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Radostné prožití svátků vánočních a
úspěšný nový rok 2018

Přejí občanům
všichni zastupitelé a
zaměstnanci městyse Brozany nad Ohří
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Vážení spoluobčané,
Ocitáme se pomalu na přelomu starého a nového roku, což pro
většinu z nás bývá období bilancování svých dosažených úspěchů, ale i
neúspěchů. Zároveň to bývá vždy období, kdy si dáváme různá
předsevzetí a plánujeme, co nás v novém roce čeká, ale rozhodně si do
něho vždy přejeme zdraví a štěstí.
Přesto jsou události, které
naplánovat nelze, ať už jsou veselé či smutné – ty, které přinese sám
život. Ale jsou také věci, které můžeme svým přičiněním ovlivnit. Ovlivnit
svou prací a pozitivním přístupem k životu.
Naše obec má pro rok 2018 plány smělé. Plány, které by měly přispět
ke zkvalitnění života v ní. Ať už se jedná o vybudování Parkourového
hřiště s fitness prvky pro vyšší kategorie dětí na volnočasovém areálu,
nebo je to vybudování Podzemních kontejnerů v Hostěnicích, či
zkvalitňování veřejného prostoru obou obcí. Těší mě, že neubývá dětí
ve školce (kde budou vyměněny všechny ventily u radiátorů) a že je stálá
naplněnost dětí ve škole - v nich je naše budoucnost. Proto pevně
věříme, že bude kladně rozhodnuto a budeme moci rekonstruovat
budovy místní základní školy. Jsem moc rád, že nás v obou obcích
přibývá a že mají lidé zájem u nás bydlet. Proto chceme v tomto roce
pokročit s jednáním a začít s revitalizací rezervních rozvojových ploch jak
pro bydlení, tak pro nové podnikání v Brozanech nad Ohří, abychom
mohli našim občanům nabídnout další perspektivu. Pro potřeby obou
obcí je pak nadále nutné pracovat na dokončení vyvolané jednoduché
pozemkové úpravy, potažmo na novém územním plánu.
Ale ne jenom prací živ je člověk. Proto bylo v rozpočtu obce
rozhodnuto o další podpoře spolkové činnosti. Přál bych si, aby se dařilo
spolkům a organizacím naplňovat jejich programy a úspěšně zvládat
jejich činnost. Aby neměli nouzi o nové členy, ať už z řad dospělých nebo
dětí a mládeže. A přál bych si, aby byly společně se spolky nadále
prostřednictvím komisí připravovány vybrané sportovní, společenské a
jiné kulturní akce.
Taktéž bych si přál, aby se dařilo všem firmám, společnostem,
podnikatelům a živnostníkům, kteří působí na území naší obce. Z jejich
prosperity má i obec ať přímý či nepřímý užitek.
A v neposlední řadě bych byl moc rád, aby se dobře vedlo Vám,
občanům. Aby se Vám dostávalo zdraví. Abyste byli úspěšní ve školách,
zaměstnáních, osobním i rodinném životě. My na obci se Vám budeme
snažit naslouchat a pracovat tak, aby se nám v Brozanech nad Ohří a
Hostěnicích dobře žilo.
Ing. Václav Bešta - starosta
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INFORMACE ÚŘADU
PROVOZNÍ DOBY BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ PRO:
ÚŘAD MĚSTYSE BROZANY NAD OHŘÍ:
Pondělí
25. 12. 2017
ZAVŘENO - svátek
Středa
27. 12. 2017
07:00 – 11:30, 12:00 – 17:00
Čtvrtek
28. 12. 2017
otevřeno pouze pro možnost
vyzvednutí voličských průkazů pro volbu prezidenta ČR v tomto
čase:
07:00 – 11:30, 12:00 – 15:00
Pondělí
01. 01. 2018
ZAVŘENO - svátek
Od středy
03. 01. 2018
platí běžná provozní doba.
SBĚRNÝ DVŮR BROZANY NAD OHŘÍ:
Sobota
23. 12. 2017
16:00 – 18:00
Neděle
24. 12. 2017
ZAVŘENO – svátek
Úterý
26. 12. 2017
ZAVŘENO – svátek
Čtvrtek
28. 12. 2017
16:00 – 18:00
Sobota
30. 12. 2017
10:00 – 13:00
Neděle
31. 12. 2017
ZAVŘENO – svátek
Od úterý
02. 01. 2018
platí běžná provozní doba.
POŠTA PARTNER BROZANY NAD OHŘÍ:
Pondělí
25. 12. 2017
ZAVŘENO - svátek
Úterý
26. 12. 2017
ZAVŘENO - svátek
Pondělí
01. 01. 2018
ZAVŘENO - svátek
Od úterý
02. 01. 2018
platí běžná provozní doba.
VEŘEJNÁ SBÍRKA
Městys Brozany nad Ohří vyhlásil veřejnou sbírku „Na léčbu, léky
a zajištění potřeb pro paní Hanku Dvořákovou z Brozan nad Ohří.“
Přispět můžete na účet či do pokladničky umístěné v kanceláři úřadu
městyse Brozany nad Ohří. Děkujeme.
č. ú. 115 - 57 43 02 02 67/0100
Sbírka byla schválena Krajským úřadem Ústeckého kraje,
dne 07.12.2017, č.j. 2614/SCKZU/2017-6.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Červené nálepky na popelnici za rok 2017 lze použít až do konce
ledna 2018.
Poplatek za komunální odpad na rok 2018 je ve výši 480 Kč a platit
ho je možné až od ledna 2018.
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Upozorňujeme občany, že popelnice musí být přistaveny v den vývozu
nejpozději do 6:00 hodin ráno.
Nové termíny a typy vývozů sběrných nádob na komunální odpad pro
zimní období 2017 - 2018.
Vývozy se budou konat vždy v pátek každý sudý týden. Od nového roku
bude jiná barva samolepky.
Týden

Den

Datum

Barva
nálepky

Den

Datum

Barva
nálepky

52

Pátek

29.12.2017

červená

10 Pátek

9.3.2018

modrá

2

Pátek

12.1.2018

modrá

12 Pátek

23.3.2018

modrá

4

Pátek

26.1.2018

modrá

14 Pátek

6.4.2018

modrá

6

Pátek

9.2.2018

modrá

16 Pátek

20.4.2018

modrá

8

Pátek

23.2.2018

modrá

Týden

UDÁLOSTI V NAŠICH OBCÍCH
S VÁNOČNÍ HVĚZDOU NAD HLAVOU
21. listopadu proběhla akce Větrníkový den, kterou se Česká republika
připojuje k Evropskému dni pro cystickou fibrózu. Cílem této akce je
podpořit slané děti, jak se také říká dětem trpícím touto vážnou a
nevyléčitelnou nemocí. Naše škola se do tohoto projektu zapojila a žáci
vyrobili větrníky, které byly odeslány do FN Motol.
Brozanský školní sbor tradičně vystoupil v pátek 24. listopadu při
rozsvěcení vánočního stromku na náměstí Palackého, kde zazněly
koledy a písně s vánoční tématikou.
Ve středu 29. listopadu se konalo zasedání školské rady. Kromě
běžných bodů programu členové rady hovořili o společném vzdělávání –
inkluzi a zástupci rodičů tlumočili ostatním členům rady náměty rodičů.
Tradiční školní florbalová liga zahájila ve čtvrtek 30. listopadu svým
prvním ze čtyř kol. V tento den se také uskutečnila od 16h adventní
dílna pro veřejnost s rekordně nízkou účastí. Mohli bychom tedy mluvit
spíše o komorním adventním setkání s chvojím :-)
Některé třídy z prvního stupně vyrazily 1. prosince na hrad Housku za
Mikulášem, čerty a anděly. Děti potkaly vykutáleného čertíka, Lucifera.
V hradní kapli se setkaly s hodným mnichem, který jim vyprávěl o svátku
svatého Mikuláše. Po schodišti se pak vydaly za anděly do dílničky, kde
chystají dárky hodným dětem. Nakonec přijaly pozvání samotného
Mikuláše a nikdo neodešel s prázdnou.
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A aby čertů nebylo málo, dorazili také v pondělí 4. prosince do všech
školních tříd i s anděly a Mikulášem. Čertování pak ještě pokračovalo ve
školní družině, kde děti soutěžily a užily si spoustu zábavy.
Devátá třída vyrazila 6. 12. na exkurzi do Buggyra Technology
Center Roudnice nad Labem - technického zázemí pro první český
truckracingový tým. Buggyra tým získal devět evropských titulů a nyní se
zúčastní rallye Paříž - Dakar. Prohlídka byla výborná a jako třešnička na
dortu působilo setkání s Davidem Vršeckým - jezdcem a
šéfkonstruktérem týmu, dvojnásobným mistrem Evropy v tahačích.
Všichni si odnesli dojmy i autogram!
6. prosince také proběhla přednáška pro 7. ročník v rámci programu
prevence sociálně patologických jevů na téma drogy a alkohol.
Žáci 6. a 7. ročníku se 7. prosince zúčastnili okresního kola turnaje ve
flobale v Lovosicích, kde obsadili skvělé 3. místo.
Školní sbor vystoupí s vánočním koncertem od 17h v neděli 17. prosince
v chotěšovském kostele a 18. prosince v kostele Sv. Gottharda v
Brozanech nad Ohří také od 17h.
Děti ze školní družiny se 18. prosince vypraví do lesa, aby tam rozmístily
krmení pro lesní ptáčky.
19. prosince se škola promění ve vánoční manufakturu a výrobky, které
vzniknou během školní adventní dílny, bude možné zakoupit během
Vánočního jarmarku a bazaru, a to 20. prosince v odpoledních hodinách.
V pátek 22. 12. si všichni užijí vánoční besídky ve třídách a koncert v
kině.
Pod střechami základky, mateřinky, družinky i školní jídelny je nás čím
dál tím více a přejeme si, aby všichni našli radost v srdci a prožili

šťastné Vánoce s úsměvem ve tváři. Záhy pak přijde nový rok, tak
v něm ať máte rovný krok :-)
NĚCO ZASE Z HOSTĚNIC
V době psaní příspěvku napadl konečně sníh a začalo mrznout. Vše
kolem připadá konečně jako idylické vánoční období a navíc vše bílé se
zdá být i čisté. Ale jak ten čas běží, nestačíme skoro ani počítat poslední
dny konce tohoto roku, ba dokonce někdy se nám zdá, že nám k životu
chybějí už i hodiny. Než to zimní slunovrat všechno změní, nastává
právě nyní ten pravý čas vánoční, kdy je příležitost se zastavit, sejít se
v kruhu rodiny nebo s přáteli, zavzpomínat a ohlédnout se v pomyslném
zpětném zrcátku, co jsme každý dokázali, a bilancovat, co se nám
podařilo splnit a co bohužel musíme přesunout na rok následující.
Naše ulice, návsi, domy a jejich okolí mezitím ozářila různá vánoční
výzdoba, až je někdy radost pohledět, co se mnohým z nás podařilo
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různými světýlky na fasádách udělat, aby to ve tmě bylo jak v zimním
království z nějaké americké filmové reklamy. A právě i tato světla a teplo
našich domovů nás nyní pozitivně nabíjí vnitřní energií a sbližuje. A tak
to má být.
Možná malou náplastí na to, čím naše obce i v letošním roce žily a stále
žijí, je zpráva z hostěnického sídla spolku Brozany, že společně s dalšími
dvěma spolky (rybářů a aktivistů z Píst) jsme se na začátku prosince
společně odvolali proti dalšímu přerušení správního řízení ve věci malé
vodní elektrárny (MVE) vydaného Krajským úřadem v Ústí nad Labem na
žádost jejího investora. S existencí MVE na našem jezu jak víte,
nesouhlasíme již 5 let a na našem stanovisku budeme nadále legitimně
trvat. Věříme, že naším společným úsilím a pochopením se nám bude
nadále dařit, zejména argumentačně.
Závěrem děkuji všem za pomoc a pochopení v prosazování dobrých věcí
a chci požádat o to samé co vloni, a to, ať máme k sobě i v tom v novém
roce zase o kousek blížeji a ať nám s úsměvem jde vše „lépěji“.
Přejeme za vedení spolku
Brozany z. s. všem Hostěňákům a
Brozaňákům příjemnou vánoční pohodu, štěstí, lásku a hlavně zdraví
v novém roce 2018. Rádi vás uvidíme na kratičkém tradičním (10.)
setkání v Hostěnicích u vánočního stromku 24. 12. po 16. hodině. A
budete-li mít náladu, zkusme na Silvestra po obědě (po 14 hodině)
udělat společné chodecké kolečko Hostěnice – Brozany a zpět a při tom
se podívat na panoráma směrem k památné hoře Říp.
S úctou všem Oldřich Krejčí

RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vážení občané, vážení kolegové rybáři i v posledním čísle
ZPRAVODAJE, Vás rybáři budou informovat, co se u nich událo
v posledních měsících roku 2017.
Blíží se konec roku, prožíváme adventní čas, vánoční svátky a rybářům
se blíží konec sezóny 2017, budeme bilancovat, jaká byla sezóna, jak
jsme splnili vytýčené úkoly a jak se zarybnil rybářský revír Ohře 1. Každý
vlastník povolenky musí do 15. ledna příštího roku odevzdat vyplněnou,
ale i třeba prázdnou povolenku, to když neměl žádný úlovek a podle toho
zjistí, jak byl úspěšný rybář. Už je ale i dost rybářů, co jdou k vodě ne pro
maso ale jen pro radost strávit příjemný čas v přírodě a v této hektické
době si odpočinout a zbavit se starostí a načerpat nové síly.
Výbor MS se scházel pravidelně 1x za měsíc a plnil vytýčené úkoly a
úkoly které dostává od MO ČRS Litoměřice. Mládež se scházela 1x za
14 dní pod vedením Zděnka Nováka a prováděla praktický rybolov.
Rybářská stráž kontrolovala hlavně rybářský revír Ohře 1, zaměřujeme
se na dodržování pravidel rybářského řádu, ale také dbáme na to, aby
6

rybáři po sobě nezanechávali u vody nepořádek, toto tvrdě postihujeme
a máme tu pravomoc za to zadržet i povolenku k rybolovu, což se také
v některých případech stalo.
Zarybňovací plán byl splněn a řeka byla velice dobře zarybněna – vysadil
se kapr obecný, celkem 1800 kg, amur bílý o hmotnosti cca 1,5 - 2kg,
candát obecný 8-10 cm, lín obecný,
v květnu plůdek štiky 25 -30mm, na podzim parádní násada štiky obecné
o hmotnosti 0,5 -1kg, v chovném rybníku je zatím zakomorováno 420 ks
kapra obecného, který se bude krmit a tradičně bude sloven v říjnu 2018,
přesná čísla se dozví členové na výroční členské schůzi místní skupiny,
která se bude konat 24. února 2018 v restauraci na Růžku, tím zveme
všechny členy. Také jsme již naplánovali rybářské závody, na rybníku
v Doksanech budou jen pro členy místní skupiny dne 28. 4. 2018 a pro
všechny členy ČRS budou v Brozanech dne 9. 6. 2018.
Vašek Šťástka předal čerstvě uhynulé a zmrazené velevruby malířské a
tupé paní RNDr. Svobodové z Výzkumného ústavu vodohospodářského
T. G. Masaryka v Praze, aby v laboratořích zjistili příčinu úhynu mlžů
v řece Ohři, protože nás to zajímá. Není nám to lhostejné, a navíc orgán,
který měl konat - ČIŽP - totálně zklamala. Jak jsem již psal, je to pro nás
poučení a příště budeme postupovat jinak a důsledněji.
Stále jsme ve spojení s Ing. Pětíkem a Ing. J. Poršem z Povodí Ohře s.
p. a sledujeme přípravu zprůtočnění ramen Mouřko, ramene Nové Dvory
a odbahnění soutoku Čepele a ramene Doksany, snad se toho v r. 2018
dočkáme. Pro ryby a ostatní živočichy, by to bylo velice prospěšné.
Co nového k výstavbě MVE na jezu v Hostěnicích? Ani letos investor
stavbu nezahájil, naopak podruhé 12. 10. 2017 požádal o přerušení
řízení. Dne 13. 11. 2017 KÚ ÚK vydává usnesení a vyhovuje žádosti a
řízení opět přerušuje do 29. 6. 2018. Žadatel to zdůvodnil časovou
náročností pořízení podkladů, které Ministerstvo životního prostředí ve
svém druhoinstančním rozhodnutí označilo jako potřebné pro nové
rozhodnutí o udělení výjimky.
Pokud chce investor pokračovat v realizaci záměru, musí mu být udělena
výjimka ze zákazů dle § 56 zákona č.114/ 1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny.
Rybáři, Spolek Brozany, Scorzonera jsou a budou stále proti výstavbě
MVE, a proto se podruhé odvolaly k MŽP, protože nesouhlasíme
s osmnáctiměsíčním odkladem vyjádření.
Možná, že dojde v budoucnu i ke změně doby lovu ryb na
mimopstruhových revírech, už by to nemělo být tak složité. ČRS zaslal
20. října 2017 Ministerstvu zemědělství ČR následující návrh na jejich
změnu:
Od dubna do září by se lovilo od 4:00 do 24:00 hodin, od října do března
od 5:00 do 22:00 hodin. S tím souhlasí i Moravský rybářský svaz.
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Uvidíme, jak to dopadne. O změně budete včas informováni, nebo
můžete sledovat webové stránky ČRS /www.rybsvaz.cz/ nebo jeho profil
na Facebooku, kde jsou vždy čerstvé informace.
Poslední den v roce se výbor MS tradičně v 13:00 hodin sejde u jezu
v Doksanech, kde zapálíme svíčky, uctíme památku zesnulých
kamarádů rybářů a rozloučíme se s řekou.
Rybářům ještě jednou - do 15. ledna odevzdat povolenku - přehled o
úlovcích, do konce dubna zaplatit členský příspěvek 500 Kč, mít
splněnou brigádnickou povinnost, platný rybářský lístek a již v lednu si
můžete do Litoměřic zajet pro novou povolenku a můžete opět k vodě.
Hájeni do 16 června jsou jen dravci, ostatní ryby dle rybářského řádu se
mohou lovit po celý rok. I nadále má okoun míru na Ohři 1 20 cm a štika
60 cm, pozor na to!
Vážení občané, kolegové rybáři, užijte si dny volna a klidu, nikam
nespěchejte, věnujte se rodině, dělejte jen to, co vás baví, máte rádi, a
co vás naplňuje. Hektických dnů si většina z vás užije v příštím roce
2018 dost a dost, taková je dnes doba a pochybuji, že se v tomto ohledu
něco brzo změní.
Výbor MS Doksany Vám proto přeje hezké vánoce, klid, pohodu, zdraví,
dobrý vstup do nového roku 2018 a úspěšný celý rok, rybářům hezké
chvíle u vody a pěkné úlovky. S pozdravem Petrův zdar!
Jan Šlosr – jednatel MS Doksany

ZÁJEZD DO ITÁLIE NA PALMOVOU RIVIÉRU
Dovoluji si Vám nabídnout poslední volná místa na autobusový zájezd do
Itálie, který se uskuteční v termínu od 24. srpna do 2. září. Vyrazíme do
přímořského městečka Aba Adriatica. Apartmánový dům Albachiara leží
jen pár kroků od písečné pláže a pěší promenády. Apartmány jsou pro
čtyři až sedm osob a mají dvě oddělené ložnice.
Cena zájezdu je od 4 900 Kč do 6 100 Kč za osobu, záleží na počtu
ubytovaných v apartmá.
V ceně je zahrnuto ubytování, autobusová doprava přímo z Brozan,
cestovní pojištění, spotřeba energií, závěrečný úklid.
Platbu lze rozložit do několika splátek.
Bližší informace získáte na telefonu 736 222 577 nebo na e-mailu:
rozec@email.cz (paní V. Rožcová)
Vydává městys Brozany n. Ohří, IČO 00263397, jako občasník.
Je evidován na MK ČR pod č. j.: E 18608
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