu ryb, učí se rybářský řád, poznávat
ryby a atd. Praktický rybolov si zkusí, až to počasí dovolí a bude
tepleji. Ve dnech 15. - 18. 2. se konal v Letňanech tradiční 9.
Rybářský veletrh FOR FISCHING, kterého se někteří členové také
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zúčastnili, je to největší rybářský veletrh v ČR, zastoupeno je přes
1000 rybářských značek a zúčastní ho několik desítek tisíc rybářů.
Informace o cenách povolenek, a otevírací doba kanceláře
prodeje povolenek je krom dalších informací ve skříňce na
náměstí v Brozanech.
Dále upozorňuji rybáře, kteří loví na revírech SÚS Ústí n/L. že při
ulovení a ponechání si lína obecného a amura bílého musí tento
úlovek zapsat do povolenky bezprostředně po jeho ponechání, to
je změna oproti roku 2017, pozor na to!! Další změna pro ty, co
loví na kanálu v Račicích. Hospodaří na něm rada ČRS a od roku
2018 tam platí, že při lovu na nástražní rybku, se smí použít
pouze celá nástražní rybka, jejíž délka se stanovuje na 15cm , to
platí i pro přechovávané nástražní rybky, je to stejné jako na
Lipně, a to z důvodů ochrany malých candátů, kteří jsou velice
snadno zranitelní a při nešetrném zacházení často hynou.
Ještě trochu čísel některých ulovených druhů ryb ve vodách, které
spadají pod Český rybářský svaz, ne Moravský rybářský svaz a
ne soukromé revíry. Jsou to úlovky v roce 2016, rok 2017 se
teprve zpracovává, takže se celkem ulovilo např. 912 409 ks
kapra obecného o celkové váze 2 019 944 kg, 9 150 ks sumce
velkého o váze 77 000 kg, amura bílého 20 369 ks – 67 153 kg a
candáta obecného 37 808 ks – 72 590 kg, štiky obecné 43 884ks
o váze 90 515 kg.
Členové MO ČRS Litoměřice ulovili v r. 2017 v revíru Ohře 1 např.
482 kaprů, 24 štik, 5 candátů, 15 sumců, 21 úhořů, 49 amurů,
Tato čísla narostou o úlovky členů jiných organizací, kteří u nás
lovili, to se ale teprve zpracovává, tak příště.
Dne 28. 1. 2018 se uskutečnila první brigáda, zprůchodnili jsme
cestu kolem podrevíru č. 2,
„BAŽINY„, hlavně u Slonkovi propusti, kde bylo na cestě hodně
spadlých stromů.
Rybáři přejí všem úspěšný vstup do jarního období, které se
kvapem blíží.
To je zatím pro toto číslo vše a další informace budou v příštím
ZPRAVODAJI.
Jan Šlosr – jednatel MS
Vydává městys Brozany n. Ohří, IČO 00263397, jako občasník.
Je evidován na MK ČR pod č. j.: E 18608
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