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SLOVO MÁ STAROSTA
Vážení spoluobčané,
Je mou milou povinností, a zároveň velkou ctí, pozdravit všechny
občany vždy v úvodu Zpravodaje městyse Brozany nad Ohří. Ani
toto vydání není výjimkou. Proto mi dovolte, abych každému popřál
vše dobré v této podzimní době. V době, kdy - jen pro informaci:
„Z celkového počtu 1 014 registrovaných voličů pouze 56,11 %
voličů našeho volebního okrsku přispělo svými hlasy k rozhodnutí
o sestavě příslušných poslanců Poslanecké sněmovny parlamentu
ČR.“ Volební účast byla horší už jen ve 22 volebních okrscích
z celkových 105 v našem okrese.
Pro vlastní tvorbu zpravodaje máme zaveden systém, kdy jsou
postupně vyzýváni zástupci subjektů, kteří mají občanům co říci o
své dosavadní činnosti a plánech pro nejbližší období. Pokud
zareagují a do určitého termínu dodají své příspěvky, máte
možnost se dozvědět vše aktuální ze života obou našich obcí.
Důležité informace úřadu městyse nevyjímaje. Stále se jedná o
zpravodaj, který občany nezatěžuje inzercí a dalšími komerčními
záležitostmi. Pokud je však mezi vámi někdo, kdo by měl co
důležitého sdělit ostatním občanům a chtěl touto cestou své
informace zveřejnit, je potřeba se domluvit na úřadě městyse
(třeba e-mailem na adrese: mestys@brozanynadohri.cz).
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Shora jsem již zmínil, že nastala podzimní doba, a ta sebou přináší
zahájení topné sezóny. Všichni majitelé nemovitostí, které jsou
vybaveny plynovými kotly, musí mít pro případ kontroly k dispozici
revizní zprávy. Jak na kotel, tak na spalinovou cestu (komín).
Takové zprávy zaručují, že po provedené kontrole takový kotel topí
správně, tedy i vzniklé spaliny obsahují povolené množství emisí.
Dovoluji si připomenout, že od 1. 1. 2017 musí mít tyto revizní
zprávy i majitel nemovitosti vybavené kotlem na tuhá paliva.
Vzhledem k tomu, že mnoho kotlů na tuhá paliva - zejména ty na
uhlí - vyžadují lidskou obsluhu, žádná zpráva nezaručí, že takový
kotel topí správně, a že vzniklé spaliny obsahují povolené množství
emisí. O tom se mnozí z nás více či méně přesvědčují téměř
denně.
Zkušenosti
týmu
akreditované
zkušebny
Výzkumného
energetického centra byly formulovány do tzv. Smokemanova
desatera správného topiče:
1. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí. (Kouř z komína neakceptuje
hranice tvého pozemku).
2. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.
3. Nespaluj odpadky!
4. Nastav regulační klapky tak, aby k palivu mohl vzduch. (Nedus oheň,
hlavně po zatopení, kdy je komín studený.)
5. Přikládej častěji a menší dávku paliva. (Neplatí pro automaty a zplyňovací
kotle.)
6. Pravidelně čisti kotel.
7. Používej moderní kotel či kamna.
8. Udržuj teplotu spalin za kotlem a kamny mezi 150o C a 250o C.
9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ.
10. Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused.

Nejedná se o vyčerpávající pravidla, ale pokud se jimi budeme
řídit, celkové množství znečišťujících látek se podstatně sníží. Co
je ale neméně důležité, budeme podporovat dobré sousedské
soužití. A na to bych chtěl v závěru apelovat.
Vážení spoluobčané, všem přeji, aby se vám podařilo najít co
nejvíce pozitivní energie pro další práci. Zároveň přeji hodně
zdraví, štěstí a pohody mezi svými blízkými.
starosta Ing. Václav Bešta
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INFORMACE ÚŘADU
Úřad městyse zve občany na SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ vánočního stromu. Sejdeme se v
pátek 24. 11. 2017 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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Plánovaný termín vítání občánků bude městys
Brozany nad Ohří zveřejňovat na webových
stránkách městyse. Proto je nutné, aby následně
po tomto zveřejněném termínu rodiče nově
narozených dětí nahlásili svůj zájem se vítání
zúčastnit.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme občany, 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.
Barva
nálepky

Týden

Datum

Barva
nálepky

6.10.2017 červená

2

Pátek 12.1.2018

modrá

42

Pátek 20.10.2017 červená

4

Pátek 26.1.2018

modrá

44

Pátek

3.11.2017 červená

6

Pátek

9.2.2018

modrá

46

Pátek 17.11.2017 červená

8

Pátek 23.2.2018

modrá

Týden

Den

40

Pátek

Datum

Den
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Barva
nálepky

Týden

Den

Datum

Barva
nálepky

1.12.2017 červená

10

Pátek

9.3.2018

modrá

50

Pátek 15.12.2017 červená

12

Pátek 23.3.2018

modrá

52

Pátek 29.12.2017 červená

14

Pátek

6.4.2018

modrá

16

Pátek 20.4.2018

modrá

Týden

Den

48

Pátek

Datum

UDÁLOSTI V NAŠICH OBCÍCH
DO LAVIC
Čas letí, a tak máme za sebou už dva měsíce tohoto školního
roku. Škola dosáhla svého historického maxima co do počtu žáků,
neboť školu navštěvuje celkem 206 dětí. Do 1. ročníku nastoupilo
v září 25 čerstvých školáčků.
I letos se škola zapojila do projektů Ovoce do škol a Mléko do
škol. Žáci dostávají zdarma neochucené mléko a ovoce nebo
zeleninu.
Během měsíce září proběhl v celé škole projekt Poznáváme se,
pomáháme si, který je zaměřen na zařazení nových žáků do
kolektivů tříd.
V letošním školním roce škola spolupracuje s nakladatelstvím Klett
na pilotáži nové učebnice anglického jazyka Blogger´s. Pilotáž
probíhá v 6. ročníku po celý školní rok. Nakladatelství Klett
poskytuje škole zdarma veškeré materiály pro výuku včetně
učebnic a pracovních sešitů.
Dne 15. září se zástupci všech ročníků s velkým úspěchem
zúčastnili Běhu po úštěckých schodech, kde je koučovali Bc.
Jaroslav Lepšík a Ondřej Míka. Naši závodníci se umístili na
medailových pozicích ve všech kategoriích.
Žáci z prvního i druhého stupně zavítali ve dnech 21. a 22. září do
Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem. Během plnění úkolů na
šesti stanovištích se dozvěděli mnoho zajímavého o Armádě ČR,
zdravovědě, chemické ochraně a navštívili prostory krytu pod
Větruší.
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6. října se devátá třída vypravila na litoměřické výstaviště, kde
probíhal projekt Techdays, jehož organizárory jsou Okresní
hospodářská komora v Litoměřicích ve spolupráci s Městem
Litoměřice a Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka. Jedná se
prezentaci středních škol zejména technických oborů.
Deváťáky doprovodila jejich třídní učitelka Mgr. Hana Kolářová.
Akce s názvem Jíme zdravě a s chutí se uskutečnila 9.
října ve školní družině. Program byl zaměřený na zdravý
životní styl a výživu.
V pátek 13. října podnikli šesťáci ve škole akci s
názvem Noc s knihou, kterou pro ně připravila Mgr.
Eva Švihnosová.
Na magický pátek 13. října připravila školní družina ve
spolupráci s rodiči Strašidelnou stezku brozanským
lesem. Děti ze školní družiny, jejich starší i mladší
sourozenci a kamarádi plnili úkoly na celkem osmi
stanovištích s tématikou Halloweenu a pohádkových
bytostí. U čarodějnice z brozanského lesa musely
děti prokázat svou odvahu lovením bonbónů
z krabice plné pavouků, hadů a myší, u vodníků
zase chytaly na udičky dřevěné rybky, pomáhaly
upírům přenášet krev a u lesních žínek se trefovaly
dýněmi do nůše. Na stanovišti Pata a Mata si
otestovaly své šikovné ruce zatloukáním hřebíků a
u dědka z pohádky O veliké řepě zase stříháním
sladkostí „poslepu“. Strašidelnou atmosféru v lese pomáhaly
navodit rozsvícené dýně, svíčky a všudypřítomní Hejkalové z osmé
třídy základní školy. Završením celé stezky bylo setkání dětí
s Luciferem, který si v našem lese pro tento den rozložil svůj úřad.
Každé z dětí po přistoupení před pekelného ředitele muselo slíbit,
že se bude dobře učit, uklízet a poslouchat, což všichni stvrdili
otiskem svého palce na připravený pergamen.
Děti si od pekelníka odnesly vyznamenání,
drobné dárky a některé i pár dřepů k tomu. Pro
všechny malé i velké účastníky akce bylo na
závěr připraveno pohoštění ve školní družině.
Vychovatelky školní družiny při ZŠ Brozany nad
5

Ohří děkují všem rodičům, učitelům a žákům školy, kteří
s organizací programu pomáhali, připravili dětem občerstvení a
zajistili odměny.
Po úspěchu v Úštěku přišlo další zápolení našich běžců 19. října v
Litoměřicích na Běhu pod Mostnou horou, odkud závodníci přivezli
5 medailí.
Žáci naší školy, kteří se zajímají o parkur, tedy ten bez koně,
spolupracovali s úřadem městyse a firmou, která tato hřiště
realizuje. Podělili se o své nápady a náměty. Parkurové hřiště by
mělo vzniknout v prostorách volnočasového areálu.
Školní sbor bude 5. listopadu opět zpívat v Litoměřicích u
příležitosti návštěvy izraelského velvyslance.
RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vážení občané, kolegové rybáři, léto máme za sebou a 22. září byl
první podzimní den. Pro rybáře nastalo období, kdy dravci zvyšují
svoji aktivitu a tak bychom se mohli dočkat pěkných úlovků, ale i
kapraři si přijdou na své.
Ryby cítí příchod zimy, a proto potřebují více žrát, aby byly v dobré
kondici a dobře přežili zimní období. Tím je větší naděje na úlovek
než v parném létě.
Minule jsem se zmiňoval o velkém úhynu škeblí, velevrubů a raků
pruhovaných na Ohři – revíru č. 1
Úhyn jsme zaregistrovali začátkem srpna, ačkoliv jsme to nahlásili
na všechna možná místa, např. AOPK, ČIŽP, odbory životního
prostředí Litoměřice, Ústí atd., žádného konání a výsledků proč
došlo k úhynu, jsme se nedočkali.
Proto jsme v pátrání pokračovali i nadále sami, protože nás to
zajímá. Seznámili jsme se s RNDr. J. Svobodovou z Výzkumného
ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka - Praha 6, ta přijela se
svou kolegyní 12. 9. pod jez do Doksan. Nepřijela kvůli úhynu
škeblí, ale sbírat raky pruhované. Rak pruhovaný a rak signální je
nepůvodní živočich a u nás nežádoucí, protože přenáší na naše
raky – říčního, bahenního a kamenáče račí mor a sám je imunní
Sebrali 20 raků, odvezli do laboratoře a budou zjišťovat, jestli
nemají račí mor. Dále zjistili, že uhynulé škeble mají na sobě
zelený povlak a někteří raci měli modrou barvu.
6

Dle jejího názoru, byl úhyn způsoben mědí. Přípravky, které
obsahují měď, se stříkají chmelnice, kterých je blízko řeky Ohře
proti proudu více než dost.
V příštím čísle rybáři podají další informace, určitě jich bude dost.
Dne 9. září se konalo na Labi MIČR LRU Feeder – zvítězil náš
člen místní skupiny Stanislav Polívka a stal se tak mistrem ČR pro
rok 2017 – blahopřejeme.
Další věc, která trápí rybáře, ale nejen rybáře, jsou sexuální
proměny u ryb.
Vědci varují před nečekanými důsledky znečišťování našich vod.
Stále více přibývá dat, která potvrzují, že řada těchto látek –
odborně řečeno endokrinní disruptory ovlivňují živé organismy,
hlavně ryby. Jedná se o vypouštění zbytků léčiv, chemikálií či
hormonální antikoncepce zpět do přírody a vodních toků.
V česku se to už týká řek Labe, Vltavy, Jihlavy, Svratky a Tiché
Orlice.
Na těchto místech byl pozorován zvýšený výskyt intersexu /se
znaky obou pohlaví/,abnormalit pohlavních žláz, současný výskyt
samčích i samičích buněk, zmenšení pohlavních žláz, či snížená
hladina samčích hormonů.
To vše vede ke zhoršování plodnosti a při tření ryb, rozmnožování
v řece, se oplodní méně jiker a vykulí se méně váčkového plůdku.
To bylo již prokázáno u parmy obecné a pstruha obecného ve
Vltavě, Labi, Svratce, Jihlavě a Tiché Orlici, čerpáno z tisku.
Dále děkují rybáři Jirkovi Novotnému, který za pomocí syna a dvou
rybářů vytáhl z Bažiny „5 velkých stromů“. Tím se zvětšil prostor
pro sportovní rybolov a může lépe odtékat spadlé listí. Jinak se listí
zachytávalo za větve a postupně padalo ke dnu, kde tlelo, a koryto
se tím stále zanášelo a hnilobný proces měl i vliv na kvalitu vody,
tedy životní prostředí ryb a jiných živočichů.
V neděli 24. 9. se tradičně konal
výlov
chovného
rybníka,
brigádníků a diváků přišlo dost, vše
proběhlo bez problémů, členy
výboru MO Litoměřice byl dobře
hodnocen. Násadu kapra krmí
Pavel Kozák a pomáhá i Fratišek
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Volák. Dle přírůstku a celkové váhy bylo vidět, že o ryby pečovali
dobře. Celkem bylo sloveno 1148 kg kapra, při průměrné váze
1,30 kg to je cca 883 kusů. Ryba byla v dobrém zdravotním stavu
a vše bylo vysazeno do revíru Ohře 1.
Mladí rybáři se schází pod vedením Z. Nováka u vody, aby si
zkusili praktický rybolov. Dětí je dost, někteří rodiče vozí své děti i
z okolních vesnic a měst
V neděli 8.10 2017 se u jezu v Hostěnicích uskutečnila schůzka
s Marianem Páleníkem – předsedou správní rady Přátel přírody a
poslancem Michalem Kučerou - předsedou podvýboru Ochrana
přírody a krajiny. Schůzku zorganizoval Vašek Šťástka, dostavili se
zástupci rybářů, OS Brozany nad Ohří z.s.
L. Brož, zástupce obce Písty. Informovali jsme je o velkém úhynu
chráněných živočichů letos v srpnu, a seznámili se záměrem
vystavit zde MVE .
Na tahu je teď investor, my čekáme na jeho kroky a pak se
budeme bránit tak, jak nám umožňuje zákon.
Závěr zněl – státní úředníci z ČIŽP v Ústí n/ L. vše řešili s velkým
zpožděním, a dle jejich písemného vyjádření v den šetření bylo
vše pořádku.
To ale prováděli až za měsíc po oznámení, to je trestuhodné.
Není pochyb o tom, že úhyn a na léto ukrutně čistou vodu v řece,
způsobila s největší pravděpodobností měď.
Rybáři se poučili a
příště se budeme
chovat a jednat
tak, aby se viník
zjistil.
Rybářům
přeji
krásné podzimní
dny u řeky Ohře a
pěkné
úlovky,
občanům
hezký
podzim a ať se
daří.
Jan Šlosr, jednatel MS Doksany
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SK SOKOL BROZANY
SK Sokol Brozany družstvo muži se po 13 ti zápasech v ČFL
nachází na 8. místě s 21 body.
Tímto vás srdečně zveme na poslední dvě utkání, které naše A
mužstvo odehraje na místním stadionu a to: 5. 11. 2017 od 14:00h
s týmem Králův Dvůr a 18.11 ve 13:30 proti vltavínu.
Pod vedením Jaroslava Richtra se starší žáci s dvanácti body
nachází na sedmém místě krajského přeboru.
Mladší žáci jsou na osmém místě s šesti body.
Pod vedením Jiřího Kofra byla podzimní část pro starší přípravku
velice úspěšná a gólově pestrá. V okresní lize skončila na prvním
místě a nastřílela neuvěřitelných 181 gólů.
Okresní pohár se nesl v podobném duchu, první místo se 44
nastřílenými brankami.
Mladší přípravka si vedla podobně jako starší, dominovala
v okresní lize, kdy
skončila na prvním
místě a nastřílela 107
gólů. Trenéři Jaromír
Kalaš a Stanislav
Hamza, měli radost i
z výsledků okresního
poháru,
protože
přípravka
opět
skončila na prvním
místě a nastřílela více jak 100 gólů.
5. 11. 2017 od 10:00h odehraje mladší přípravka přátelské utkání
proti Bohemians Praha a 18.11 jede do Edenu hrát proti SK Slavia
Praha.
Za zmínku určitě stojí i naše malá fotbalová
školička, která trénuje každý pátek s p. Čistým
a navštěvuje ji více jak 10 dětí, tudíž neváhejte
a dorazte se svými dětmi na fotbalový stadion.
Každý pátek od 16:00h.
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ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI
V sobotu 7. 10. se v naší obci konal již 10. Ročník
soutěže mladých hasičů v Závodu požárnické
všestrannosti. Síly si k nám přijelo změřit celkem
32 pětičlenných hlídek ze 13. sborů.
Vybíhalo se od koliby a asi dvoukilometrová trať
vedla lesem kolem kempu. Na trase bylo umístěno
šest stanovišť, na kterých museli mladí hasiči prokázat své znalosti
a schopnosti. Kromě střelby ze vzduchovky a šplhu na laně, plnili
ještě úkoly ze zdravovědy, museli prokázat znalost práce s mapou
a buzolou, vázali vybrané uzle, určovali vhodné a nevhodné hasící
prostředky.
Hlídky byly rozděleny do dvou věkových kategorií, a to na mladší a
starší žáky. V kategorii mladších žáků startovalo 19 hlídek. Naše
hlídka v obrovské konkurenci skončila na bramborové, tedy čtvrté
pozici. Zlato putovalo do Vědomic, stříbro si odvezli do Klapý a
bronz do Polep.
V kategorii starších žáků závodilo 13 hlídek. Naše domácí hlídka
zaválela a zaslouženě se umístila s pouhými sedmi trestnými body
na první příčce. Druhé místo obsadili hrobečtí hasiči a třetí
skončila hlídka z Křešic.
NAŠE VÍTĚZSTVÍ V PHL ŽÁKŮ
Během léta jsme se s družstvem starších žáků opět zúčastňovali
série závodů, zařazených do Podřipské hasičské ligy žáků. Po
rozpačitém začátku v Hrobcích, kde jsme skončili v obou
požárních útocích až na čtvrtém místě, a po závodech ve Ctiněvsi,
kde jsme byli třetí a druhý pokus jsme měli neplatný pro
přešlápnutí nástřikové čáry, jsme se začali zlepšovat.
Ve zbývajících dvou závodech v Předoníně a v Nových Dvorech,
už jsme nedali nikomu šanci, a vyhráli jsme, co se dalo. Dokonce
jsme vylepšili loňský rekord Podřipské ligy žáků (který jsme
mimochodem také vytvořili my) o nějakou tu setinku sekundy, a
stáhli jsme výsledný čas z 17:78 na letošních 16:32. Svůj loňský
rekord si vylepšila i naše proudařka Kája Hubačová, a s časem
16:03 opět získala titul „Nejrychlejší proudařka žákovské Podřipské
ligy“.
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Nakonec jsme celou ligu v kategorii starších žáků již podruhé
vyhráli a v sobotu jsme v bechlínském kulturáku na slavnostním
vyhlášení výsledků Podřipské ligy převzali plaketu a obrovský
putovní pohár.
Do Podřipské ligy se nám letos také začalo zapojovat družstvo
mužů, které je složeno z našich dětských odchovanců. A přesto,
že jejich průměrný věk je 16 let, začínají o sobě pomalu, ale jistě
dávat vědět a myslím si, že příští sezonu se stanou rovnocennými
soupeři všem účastníkům ligy.

INFORMAČNÍ ČLÁNKY
NEVÍTE, KAM S NÍ? POMŮŽE VÁM NOVÁ APLIKACE
V průměrné české domácnosti je nyní 15 kusů světelných zdrojů.
Jsou mezi nimi jak klasické a halogenové žárovky, tak i úsporné
zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi, když doslouží?
Wolframové žárovky je možné vyhodit do běžného odpadu.
Úsporky je však, vzhledem k malému obsahu rtuti, potřeba
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odevzdat k recyklaci. Navíc se díky recyklaci využije více než 95 %
materiálů, ze kterých jsou vyrobené.
Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy
přemýšlíte, kde je ve vašem okolí nejbližší sběrné místo, využijte
užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti EKOLAMP.
Nová aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod
s elektrem, supermarket, obecní úřad, nebo další místa ve vašem
okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si můžete
zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu s operačním
systémem Android nebo iOS. Kromě mapy sběrných míst aplikace
navíc obsahuje přehledný popis jednotlivých druhů světelných
zdrojů a kvíz na procvičení znalostí.
QR kód iOS

QR kód Android

V našem městysi můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve
sběrném dvoře.
V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpětný odběr
světelných zdrojů pro náš městys zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005.
Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných
kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu
ušetří Brozany nad Ohří finanční prostředky, které bychom jinak
museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete
na www.ekolamp.cz.
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