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SLOVO MÁ STAROSTA
Vážení spoluobčané,
Toto vydání zpravodaje se vám do rukou dostává později než
obvykle, protože záměrem redakční rady bylo uveřejnění
výsledků projednání ustavující schůze zastupitelstva městyse v
novém volebním období let 2018 – 2022. Na základě říjnových
komunálních voleb byl (podle zákona ve vztahu k počtu obyvatel
obou obcí) opět volen nejvyšší počet, tedy 15 zastupitelů. Velice
rád bych tímto poděkoval všem, kteří se k těmto volbám dostavili.
Z celkového počtu evidovaných voličů v naší obci, kteří měli tu
možnost vyjádřit se ke složení nejvyššího orgánu městyse, přišlo
pouze 51,68 %. Je to sice o 5,23 % více než minule, ale přesto je
zarážející, kolik voličů své právo rozhodnout nevyužilo. Nízká
volební účast je sice celospolečenský jev, ale volby do
zastupitelstev obcí jsou šancí každého z nás zásadně ovlivnit
dění ve svém nejbližším okolí. Tak snad příště.
V rámci zákonem stanovené lhůty nebyla k průběhu voleb
v našem okrsku podána žádná stížnost. Jelikož v této době
proběhla úspěšně koaliční jednání všech čtyř volebních uskupení,
uskutečnilo se v podvečer dne 31. 10. 2018 ustavující zasedání
Zastupitelstva městyse Brozany nad Ohří, kde byla zastupiteli
odsouhlasena všechna navržená usnesení v rámci programu.
Z výpisu
usnesení
uvádím
zjednodušeně
pouze
to
nejpodstatnější:
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- Usneseními č. 4 – 9 byl starostou městyse zvolen Ing. Václav
Bešta, místostarostou Mgr. David Šálek a dalšími třemi členy
rady Ing. Luděk Nový, RNDr. Miluše Pojerová a pan Antonín
Kühn.
- Usneseními č. 10 – 16 byl zvolen předsedou finančního výboru
Mgr. Jan Řebíček, členy pak MUDr. Vladimír Šild a pan
Stanislav Hamza, předsedou kontrolního výboru pan Zdeněk
Pech a členy pak Mgr. Jan Koubský a paní Jana Brůnová.
- Usneseními č. 17 - 21 byly pak schváleny odměny
neuvolněných členů zastupitelstva.
Do uzávěrky zpravodaje s uskutečnilo také první zasedání nově
zvolené rady městyse, která potvrdila záměr pokračování
v rozpracovaných projektech, a to:
- Realizace prioritního projektu „Rekonstrukce budov základní
školy“, kdy počátek stavebních prací znamená po určitou dobu
(asi tři měsíce) přesunout výuku do vybraných náhradních
prostor. Několik tříd se již v těchto náhradních prostorách učí
od 12. 11., zbylé třídy pak od 19. 11.
- Výstavba Polo-podzemních kontejnerů na primární separaci
odpadů v Hostěnicích, které jsou prakticky před dokončením.
- Pokračování v další administraci dotace na získání dopravního
automobilu pro naši jednotku sboru dobrovolných hasičů.
- Pokračování v administraci dotace na rekonstrukci budovy
zdravotního střediska, kde bude rekonstruován podkrovní byt
na dva menší a budou zde vybudovány tři garsoniéry na úkor
zbytečně velkých společných prostor, celá budova pak bude
zateplena a bude mít novou kotelnu.
- Urychleně pokračovat v dalších fázích tvorby nového
územního plánu.
- Pokračovat aktivněji v práci na objednaných projektových
dokumentacích (Rekonstrukce veřejného prostoru u bytovek
v ulici K Přívozu, Rekonstrukce části ulice Na Jamách, Nová
ulice v lokalitě Na Dílcích, Nová ulice propojující náměstí a ulici
Na Průhonu přes lokalitu bývalé stavební firmy, Vyčištění
mlýnského náhonu a Rekonstrukci brownfieldů).
- Příprava projektů na přemostění mlýnského náhonu, které
umožní místní dopravu při případných haváriích a opravách
mostků pod hlavními silnicemi.
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- Další přípravy projektů umožňujících ovlivnění života
v problematických lokalitách.
Dále se rada městyse rozhodla uzavřít smlouvu na vypracování
nové projektové dokumentace na výstavbu 1. patra přízemního
pavilonu mateřské školy za účelem rozšíření její kapacity,
rozhodla se k urychlení prodeje osmi-bytového nájemního domu
a urychleně dořešit studii rekonstrukce veřejného osvětlení.
Vážení spoluobčané, v mezidobí se udála jedna významná
společenská událost, která neunikla pozornosti žádnému
občanovi naší republiky. Ani v Brozanech nad Ohří jsme nebyli
lhostejní k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky.
Spolu s učiteli a dětmi základní školy i mateřské školy jsme
v pátek 26. října dopoledne vysadili „Strom republiky“ – lípu
srdčitou na malém hřišti, jako trvalou vzpomínku tohoto výročí.
Následně jsme spolu s organizátorkou soutěže dětských
výtvarných prací k tématu tohoto výročí paní Mgr. Martinou
Daniškovou ocenili nejlepší tvůrce. Paní Danišková kromě toho
zorganizovala výstavu dobových artefaktů na brozanské tvrzi,
která byla přístupná od čtvrtka i během celého svátečního
víkendu. Dovolte mi, abych touto cestou paní Mgr. Martině
Daniškové veřejně poděkoval za její občanskou aktivitu a
nezištnou organizační pomoc při zajištění těchto oslav, neboť se
také podílela na organizaci slavnostní vzpomínky v neděli 28.
října u nově rekonstruovaného pietního místa na Palackého
náměstí, která se vydařila i přes nepřízeň počasí. Sešlo se
minimálně 140 občanů, se kterými jsme spolu důstojně vzpomněli
výročí ukončení 1. světové války a všech nepřízní osudu stoleté
historie naší republiky. Nezapomněli jsme také občanů obou obcí,
kterým osud nepřál právě v dobách nejtěžších a kteří (jak je na
pietním místě uvedeno) „Nad vlastní život milovali svobodu“.
Vážení spoluobčané, závěrem si nemohu odpustit ještě jedno
společné poděkování, a to za projevenou důvěru v komunálních
volbách, se kterou se budeme snažit nakládat tak, abychom vás
nezklamali.
Všem přeji hezké prožití podzimního období, mnoho osobních i
pracovních úspěchů a mnoho příjemných chvil se svými přáteli a
ve vašich rodinách.
starosta Ing. Václav Bešta
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INFORMACE ÚŘADU
Úřad městyse zve občany na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
vánočního stromu. Sejdeme se v pátek 30. 11. 2018 v 1800 hodin
na náměstí v Brozanech nad Ohří. Spolu s pěveckým sborem
základní školy si můžete zazpívat koledy a poslechnout si
žesťový kvintet pod vedením Mgr. Šourka. V jejich podání zazní
opět brozanská štědrovečerní znělka.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ve středu 19.12.2018 v 1800 hodin se bude konat 2. zasedání
Zastupitelstva městyse Brozany nad Ohří.
PROVOZNÍ DOBY BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ PRO:
ÚŘAD MĚSTYSE BROZANY NAD OHŘÍ:
Pondělí
24.12.2018 svátek ZAVŘENO
Úterý
25.12.2018 svátek ZAVŘENO
Středa
26.12.2018 svátek ZAVŘENO
Čtvrtek
27.12.2018 ZAVŘENO
Pátek
28.12.2018 ZAVŘENO
Pondělí
31.12.2018 700 – 1100
Úterý
01.01.2019 svátek ZAVŘENO
Od středy 02.01.2019 platí běžná provozní doba
SBĚRNÝ DVŮR BROZANY NAD OHŘÍ:
Úterý
25.12.2018 svátek ZAVŘENO
Čtvrtek
27.12.2018 1600 – 1800
Sobota
29.12.2018 1000 – 1300
Neděle
30.12.2018 1400 – 1700
Úterý
01.01.2019 svátek ZAVŘENO
Od čtvrtka 03.01.2019 platí běžná provozní doba
POŠTA PARTNER II BROZANY NAD OHŘÍ:
Pondělí
24.12.2018 svátek ZAVŘENO
Úterý
25.12.2018 svátek ZAVŘENO
Středa
26.12.2018 svátek ZAVŘENO
Čtvrtek
27.12.2018 platí běžná provozní doba
Pátek
28.12.2018 platí běžná provozní doba
Pondělí
31.12.2018 730 – 1000
Úterý
01.01.2019 svátek ZAVŘENO
Od středy 02.01.2019 platí běžná provozní doba
4

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme občany na splatnost poplatku za komunální
odpad v roce 2018, který byl 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 platba týká a do zprávy pro příjemce
uvedou opět číslo popisné či evidenční, místo katastru
(tj. Brozany či Hostěnice) a příjmení vlastníka.

UDÁLOSTI V NAŠICH OBCÍCH
PODZIMNÍ RUCH VE ŠKOLNÍCH KULOÁRECH
Po prázdninách je potřeba se fyzicky připravit na školní rok a
nejlepším způsobem je rozhýbání svalů při závodu Běh do
úštěckých schodů 13. září. V Úštěku už začínáme být tak trochu
postrachem, neboť naši běžci zpravidla obsadí přední příčky.
Nejinak tomu bylo i tentokrát. Naši běžci i běžkyně přivezli od
každé medaile jeden exemplář.
Kromě sportu je potřeba také tvořit, a tak se zájemcům naskytla
možnost strávit 22. zářijové sobotní dopoledne s keramikou a
tvořivým duchem.
I letošní deváťáky čeká výběr školy, kam nastoupí příští školní
rok. Ve čtvrtek 4. října jsme proto společně navštívili Techdays
na výstavišti Zahrady Čech v Litoměřicích.
V říjnu také probíhal preventivní program zaměřený na zdravé
stravování, zdravý životní styl a prevenci úrazů.
Běháme nepřetržitě, a tak si někteří 16. října vyběhli na Mostnou
horu v Litoměřicích. Opět to nebylo bez umístění, závodníci
dovezli 3 zlaté medaile a po dvou stříbrných a bronzových.
Naše republika oslavila své 100. výročí vzniku dne 28. října
2018, tedy ani my jsme nemohli nechat tuto událost bez
povšimnutí. 26. října ve škole proběhl projektový den s českými
vlajkami, žáci se zúčastnili sázení stromu svobody v parku Na
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Průhonu a zapojili se do výtvarné soutěže tematicky zaměřené na
sté výročí republiky.
Tento pátek si také rodiče i děti mohli užít tematický program
Halloweenský les, který pro ně připravila školní družina ve
spolupráci s rodiči a dalšími dobrovolníky.
Brozanský školní sbor ještě v rámci oslav 100. výročí republiky
vystoupil na pietní akci u pomníku na náměstí Palackého dne 28.
10. Své další vystoupení předvedli naši zpěváci a zpěvačky dne
4. listopadu, kdy sboristé zazpívali na akci Den pro Izrael
v Litoměřicích.
Dne 5. listopadu absolvovali žáci 8. ročníku besedu na téma
náhradní rodinná péče, které souvisí s tematickým celkem rodina
v rámci výchovy ke zdraví.
„Devítka“ usiluje o správný výběr střední školy, a tak ve středu
14. listopadu navštívila výstavu Škola 2018 v Domu kultury
v Litoměřicích.
Pokud budete mít chuť vyrobit si nějakou vánoční dekoraci,
zavítejte 21. 11. do Hasičárny na tradiční adventní dílnu.
Vhledem k probíhající rekonstrukci budovy ZŠ se žáci
průběžně stěhují do náhradních prostor. Prosíme zejména rodiče,
aby pravidelně sledovali informace na webu školy.
RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vážení občané, kolegové rybáři, přátelé od vody, léto a prázdniny
máme za sebou.
Je podzim a čeká nás už jen zima. Dny jsou kratší a chladnější,
rostliny odkvétají a ze stromů opadává listí, zvířata si připravují
zásoby potravin na zimu a na zimní období se připravují i ryby.
U vody už je větší klid, a rybáři mají naději ulovit pěkného kapra
či dravce, kteří zvyšují svoji aktivitu. Loví se na přívlač, nebo
na nástražní rybičku /např. plotičku, ouklej, hrouzka.
I nadále se výbor MO ČRS Litoměřice a výbor místní skupiny
schází 1x za měsíc, abychom plnili úkoly, které nám
vyplývají z naší záliby – rybaření, a které nám ukládají nadřízené
orgány. Mladí rybáři se schází u řeky nebo na rybníku
v Brozanech, aby si vyzkoušeli praktický lov ryb, poznávali život
u vody, živočichy a rostliny, které se v této lokalitě vyskytují.
Členové naší rybářské stráže kontrolují hlavně náš revír Ohře 1 –
hlavní tok a podrevír č. 2 – rybník u kempinku, č. 3 – rameno
Nové Dvory a rameno Doksany, č. 4 rybník v Doksanech a č. 5
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rameno Kliment /Mouřko/. Dbáme na dodržování rybářského
řádu, a hlavně se zaměřujeme na to, aby rybáři dodržovali místo
lovu v čistotě a nezanechávali po sobě nepořádek. Bohužel,
ne vždy se rybáři chovají u vody podle našich představ, porušují
tak rybářský řád a každý rok proto zadržíme, sebereme několik
povolení k rybolovu.
Je podzim, nastala doba výlovů. Letošní sucho a tropická vedra
rybám dost uškodila, někde došlo i k drobnému úhynu, nebo
dokonce k velkému úhynu ryb. Nás se to díky bohu netýkalo a
v našem revíru ryby toto období přežily dobře, i když průtoky byly
v Brozanech velmi nízké.
Například 16. 8. teče 6,94 m3/s, 8. 9. v 1800 jen 5,55 m3/s, 15. 9.
5.2 m3/s, 28. 9. v 700 5,013 m3/s atd. Na řeku pod jezem
v Doksanech, dále u Písku, Přívozu a pod cukrovarem je žalostný
pohled, obnažené ostrůvky kamenů, v provozu je jedna turbína, a
jen přes ní teče voda pod jez a klapky jsou téměř suché. Na jez
„válcák“ na koupání ve vanách pod ním a parádní rybolov pod
jezem můžeme už jen vzpomínat. Hodně podobné je to i díky
MVE pod jezem v Libochovicích.
Ano, tím, že neprší, je málo vody, ale časté kolísání hladiny a
někdy velké změny v průtocích mají na svědomí MVE, kterých je
od jezu v Hostěnicích proti vodě až k Nechranické přehradě
celkem devět. Provozovatelé nedodržují manipulační řády, a
proto někdy máme v korytě tak málo vody, stačí se podívat
na grafy průtoků v různých úsecích pod Nechranickou přehradou.
Ryby přežily i díky jezu v Hostěnicích, který řeku okysličuje.
Proto stále budeme proti výstavbě další MVE na krásné řece
Ohři, nechceme suchý jez v Hostěnicích. Již 3x požádal
investor o přerušení řízení z důvodů časové náročnosti pořízení
podkladů, které potřebuje pro nové řízení. KÚ Ústeckého kraje
mu vyhověl a přerušil řízení do 31. 10. 2018. Naše místní supina
rybářů, Brozany z. s. a spolek Scorzonera z Píst se proti
rozhodnutí již proto 3x odvolali, ale i naše poslední odvolání MŽP
dne 15. 10. 2018 opět zamítlo. Tudíž investor má volnou cestu
k dodání všech podkladů do 31. 10. 2018, které mu stanovuje
Rozhodnutí MŽP ze dne 13. 9. 2016!!!!
My však nenecháváme nic náhodě a naši zástupci Vašek
Šťástka, předseda místní skupiny a Olda Krejčí ze spolku
Brozany zajedou do uvedeného termínu na Krajský úřad
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nahlédnout do spisu k zjištění stavu věci. Pak již budeme čekat
na vyjádření Krajského úřadu a potom začneme další kolo
legislativního odporu. Tady je třeba ocenit snahu všech tří spolků
řešit vše v rámci Správního řádu České republiky. Měli byste
vědět, že doposud bylo od Rozhodnutí o povolení výjimky
ze strany Krajského úřadu dne 9. 5. 2016 do dnešního dne
legislativně vzájemně komunikováno 14 dokumentů s tzv.
kulatým razítkem.
Naší velkou akcí a tzv. rybářskými žněmi je vždy každoroční výlov
rybníka. V sobotu 29. září jsme
provedli za účasti některých členů
MO ČRS Litoměřice tradiční výlov
rybníka u kempu v Brozanech.
Počasí nám přálo, byl slunný teplý
den. Přišlo dost diváků, hlavně
rodiče s dětmi, brigádníků už tolik
ne, ale nakonec jsme to zvládli. Bylo sloveno celkem 1137 kg
kapra. Z toho se 837kg, to je asi 837 ks kapra se vysadilo zpět do
revíru Ohře 1. Bylo tam i několik štik a malých sumečků. I to jsme
pustili do řeky. Násada byla v dobrém zdravotním stavu, krásná
čistá ryba. Výlov byl hospodářem MO Petrem Sedláčkem, dobře
hodnocen. Musíme zde poděkovat členu výboru Pavlu Kozákovi,
který se po celou dobu stará o krmení ryb a dělá to dobře. Zpět
do chovného rybníka jsme vrátili 300 kg násady kapra, aby nám
ještě do příštího roku vyrostla. Mimořádně jsme ještě dostali a
vysadili 1200 ks násady kapra K2. Takže celkem bylo letos do
Ohře 1 vysazeno 2037 ks násady kapra.
Sucho, sucho, sucho – žhavé téma posledního půlroku. Žehrají
zemědělci, zahrádkáři i rybáři. V řekách je hrozivý podstav vody,
řada potoků vyschla, ztenčují se zásoby podzemních vod. Chybí
nám rybníky a zadržování vody. Např. v 16. století v době
rozmachu rybníků jich u nás byla spousta, to je 180 tisíc hektarů.
V současné době činí rybniční plocha jen 52 tisíc hektarů a ta
zdržuje více než 400 mil. m3vody.
Blízká se možná na lepší časy. Ministerstvo zemědělství
podporuje rozšíření rybniční sítě v rámci programu „Podpora
retence vody v krajině - rybníky a vodní nádrže.
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V naší republice je celkem 587 místních organizací, a hodně se
jich začalo touto nabídkou zabývat. Zástupci ČRS proto už jednali
letos v červnu na zasedání s poslanci Zemědělského výboru,
kterému byli přítomni i zástupci Mze ČR, s apelem, aby se zvýšily
v rámci státního rozpočtu finanční prostředky na podporu
výstavby a obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních
nádrží.
Organizační složky českého rybářského svazu hospodaří
na 2000 chovných rybníků s katastrální plochou 2300 ha a roční
produkcí ryb 1200 až 1300 tun, tím se rybáři jako celek řadí mezi
pět největších chovatelů ryb v ČR.
Vážení občané, kolegové rybáři, užívejte si krásné podzimní dny,
hezký pobyt u řeky na lovu a pěkné úlovky.
V Brozanech dne 22. 10. 2018

Jan Šlosr, jednatel MS

Kulturní komise informuje „OSLAVY 100. LET REPUBLIKY“:
SÁZENÍ LÍPY

26. října 2018 proběhlo na malém hřišti SLAVNOSTNÍ SÁZENÍ
LÍPY REPUBLIKY spolu se žáky ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří. Při
této významné události proběhlo také vyhlašování výsledků a
předávání cen ve výtvarné soutěži 100 LET REPUBLIKY.
Úvodní řeč pronesla paní učitelka Mgr. Jana Harazímová, která
zazpívala Českou i Slovenskou hymnu. Celá škola se k ní přidala.
Děti znaly díky paní učitelce, která vede ve škole hudební
výchovu a pěvecký sbor i hymnu Slovenskou. Následoval projev
pana starosty Ing. Václava Bešty, který po projevu provedl
„slavnostní sázení lípy“. Přidal se k němu místostarosta Mgr.
David Šálek a ředitelka ZŠ Mgr. Alice Marešová. Mezi oceněnými
dětmi bylo pět dětí z MŠ, tři z I. stupně ZŠ a tři z II. stupně ZŠ.
Speciální ocenění se dostalo také nejlepším kolektivním pracím:
kolektivní práce dětí z MŠ, kolektivní práce „Čeští lvi“ 1. třídy,
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kolektivní práce „100 let republiky“ 7. třídy a nakonec nejlepší
skupinová práce „Naši prezidenti“ 3. třídy. Obrázky vyhodnocené
v soutěži jako nejlepší vybírala porota ve složení: Hana
Dvořáková a Nikola Dvořáková (za sociální komisi) Olina
Gabrielová (za OÚ knihovnice) a Martina Danišková (za kulturní
komisi). Ceny a diplomy předávala organizátorka soutěže Mgr.
Martina Danišková.
PIETNÍ AKT NA NÁMĚSTÍ

28. října 2018 ve 14 hodin se u pietního místa na náměstí
uskutečnil vzpomínkový akt. Starosta městyse ve svém projevu
představil nově opravené „pietní místo“, které připomíná jména
obětí 1. světové války a německé okupace. Jako další vystoupil
P. Adrian Zemek. O hudební doprovod se postaral pan Šourek a
jeho kvintet. Starosta spolu s místostarostou Davidem Šálkem při
této příležitosti ocenili tři občany za významnou a dlouhodobou
činnost pro blaho obce: Mgr. Jaroslavu Boreckou, Svatavu
Syrovou a JUDr. Václava Sisla. Tito tři získali knihu „100 artefaktů
za posledních 100 let“, kterou věnoval Oldřich Krejčí. Na závěr
vystoupil pěvecký sbor místní ZŠ pod vedením paní učitelky Jany
Harazímové. I přes nepříznivé počasí dorazilo přibližně 140
občanů.
VÝSTAVA NA TVRZI

Ve čtvrtek 25. října a v pátek 26. října 2018 navštívila historickou
tvrz MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří. K příležitosti oslav 100. výročí
republiky byla v sobotu 27. a v neděli 28. října tvrz otevřena pro
veřejnost. Návštěvníci tvrze zde mohli shlédnout miniexpozici k
125. letům TJ Sokola Brozany nad Ohří. K vidění zde bylo
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několik dobových exponátů, historické fotografie, zápisky z
kroniky, ale i fotografie ze současné činnosti Sokola.
V přízemí byly vystaveny dvě dobové vojenské uniformy.
Legionářská uniforma Václava Jůna doplňovala informace
o legionářích z Brozan nad Ohří a Hostěnic. Uniforma RAF
Josefa Ševice z Nových Dvorů a kopie jeho technického
zápisníku, historické fotografie z osvobození, informace od
bývalého kronikáře Mgr. Jiřího Jakubce, dokumenty a fotografie
týkající se rodiny Mikulových, která byla zastřelena gestapem a
další dokumenty tvořily informace k II. světové válce v Brozanech
nad Ohří a okolí. V samostatné místnosti byla instalována
výstava historických fotografií Brozan nad Ohří a Hostěnic.
Úvodní text o říjnu 1918 a o 1. výročí vzniku republiky a sázení
lípy Svobody v roce 1919 spolu s fotografiemi sázení lípy
připomínal významné výročí 100. let republiky. Celé první patro
zdobily obrázky dětí z MŠ a ZŠ Brozan nad Ohří na téma „100.
let republiky v Brozanech nad Ohří“. K vidění zde bylo i několik
kolektivních prací. Během víkendu tvrz navštívilo 255 osob.
Vstupné bylo dobrovolné a vybralo se 3601 Kč. Tato částka
bude použita při dalších akcích a soutěžích pro děti.
Autorka výstavy: Mgr. Martina Danišková

TJ SOKOL BROZANY informuje:
17. listopadu v 17 hodin se uskuteční u pietního místa na náměstí
tradiční setkání a zapalování svíček, jako poděkování za svobodu
a demokracii. Pro děti bude připravena stezka při svíčkách.
Všichni jste srdečně zváni.
HOSTĚNICE INFORMUJÍ
Názvem příspěvku navazuji na předchozí informace, které
odrážely některé skutečnosti spojené s občany a životem
v Hostěnicích. I když se snažím být ve svých vyjádřeních
objektivní, ne každý to tak vždy musí vidět. Někdo o událostech
třeba neví, někdo je přejde jako samozřejmost. Jedno je jisté –
letošní léto a jeho velmi krásné projevy i tzv. babího léta jsou
neodmyslitelně pryč. Každý byl ale určitě spokojen. Naše obec
s přilehlými osadami v tomto období zjevně utichla, chataři již
převážně zazimovali, a my místní občané žijeme jako vždy, svými
denními starostmi. Skončily komunální volby s výsledkem, zřejmě
každému známým. Pozitivní je, že všechna uskupení mají ve
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svých programech téměř stejné cíle a činnosti ve prospěch
občanů a našich obcí. Jen doufejme, že své sliby občanům
naplní. K tomu můžeme přispět i my všichni v celém městysu, a
to jednak tlakem na nové zastupitele, ale také svojí další
aktivitou.
Co se ještě tak důležitého událo? Všichni si určitě všimli, jak
pracovníci servisní organizace Služby Brozany s.r.o. opravili a
natřeli plůtek uprostřed obce. Zelený plot krásně zarámoval naší
historickou lípu, vysazenou v roce 1945 a zatím s jednou lavičkou
vytvořil příjemnou klidovou zónu. Je to myslím vhodný počin
k oslavám 100. výročí vzniku republiky. Doufejme, že ještě jeho
okolí, jako součásti veřejného prostranství, dozná určitých
prospěšných úprav. Nepřehlédnout se nedaly ani zaplněné díry
v komunikaci směrem z Brozan do Hostěnic pod dálnicí. Rovněž
cesta na Nouzov doznala vylepšení, tak jako vždy zásluhou
občana Hostěnic pana V.S.
V Hostěnicích má sídlo spolek Brozany, z.s., který se svou
činností snaží chránit životní prostředí v našem okolí. Jeho
členové a příznivci uskutečnili další „brigádu“ k shrabání
posekané trávy na ojedinělé stepní louce u nás – v chráněné
lokalitě ve Štěpnici, aby tam mohl na jaře vykvést Hlaváček jarní
(Adonis vernalis). Spolek se zároveň snaží již 5 let zákonnými
prostředky zabránit výstavbě malé vodní elektrárny (MVE) na
našem jezu. Komunikace se správními orgány vč. ministerstva
životního prostředí (MŽP ČR) pokračovala i v tomto období. Před
týdnem jsme obdrželi, bohužel negativní odpověď na naše již
čtvrté odvolání. Blíže o této otázce zřejmě píšou rybáři, s kterými
spolek úzce spolupracuje a v tzv. „boji“ pokračujeme dál.
Při čtení tohoto příspěvku a vydání tohoto Zpravodaje bude již
po významných oslavách vzniku naší státnosti. Zřejmě řada z vás
zhlédne i historické fotografie a výtvarné práce žáků místní MŠ a
ZŠ na tvrzi. Bude slavnostně zasazena v intraviálu městyse další
LÍPA, jako STROM REPUBLIKY a vzpomínka pro nás a
pro budoucí generace. A život půjde dál ….
Mějte se dobře.
RSDr. Oldřich Krejčí, MBA
Vydává městys Brozany n. Ohří, IČO 00263397, jako občasník.
Je evidován na MK ČR pod č. j.: E 18608
12

