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SLOVO MÁ STAROSTA
Vážení spoluobčané,
Koncem letních prázdnin jste obdrželi další vydání Zpravodaje, ve
kterém se krátce ohlédneme za dosavadním průběhem léta a
zmíníme plány pro nejbližší období.
Bohužel začnu tím, co stále ještě mnohé bolí. Snad symbolicky
v den, kdy se rozdávalo vysvědčení, opustil nás Mgr. Jiří Jakubec
(2. 4. 1944 - 30. 6. 2017), učitel po celý svůj život. Protože nekrolog je to
poslední, co můžeme napsat o člověku, který pro obec, v níž žil od
roku 1964, odevzdal značnou část svého života, dovolte mi krátké
pozastavení.
Pan Mgr. Jiří Jakubec byl dlouholetý ředitel místní základní školy,
byl členem vedení obce a svého času krátce i předsedou MNV. Od
roku 1996 byl kronikářem obce Brozany nad Ohří a šéfredaktorem
tohoto Zpravodaje. Většinu svého volného času ale věnoval
fotbalu, který byl jeho velkým koníčkem. Jeho aktivita ve prospěch
obce byla příkladná, a proto mu patří tichá vzpomínka všech, kteří
si ho takto pamatují. V našich vzpomínkách zůstane jako
mimořádný člověk, který žil svůj život s noblesou sobě vlastní a
osobitým humorem. Čest jeho památce.
Nyní se vrátím zpět k prázdninovému období, kterého jsme si
všichni doufám v rámci rekreací, jak se patří, užili. Kromě toho, že
nás odpady a problematika okolo nich (platby) zaměstnávají
průběžně každý den, tak jsme ve zbylém období předně dále
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spolupracovali s projektanty na větších projektech, a to
protipovodňové opatření městyse, revitalizace mlýnského náhonu,
na rekonstrukci budov pro základní školu (kde bychom již v druhé
polovině září měli obdržet obě stavební povolení). Nově
připravujeme postupně žádost o dotaci na rekonstrukci a zateplení
budovy zdravotního střediska, projekt pro žádost o dotaci na
Parkourové a fitnes hřiště do sportovně volnočasového areálu,
projekt hnízda podzemních kontejnerů v Hostěnicích (v místě nyní
umístěných kontejnerů pro separaci odpadů) a projekt revitalizace
celého pietního místa včetně pomníku padlých v Brozanech n. O.
před budovou úřadu městyse. Samostatnou kapitolu tvoří příprava
žádostí o dotaci na revitalizaci brownfieldů, a to areál bývalé firmy
VLK a areál bývalých kravínů.
Nakonec jsem ponechal to nejlepší. Připravujeme všechny
podklady pro závěrečné vyhodnocení akce a žádost o platbu
dotace za dodanou novou hasičskou stříkačku, kterou do své
výbavy obdržela během prázdnin brozanská Zásahová jednotka
sboru dobrovolných hasičů. Jedná se o vozidlo, které bylo včetně
výbavy vybráno po četných konzultacích s vedením Hasičského
záchranného sboru v Litoměřicích. Hasičskou stříkačku dodala a
obsluhu vyškolila firma THT Polička, s.r.o., přičemž podvozek je
výrobkem firmy SCANIA ze Švédska.
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Všichni občané jsou srdečně zváni na Den otevřených dveří
místní hasičské zbrojnice v sobotu dne 9. 9. 2017 od 14.oo
hodin, kde se mohou seznámit nejen s tímto novým vozidlem, ale
s celou současnou výbavou našich hasičů. Návštěvu této akce
přislíbili s novými vozy kolegové z HZS Litoměřice a kamarádi z
dalších SDH.

Ve výčtu činností nelze opomenout záslužné práce všech
zaměstnanců servisní organizace městyse. Služby Brozany s.r.o.
vedle neutuchajícího sběru odpadků a úklidu vršeného odpadu u
odpadkových košů a podzemních kontejnerů, prováděly
soustavnou údržbu zeleně. Dovolte mi tedy, abych za nás všechny
veřejně poděkoval všem zaměstnancům, pracovníkům VPP i OPP.
Upraveného veřejného prostranství si věru nevšímají jenom místní
občané, ale i mnoho návštěvníků, byť jen projíždějících. Kromě
toho SB s.r.o. zajistily rekonstrukci sociálního zařízení v družině a
připravují vybudování místa pro přecházení u zastávky autobusu a
vybudování poslední části komunikace s odvodněním v ulici Kozí.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát vám všem závěrem tohoto
úvodníku hodně dalších pracovních úspěchů a mnoho sil v období
přechodu konce léta - začátek podzimu. Rozhodně pak všem přeji,
abyste si v této době užili co nejvíce příjemné rodinné pohody.
starosta Ing. Václav Bešta
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INFORMACE ÚŘADU
PODĚKOVÁNÍ
Úřad městyse Brozany nad Ohří by chtěl touto cestou poděkovat
všem občanům, majitelům nemovitostí a chatařům, že poctivě třídí
svůj odpad, a vše co nepatří do popelnic či kontejnerů (nebo se do
nich nevejde) vyváží do sběrného dvora. Tím nevznikají
nevzhledné skládky kolem odpadkových košů a podzemních
kontejnerů.
Každý se na sběrném dvoře může zbavit veškerého svého odpadu
zdarma (kromě pneumatik a stavební sutě, které lze uložit za
poplatek). Níže připomínáme provozní dobu sběrného dvora:
Úterý:
16:00-18:00
Sobota:
10:00-13:00
Čtvrtek:

16:00-18:00

Neděle:

14:00-17:00

UPOZORNĚNÍ
1)
Vážení nájemci hrobových míst, dovolujeme si vás
upozornit, že ponechávání materiálu a nádob (zejména pak
skleněných) za pomníkem hrobového místa není jenom
nevzhledné, ale i nebezpečné v případě vysekávání trávy.
V případě zjištění takovéhoto ponechání věcí nebude v těchto
místech vysekávání trávy provedeno.
2)
Vážení spoluobčané, ačkoliv je na území správního obvodu
městyse nařízením č. 3/2016 zakázán pochůzkový a podomní
prodej, stále zaznamenáváme další a další pokusy v různých
formách (například instalace nových okapů). Znovu upozorňujeme,
že pokud prodejce pozvete na svůj pozemek, pak se o přestupek
nejedná! V případě zjištění takového podezřelého konání vás
proto žádáme o podání včasné informace.
Upozorňujeme, abyste jednali s rozvahou a nebáli se říci
jednoduše:
„Ne, děkuji, nechci, na shledanou.“
Jednou z nových forem této činnosti není prodej a nabízení, ale
pouze „zjišťování informací“. Ověřili jsme si, že nemáte povinnost
nikomu předkládat fakturu či vyúčtování za energie. Pokud to
někdo po vás požaduje, jedná se právě o tuto činnost, která je
podezřelá.
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Posledním zjištěním byly údajné kontroly ČEZ. Pokud se opravdu
jedná o kontrolu, pak vězte, že vlastník nemovitosti je o ní
informován písemně předem, provádí ji pracovník ČEZ Distribuce,
a.s. v předepsaných montérkách a prokáže se služebním
průkazem, který si můžete (ofotit) a zkontrolovat na telefonní lince
800 810 820 s provolbou na poruchy. Tuto činnost provádí i
pracovníci ČEZ Prodej, a.s., ale ve slušném obleku a prokáže se
služebním průkazem, který si můžete (ofotit) a zkontrolovat na
telefonní lince 800 810 820 s provolbou na smlouvy.

UDÁLOSTI V NAŠICH OBCÍCH
BROZANY - KONEČNĚ SE DOČKAL!
Vítězem 18. ročníku
tradičního turnaje ve
stolním
tenisu
Camping Cup (dříve
Karel Cup) se stal
domácí
Pavel
Vaníček,
který
premiérově triumfoval
mezi
33 přihlášenými hráči.
Ve
finále
sice
prohrával s několikanásobným premiantem Petrem Kirchnerem
0:2, ale utkání dokázal otočit na 3:2. V boji o třetí místo zvítězil
roudnický Jan Sklenička nad brozanským Vladimírem Šildem 2:1.
Pořadatelé vyhlásili i tradiční „Ozdobu turnaje“, kterou se
zaslouženě stal Ondřej Mašek. „Myslím, že se nám turnaj povedl a
účastníci byli spokojeni. Letos nám i navzdory předpovědi přálo
počasí,“ dodal jeden z hlavních organizátorů turnaje Jaroslav
Vaníček.
COGAN SI DAL REPETE. OVLÁDL TRIATLON V HOSTĚNICÍCH
ZPŮSOBEM START - CÍL
Hostěnice – Dal si repete! Rudolf Cogan (AEROTEC) si zopakoval
vítězství v 15. ročníku Hostěnickém triatlonu. A konkurenci neměl
špatnou. Do dalšího závodu sportovního seriálu Král Středohoří
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2017 se totiž přihlásilo 88 jednotlivců a do rámcového závodu
devět štafet.
V příjemném letním počasí čekalo účastníky 450 metrů plavání,
22,75 km na kole a závěrečný 5,8 km dlouhý běh.
Při neúčasti šestinásobného vítěze Petra Soukupa, který ve stejný
den úspěšně absolvoval Světový pohár v Praze (8. místo), byl
Cogan suverénní. Vzal otěže závodu do svých rukou hned
v plavání, kdy z vody vystupoval první před Pavlem Suchým a
Martinem Polesným.
V cyklistické části se na něj dotáhl vynikající cyklista Polesný a
spolu také drželi taktovku závodu. Do běžecké části tak Cogan
vstupoval s minimálním náskokem, který udržel až do cíle a
zaslouženě zvítězil. O necelých 15 vteřin po něm se v cíli objevil
Martin Polesný (TRI-SPACE). Pro bronzovou příčku si doběhl
vyznavač dlouhých triatlonů Jan Bláha (BTT Libochovice).
Mezi ženami zvítězila
Pavla
Musilová
(Dýmka míru). Druhé
místo brala loňská
vítězka
Kateřina
Ježková
(Nutrend
Litoměřice) a třetí
Petra
Hendrychová
(Litoměřice).
„Ráda
sem jezdím. Tento
závod je pro mě
srdeční záležitost a
i s výsledkem jsem maximálně spokojena,“ dodala v cíli
s úsměvem stříbrná Ježková, kterou tento výsledek vynesl do čela
celkového hodnocení Krále Středohoří v ženské kategorii.
Pořadatelé tradičně připravili také rámcový závod štafet.
Z celkového vítězství se radoval tým Kola Vondra ve složení
Balák, Vondra, Preiss. Smíšeným štafetám dominoval Nutrend –
EuroOil Team (Stuchlá, Macháček, Novotný) a v ryze ženské
kategorii běhny s.r.o. (Diničová, Lachmanová, Kotová).
Muži celkově: 1. Rudolf Cogan (AEROTEC) 1:05:52,19 hod.,
2. Martin Polesný (TRI – SPACE) 1:06:06,70 3. Jan Bláha (BTT
Libochovice) 1:07:19,96.
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Ženy: 1. Pavla Musilová (Dýmka míru) 1:23:20,08, 2. Kateřina
Ježková (Nutrend Litoměřice) 1:24:30,47, 3. Petra Hendrychová
(Litoměřice) 1:24:48,95.
Štafety: 1. Kola Vondra (Balák, Vondra, Preiss) 1:09:47,27,
2. World Tour Team (Kroufek, Vízner, Cermánek) 1:13:49,88,
3. MMB Třebenice (Stuchlý, Pinc, Pinc) 1:15:57,75.
Zdroj: http://litomericky.denik.cz/ostatni_region/cogan-si-dal-repete-ovladltriatlon-v-hostenicich-zpusobem-start-cil-20170801.html

RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vážení občané, kolegové rybáři, čas dovolených a prázdnin se
blíží ke konci.
Je neuvěřitelné, jak nám doba dovolených a
prázdnin rychle uběhla. Pomalu se blíží podzim,
ale i to je krásné období roku.
Přes léto se výbor místní skupiny neschází,
neodkladné věci řeší užší kolektiv, předseda,
hospodář a jednatel. První schůze výboru bude po
prázdninách 8. září a v září se začne scházet i kroužek mladých
rybářů. Nám rybářům dělají veliké starosti velmi malé průtoky na
řece Ohři, způsobené nedostatkem vody, ale také díky MVE,
kterých je na horním toku celkem 10. Například dne 24. 7. byl
průtok v Lounech jen 8,486M3/s a 26. 7. v Brozanech 5.175 m3/s,
ale teklo také jen 4,5 m 3/s. Na řeku je proto žalostný pohled. A to
nám na jezu v Hostěnicích stále chtějí vybudovat MVE. Řízení
Krajský úřad zatím do konce října na žádost investora pozastavil.
Potom rybáři a OS Brozany z.s. budou v boji proti výstavbě
pokračovat, využijeme všech zákonných prostředků, abychom
tomuto zrůdnému plánu a zničení jezu v Hostěnicích zabránili .
V období od 7. 8. až 14. 8. došlo k velkému úhynu škeblí
rybničních, /Anodonta cygnea/ byly to stovky, možná tisíce kusů.
Rybáři a ti co se rádi pohybují v přírodě, to zaregistrovaly
okamžitě, pořídili jsme fotodokumentaci a tu Vašek Štástka poslal
odborníkům, aby se k tomu vyjádřili. Škeble rybničná a říční je
chráněný živočich, dýchá žábrami.
První vyjádření zní – velké teploty a pro škeble málo kyslíku ve
vodě /díky malým průtokům a díky MVE na horním toku Ohře/.
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Množství kyslíku v Ohři měří Povodí Ohře – takže v zimě bývá 10 15 mg/l a 7. srpna byla naměřená hodnota 6,7 mg/l. To mohlo být
pro škeble smrtící.
Na jaře se ryby dobře vytřely, a proto můžeme pozorovat u vody
v pobřežních partiích dostatek rybího potěru, jsou to převážně
tloušti, plotice, hrouzkové a malé parmičky.
Parma je díky nám na řece Ohři celoročně hájena a proto můžeme
pod jezem v Doksanech na výtoku z turbín pozorovat krásné ryby,
statné jikrnačky až 3kg těžké.
Dravci o naše nástrahy nemají velký zájem, neb mají dostatek
přirozené potravy. Čas lovu dravců, začne až v září, říjnu. To se
v jikrnačkách štik, candátů, okounů začnou vyvíjet jikry, ochladí se
voda, malé rybky se už tak hojně nepotulují vodou, začnou se
schovávat a rybáři mají proto větší naději na pěkný úlovek.
I když počasí nebylo moc ustálené a v druhé polovině července se
ochladilo, u vody bylo rybářů dost. Proto rybářská stráž prováděla
pravidelné kontroly a v sobotu 23. července jsme tradičně provedli
společnou kontrolu revíru Ohře 1, 2, 3. Ohře č. 2-3 začíná nad
jezem v Hostěnicích a končí pod jezem v Košticích. Hospodaří na
něm MO Libochovice. Žádné velké nedostatky jsme u lovících
rybářů nezjistili a někteří měli pěkné úlovky, hlavně kapry a amury.
Taky jsme zjistili, že na úseku jez Doksany jez Hostěnice se od 16
června do 22. července ulovilo již 9 sumců, nejmenší cca 100 cm a
největší 180 cm. Dále jsme zjistili, že z loňského roku spadlý statný
dub na „Hraběcím„ je stále ve vodě a odpadu na něm, kteří lidi
odhazují do vody je stále více. Je to na těžko dostupném místě, a
problém musí řešit správa Povodí Ohře v Terezíně. Budeme se
proto ptát, jak to bude dále a jestli je odstranění v plánu.
Ještě trochu čísel pro představu Českého rybářského svazu – ke
konci roku 2016 bylo v ČRS organizováno 244 155 členů, z toho
215 069 členů dospělých, 5461 ve věku 16 – 18 let, a 23 625 dětí
do 15 let. ČRS hospodařil na 1308 revírech o rozloze 35 113 ha a
délce 11 228km
Letní radosti pomalu končí, končí doba prázdnin a dovolených,
proto přejeme všem občanům, rybářům, dětem úspěšné zahájení
školního roku a vstup do podzimní části roku.
Jan Šlosr
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NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ
Do kroužku mladých hasičů přijímáme nové členy, a
to děti ve věku od 6 ti let. Scházíme se každý pátek v
16 hodinu hasičské zbrojnice. Případné dotazy Vám
zodpovíme na telefonním čísle 736 222 577. Přijďte
se na nás podívat.
HASIČSKÝ TÁBOR
V pátek 4. srpna jsme již po desáté vyrazili na tradiční hasičský
tábor. V letošním roce tak zavítalo 19 dětí a 4 vedoucí do
Kořenova v Jizerských horách. I tentokrát byl připraven bohatý a
zajímavý program. Hned v sobotu jsme se jeli podívat do
nedalekého Harrachova na známé Mumlavské vodopády. S tím
byla spojena i návštěva Hornického muzea a prohlídka štoly. V
dalších dnech jsme si vyšlápli na rozhlednu Štěpánku, svezli se na
bobové dráze a horských tříkolkách, byli se podívat v liberecké
ZOO a automobilovém muzeu. V Poniklé jsme navštívili firmu
Rautis, kde měl každý možnost vidět všechny fáze výroby
vánočních ozdob, poté bylo v plánu Krkonošské muzeum řemesel.
Nechyběla ani cesta za pokladem. Ani tento rok jsme nemohli
vynechat
návštěvu
profesionálních hasičů, a to
v Jablonci nad Nisou.
Kromě výletů jsme s dětmi
také
trochu
výtvarničili.
Každý si domů přivezl své
vlastní originální tričko a
pískový obrázek.
Počasí
nám přálo, a tak vše mohlo
proběhnout podle plánů.
V. Rožcová

INFORMAČNÍ ČLÁNKY
Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné
zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme,
proč a jaký je jejich další osud.
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Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím
prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí,
která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších
koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní
prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek
v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných
materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení
se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP,
který tyto služby zajišťuje i pro náš městys Brozany nad Ohří.
Obyvatelé našeho městyse mohou nefunkční zářivky zdarma
odevzdávat ve sběrném dvoře Brozany nad Ohří nebo v elektro
obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných
recyklačních firem, kde jsou z nich pro opětovné použití získávány
především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se
mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky
jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací
dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický
materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2016 recyklovalo téměř 5
milionů zářivek a výbojek. To představuje až 25 kg rtuti, která se
díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho
českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do
komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete
na www.ekolamp.cz.
Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských
rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175
tun a tyčí se do výšky 65,5 m. Jen ze železa získaného z
vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 11 let
předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 750.
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Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž
by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále
vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět a
znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou
elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je
z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její
hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět
zejména posledních 11 let, kdy se v České republice vysloužilé
elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je
největším českým kolektivním systémem a zajištuje zhruba
polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu postaral o
sběr a následnou recyklaci více než 17 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu
měřící přes 6 000 kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát
vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých
domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří
mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou
masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní
technologické principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez
nich představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum, který
ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných by
si vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně
nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů
zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým
příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi
rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních letech
nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět
jen v muzejních sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou
to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí
výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově
vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce
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stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i
ve vlastních firemních muzeích.
Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých
domácnostech žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový je
způsob, jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti. Když
totiž našim předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně
již nešly opravit, zůstávaly dál - „na památku“. Jejich pořízení totiž
představovalo tak velkou investici, že vyhodit je bylo
nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích
docházet až v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve
na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě
před jedenácti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy
nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do
popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde
v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy
pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost
vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová
jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který
vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž
skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr,
oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a
elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké
domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a
nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého
působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
Vydává městys Brozany n. Ohří, IČO 00263397, jako občasník.
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