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23. ročník II. čtvrtletí 2017 Výtisk pro občany obce zdarma

V úterý 6. června 2017 proběhlo na Obecním úřadě ve Velkém Břez-
ně slavnostní uvítání nových občánku do života. Pan starosta přednesl 
slavnostní řeč. Malí občánci dostali na památku pamětní knížku, ma-
minky kytičku. Na závěr se rodiče podepsali do pamětní knihy.

Uvítání občánků do života je často spojováno s minulým režimem 
a prezentováno jako přežitek. Proti tomuto se dovolíme ohradit. Vždyť 
je to přece naprosto samozřejmý projev zdvořilosti a úcty. Stejný pro-
jev úcty jako je například přání k životnímu jubileu nebo k významné-
mu životnímu úspěchu.

Děkujeme paní učitelce Ivaně Mottlové a dětem z mateřské školy 
za přípravu krásného programu na tuto akci. 

Ještě jednou a tentokrát písemnou formou, přejeme všem malič-
kým a jejich rodinám pevné zdraví, štěstí a dostatek energie při překo-
návání životních překážek.

Byli uvítání tito občánci:
• Ondřej Hanuš
• Ondřej Horáček
• Lucie Horáčková
• Tomáš Kocvera

• Adam Kříž
• Jáchym Novotný
• Jan Pešek

Michaela Neumannová, matrika

Slavnostní vítání občánků

Zlatá svatba 
Dne 12. května 2017 oslavili manželé Jaromír a Eliška Bártovi krás-

ných padesát let manželského soužití – zlatou svatbu. Obřad, při kterém 
byl symbolicky obnoven manželský slib a proveden zápis do pamětní 
knihy obce, se konal v obřadní místnosti Obecního úřadu v kruhu jejich 
rodiny a nejbližších přátel. 

Manželům Bártovým bychom tímto ještě jednou chtěli popřát hodně 
zdraví, spokojenosti, lásky a štěstí v dalších společných letech.

Michaela Neumannová, matrika

Obecní úřad Velké Březno 
vyhlásil výběrové řízení 
na pracovní pozici účetní 

Místo výkonu práce: obec Velké Březno. Platové zařazení: platová 
třída 9 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Datum 
nástupu: 1. 8. 2017, pracovní poměr na dobu neurčitou. Podrobnosti 
naleznete webových stránkách obce www.velke-brezno.cz.

Oslava 850 let od vzniku obce 
Velké Březno 

V letošním roce si připomínáme neuvěřitelných 850 let od první pí-
semné zmínky o osadě Brezno. Ve dnech 28. 9. – 30. 9. 2017 se uskuteční 
oslavy tohoto historického výročí. Na základě podnětů od Vás, občanů 
naší obce, připravujeme tyto akce: 

Čtvrtek 28. 9. 2017 – Valtířov 
• Zpřístupnění muzea ČSLO ve Valtířově s doprovodným programem 
• Zpřístupnění hrobky rodu Chotků 
• Ukázka hasičské techniky JSDH obce Velké Březno 
• Ukázka techniky policie ČR 
• Sportovní klání Velké Březno x Valtířov x Vítov v kategoriích děti, ženy 

a muži, 10 osob v každé kategorii

Součástí čtvrtečního programu bude sportovní soupeření – zábav-
ný desetiboj zástupců Velkého Března, Valtířova a Vítova. Hledáme 
proto aktivní děti, ženy i muže, kteří budou hájit barvy svého týmu 
z „Velkáče“, „Valťáku“ a „Vítova“ a kteří mají smysl pro humor. Valtířová-
ci kontaktujte, prosím, co nejdříve pana Romana Křivánka na e-mail: 
Krivanek.Roman@seznam.cz. Velkobřezňáci kontaktujte pana Jiřího Ho-
vorku na  e-mail: hovorkajirka@seznam.cz. Vítováci kontaktujte Michala 
Kulhánka na e-mail: m.kulham@seznam.cz. 

Čtvrtek 28. 9. 2017 - Velké Březno 
• Ferenc Liszt a jeho přátelé, koncert vážné hudby na zámku ve Velkém 

Březně 

Pátek 29. 9. 2017 – Velké Březno 
• Sportovní klání žáků MŠ a ZŠ o Cenu starosty obce 

Sobota 30. 9. 2017 – Velké Březno 
• Slavnostní průvod historických osobností 
• Hudební odpoledne pro seniory s Ústečankou a bavičem Frantou 

Syslem 
• Koncert české kapely UDG 
• Taneční zábava v KD Tivoli s Brass Bombers  (Pokračování na str. 2)



(Dokončení ze str. 1)

V pátek a v sobotu plánujeme i několik pře-
kvapení. 

Od středy 27. 9. do neděle 1. 10. budou 
v provozu kolotoče na Náměstí pod hodinami, 
v sobotu přibyde i stánkový prodej. Vyhrazu-
jeme si možnost změnit či doplnit program 
oslav.

Celý plánovaný program tohoto významné-
ho výročí naší obce bude samozřejmě organi-
začně a fi nančně velmi náročný. Hledáme pro-
to dobrovolníky, kteří pomohou s organizací 
a zajištěním bezvadného průběhu oslav. Hlásit 
se mohou na e-mail: starosta@velke-brezno.cz. 
Z hlediska fi nancování počítá rozpočet obce 
s částkou, která ovšem nemůže pokrýt všechny 
plánované náklady na oslavu, proto jsme požá-
dali Ústecký kraj o fi nanční dotaci. Využíváme 
také této příležitosti a žádáme místní podni-
katele o fi nanční příspěvek na pokrytí nákladů 
spojených s oslavami 850 let od první písemné 
zmínky o naší obci. Budeme rádi za jakoukoli 
částku, kterou nesmazatelně přispějete k slav-
nostnímu připomenutí tohoto historického 
výročí. 

Michal Kulhánek, starosta 

Chcete se stát 
aktivní součástí 
oslav 850 let obce 
Velké Březno? 

Součástí oslav 850 let od první písem-
né zmínky o naší obci bude v sobotu 30. 9. 
2017 i průvod cca 30 historických postav, 
které byly přímo i nepřímo spjaty s dějinami 
Velkého Března. Např. Žofi e Chotková s cho-
těm Františkem Ferdinandem d‘Este, kteří 
pojedou v jednom z nejstarších automobilů 
na světě Daimler z roku 1896, Hans Chris-
tian Andersen, Ferenc Liszt, 17letý František 
Josef I., Viktor Cibich, aj. Průvod vyjde z Val-
tířova a skončí ve Velkém Březně u KD Tivoli. 
Nabízíme Vám možnost stát se aktivní sou-
částí tohoto připomínkového průvodu, ztvár-
něním některé z významných postav historie 
naší obce. Aktivní účastníci průvodu budou 
„na věčné časy“ zapsáni ve vzpomínkové 
knížce, kterou budeme vydávat. Vlastní his-
torické kostýmy jsou vítány, případně zajis-
tíme zapůjčení. Zájemci mohou kontaktovat 
starostu na e-mail: starosta@velke-brezno.cz. 

Michal Kulhánek, starosta

Výstava vašich 
fotografi í 

V září 2017 oslaví naše obec 850 let od prv-
ní písemné zmínky. Rádi bychom uspořádali 
výstavu starých i soudobých fotografi í, kde 
by bylo zachyceno srovnání téhož místa 
v proměnách času. Žádáme vás o spolupráci 
a prosíme o poskytnutí starých i aktuálních 
fotografi í, popř. obrazů svého domu, pozem-

ku, event. pohledu na život v obci. Fantazii se 
meze nekladou, uvítáme i podobné zachy-
cení s obyvateli domu, např. starousedlíci vs. 
noví majitelé v různých činnostech před do-
mem, podle toho, jak je patrno na fotografi i. 

Neváhejte a podpořte hezký projekt. 
Ukažte, že žijete v naší obci rádi a že se rádi 
zúčastníte akce, která je určená nám všem, 
kteří v obci žijeme. Pochlubte se rekonstrukcí 
vašeho domku, ukázka Vašeho snažení „před 
a po“ bude jistě i pro ostatní motivací a na-
pomůžete tomu, aby v budoucnu byla naše 
obec hezčí a abychom na ni mohli být pyšní. 

Vaše fotografi e popř. náměty můžete posí-
lat na e-mail: matrika@velke-brezno.cz nebo 
je přinést osobně na Obecní úřad, p. Micha-
ela Neumannová, matrikářka, kancelář č. 1. 

Děkujeme!
Michal Kulhánek, starosta

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Strategický 
dokument 

Zastupitelstvo obce určilo priority rozvoje 
naší obce. V květnu tohoto roku přijalo usne-
sení, kterým stanovilo šest rozvojových ob-
lasti a v každé 2–7 priorit. V současnosti do-
chází k dokončení celého dokumentu, který 
bude předložen zastupitelstvu ke schválení. 
Níže jsou uvedené oblasti a konkrétní cíle. 
Ostatní z cca 50 námětů jsou v zásobníku 
projektů. 

A) Občanská vybavenost, podnikání, za-
městnanost, bydlení: 

• Výstavba nové školní jídelny.
• Prodej části bytového fondu ve vlastnictví 

obce za účelem získání fi nancí k rekon-
strukcím zbylých obecních nemovitostí 
určených k bydlení.

• Zkvalitnění a rozšíření nabídky lékařské 
péče zdravotního střediska (stomatolog, 
praktický lékař pro děti a dospělé) vč. služ-
by lékárny. 

B) Životní prostředí: 
• Vybudování oddychové zóny na stezce 

od zámku k čerpací stanici ve Valtířově. 
• Přemístění sběrného dvora mimo centrum 

obce. 
• Zpracování plánu péče o zeleň v obci. 

C) Sport a kultura: 
• Výstavba nové multifunkční tělocvičny 

v areálu ZŠ Velké Březno. 

• Areál Pískovny: dokončit živičné povrchy 
hřišť. 

D) Cestovní ruch a propagace obce:
• Rekonstrukce prvního patra budovy 

FK Jiskra Velké Březno na ubytovací kapa-
city pro turisty.

• Vybudování veřejného malého přístavu. 
• Školicí středisko, které by mohlo koope-

rovat s provozovatelem Tivoli, co se stravy 
týká (snídaní, obědů a večeří). 

E) Infrastruktura: 
• Modernizace systému čištění odpadních 

vod - intenzifi kace ČOV Velké Březno, změ-
na ČOV Valtířov na ČSOV, obnova ČSOV 
v Kolonce. 

• Příprava a zpracování nového územního 
plánu. 

• Instalace výstražného a hlásného systému. 
• Rekonstrukce a modernizace veřejného 

osvětlení. 
• Výstavba chodníku od železničního pře-

jezdu k zámku. 
• Zpracování a schválení dlouhodobého 

plánu obnovy vodovodního systému 
v obci. 

• Revitalizace centra obce Velké Březno dle 
již hotových návrhů či jejich případných 
úprav.

F) Obecní úřad, transparentnost, spolko-
vá činnost, spolupráce: 
• Zpracování a schválení bytové koncepce 

pro období 2017 – 2025. 
• Zpracování a schválení grantových pravi-

del pro kulturní a sportovní činnost v obci. 
• Zřízení „Technických služeb obce“ zajiš-

ťujících komplexní správu technických 
zařízení obce vč. vodního a odpadového 
hospodářství.

Michal Kulhánek, starosta

Termín splatnosti 
místního poplatku 
za komunální odpad 
se blíží 

Upozorňujeme občany, že do 31. 8. 2017 
je potřeba uhradit místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
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Informace pro občany
V případě poruchy na veřej-
ném osvětlení prosím, volej-
te zdarma na tel. 800 101 109 
(centrální dispečink  Eltodo 
– 24 hodin denně), 
poruchy@eltodo.cz. 
Při poruše sdělte číslo, které je 
umístěno na lampě.

Kateřina Jelínková, 
Úsek správy obecního majetku



třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů pro rok 2017. 

Platbu za tyto poplatky lze provést na po-
kladně obecního úřadu, kancelář č. 2 nebo 
převodem přes bankovní účet. Podklady 
k platbě Vám rádi sdělíme na telefonním čís-
le 412 528 473 případně na e-mailu: dvora-
kova@velke-brezno.cz.

Petra Dvořáková, 
referent správy daní a poplatků

Informace, 
jak postupovat 
v případě potřeby 
zásahu do místní 
komunikace, 
neboli zvláštní 
užívání komunikace 

Povolení zvláštního užívání komunikace 
(i chodníku) je za potřebí např. při záboru 
(dočasné uskladnění stavebního materiálu, 
lešení, umístění kontejneru), při výkopech, 
umístění reklamního zařízení, umístění mo-
bilního prodejního zařízení apod.

Žádost o povolení zvláštního užívání ko-
munikace lze podat osobně na podatelně 
obecního úřadu nebo zaslat poštou, dále 
prostřednictvím datové schránky nebo elek-
tronicky se zaručeným elektronickým podpi-
sem. 

Žadatelem je právnická osoba (jednatel 
společnosti), fyzická osoba podnikající nebo 
fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zá-
stupce starší 18 let. 

Žádost o povolení zvláštního užívání ko-
munikace podává žadatel písemně, a to 
buď na příslušném formuláři vydaném 
obecním úřadem nebo individuální žá-
dostí, ve které musí být uvedeno: 

• jméno a adresa žadatele 
• IČ, popř. datum narození 
• komunikace, kde má být povoleno zvlášt-

ní užívání komunikace (konkrétní úsek ko-
munikace) 

• termín záboru 
• rozsah záboru 
• investor 
• jméno zodpovědného pracovníka žada-

tele, datum narození, telefon a adresu 
(u právnických osob jejich obchodní jmé-
no, sídlo a IČ).

Přílohy doložené k žádosti: 

• výpis z obchodního rejstříku (právnická 
osoba) nebo kopie živnostenského listu 
(fyzická osoba) 

• popř. plná moc k vyřizování úředních zá-
ležitostí (originál nebo úředně ověřená 
kopie) 

• situační nákres záboru 
• souhlas majitele pozemku, na kterém je 

zvláštní užívání komunikace požadováno 
• souhlas PČR, Krajského ředitelství policie 

Ústeckého – dopravní inspektorát 
• stanovení přechodné úpravy silničního 

provozu dle Magistrátu města Ústí nad La-
bem 

• doklad o zaplacení správního poplatku. 

Formulář ke stažení: 
http://www.velke-brezno.cz/
Prilohy/2280-569fa283b4895.pdf 

Kateřina Jelínková, 
Úsek správy obecního majetku

Kontrola věcně 
usměrňované ceny 
vodného a stočného 
za roky 2015 a 2016

V březnu tohoto roku proběhla cenová 
kontrola vodného a stočného za roky 2015 
a 2016, kterou provedl Specializovaný fi -
nanční úřad, Oddělení cenové kontroly IV 
v Ústí nad Labem. Kontrola nezjistila ze stra-
ny kontrolované osoby žádné porušení pra-
videl věcného usměrňování cen a cenových 
předpisů. Poměrový klíč k rozdělení nákladů 
na stočné pro veřejnost a pro pivovar byl 
doložen a zkontrolován. Provedená kontrola 
nezjistila porušení zákona o cenách a nava-
zujících cenových předpisů. 

Michal Kulhánek, starosta

Informace 
o provoze VaK 
Hospodaření 
s dešťovou vodou 
– Modrá úsporám 

Jistě jste zaznamenali, že státní fond život-
ního prostředí vyhlásil dotační titul „Modrá 
úsporám“, který je zaměřen na hospodaření 
s dešťovou vodou. Pitné vody je vlivem su-
cha, postupné změny klimatu a dalších fak-
torů stále méně. Dešťová voda se vlivem roz-
šiřujících zastavěných a zpevněných ploch 
a v kombinaci s ubývající sorpční kapacitou 
půdy v krajině nemá jak vsáknout, a steče 
po povrchu do vodních toků. Deště jsou 
oproti minulému století i vzácnější, ale o to 
silnější, takže místo aby doplnily podzemní 
zásoby vody, způsobují povodně. Cílem pro-
gramu je zadržet vodu v krajině a současně 
šetřit vodou pitnou, jejíž cena i vlivem staré 
infrastruktury rok od roku roste. 

Program podporuje systémy pro akumu-
laci srážkové vody a její následné využití 
v domácnostech např. pro splachování to-
alet (zde je nutné vybudovat samostatné 
potrubí k WC, které nesmí být propojené 
s potrubím pitné vody z důvodu možné 
zpětné kontaminace pitné vody ve veřejném 
vodovodu), dále se vztahuje na systémy pro 
zpětné využití „šedé“ vody v domácnostech, 
tj. voda z praček, myček, kuchyní a koupe-
len, a na systémy pro využití dešťové vody 
na zálivku. Na zálivku bylo možné žádat 
pouze v obcích s „akutním“ nedostatkem pit-
né vody, kde vodu nakupují, k těm se Velké 
Březno naštěstí neřadí. 

Akutní nedostatek nemáme, ale musím 
konstatovat, že vodou plýtvat nemůžeme. 
Stav zásob vod v našich vrtech a studních 
se dosud nedoplnil, k razantnímu poklesu 
došlo vlivem sucha v roce 2015. Nepomohla 
ani zima, která byla bohatší na sníh. Vody je 
málo, výrobu vody pečlivě sledujeme a vy-
hodnocujeme, případné havárie na vodovo-
dech preventivně vyhledáváme. K zamezení 
plýtvání vede i snížení ztrát vody v potrubí 
postupnou výměnou zastaralé vodovod-
ní sítě. Loni byl vyměněn úsek vodovodu 
v Mlýnské ulici, letos je v plánu vyměnit úsek 
potrubí v části ulice Zadní, kde budeme po-
kračovat kolem č.p. 113 do ulice Nové, tam 
se napojíme na vodovod vyměněný v roce 
2013. Mění se pouze staré nebo poruchové 
vodovody. 

Výzva na příjem žádostí v programu Mod-
rá úsporám byla vyhlášena letos 29. května. 
Pro rekordní zájem se počítá, že program 
bude spuštěn znovu a s vyšší alokací. Vyčle-
něných 100 milionů Kč bylo během jednoho 
dne rozebráno. Celkem bylo přijato 2279 
žádostí, z toho 1707 na akumulace srážkové 
vody pro splachování WC a pro zálivku za-
hrady, přes 6 milionů si rozebrali lidé z Ústec-
kého kraje podáním 131 žádostí. 

Ať už s dotací nebo bez dotace, všichni 
bychom se měli chovat tak, abychom zacho-
vali životní prostředí „udržitelné“ i pro další 
generace, protože klima a krajina kolem nás 
se postupně mění. Můžeme se chovat eko-
nomicky a zároveň ekologicky i tím, že nebu-
deme s vodou zbytečně plýtvat a vypouštět 
ji bez užitku do kanalizace, když je možné 
ušetřit za vodné a využít dešťovou vodu 
alespoň na zálivku. Věřím, že většina z Vás 
již dešťovou vodu využívá, ale stále hodně 
dešťových vod odtéká splaškovou kanaliza-
cí na čerpací stanice a následně na čistírny 
odpadních vod a do vodotečí. Dešťové vody 
tak zbytečně znečišťujeme splaškovými, pak 
je přečerpáváme a následně jimi zatěžujeme 
čistírny, když je znovu čistíme. Protože jsou 
deště prudké, způsobují nám navíc škody 
na zařízení kanalizace a čistíren (vysoká rych-
lost plným profi lem potrubí spolu se splachy 
z povrchu - kamení, klacky aj., nám ničí čer-
pací stanice a čerpadla, zařízení česlí, vymí-
lají se spoje na potrubí, beton kanalizačních 
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šachet, propadají povrchy místních komu-
nikací apod.). Navyšujeme si tak zbytečně 
náklady na opravy a náklady na elektrickou 
energii spotřebovanou přečerpáváním deš-
ťových vod a následně vše má vliv na cenu 
stočného. 

Ing. Jana Lípová, vodárenský provoz

Obnova vodovodního 
řadu v části MK Zadní 
a propoj do MK Nová, 
Obnova čerpací 
stanice odpadních vod 
Kolonie Valtířov 

Z fondu vodního hospodářství Ústeckého 
kraje získala obec dotaci na čtyři akce obno-
vy vodárenské infrastruktury v majetku obce. 
Dvě akce skončily v loňském roce a dvě výše 
zmíněné plánujeme na letní a podzimní mě-
síce roku letošního. V případě obnovy vodo-
vodního řadu v ulici Zadní dojde k výměně 
stávajícího potrubí v celkové délce 208 m 
a počítá se s úplnou uzavírkou této komu-
nikace a objízdnou trasou po místní komu-
nikaci Nová, která bude řízena semafory. 
Obnova ČSOV Kolonie Valtířov spočívá v de-
montáži stávající čerpací stanice odpadních 
vod a instalaci nové čerpací stanice vč. nové 
technologie. Obě akce předpokládají dobu 
trvání dva měsíce a celková dotace na tyto 
dvě akce činí 1 804 159 Kč.

Michal Kulhánek, starosta

Stavební úřad 
posílen o novou 
pracovnici 

Od 1. dubna 2017 byla přijata nová pra-
covnice na Stavební úřad Velké Březno, kte-
rá bude mít v přechodné době v gesci obce 
Malé Březno, Zubrnice, Týniště a Doubravice. 

Michal Kulhánek, starosta

Krátce z Úseku 
správy obecního 
majetku 

Od března do konce května 2017 proběhly 
následující větší opravy a stavební akce. 

1) Zateplení stropů podkrovních bytů v ob-
jektech Zahradní 142 a 182 a Děčínská 
136. Tím se dokončila akce zateplování 
stropů nad všemi obecními podkrovními 
byty. 

2) Výměna plynového kotle v bytě č. 4, Dě-
čínská 168 včetně nové ocelové komíno-
vé vložky. 

  3) KD Tivoli – proběhla výměna havarijní 
vnitřní kanalizace v kuchyni včetně nové 
dlažby vyspárované do odtokových ka-
nálků. Současně byly odstraněny zjiště-
né vady na elektroinstalaci v restauraci 
a vystavena nová mimořádná revizní 
zpráva elektro. 

  4) Zahradní 142, byt č. 4 – výměna etážo-
vého topení i elektroinstalace a oprava 
vnitřních stěn včetně malování. 

  5) Litoměřická 272 – výměna střešních 
oken včetně opravy sádrokartonových 
podhledů. 

  6) Rekultivace části skládky Vítov. 
  7) Márnice Valtířov – výměna krytiny stře-

chy včetně oplechování a nová vnější 
omítka včetně hydroizolačního odkopu 
a osazení nopové folie. 

  8) Vystaveny nové revizní zprávy hromo-
svodů. 

  9) Provedeny kontroly a čištění spalinových 
cest. 

10) V současné době probíhají akce Děčín-
ská 136 – nová vnější omítka a Děčínská 
211 – výměna krytiny na střeše kolen 
za objektem OÚ.

Miroslav Šesták,
Úsek správy obecního majetku

Restaurace Tivoli
Od 19. května 2017 je opět v provozu re-

staurace Tivoli. Rada obce schválila uzavření 
nájemní smlouvy o pronájmu objektu restau-
race Tivoli se společností Garlic KOM s.r.o. 
se sídlem v Krupce. Vybraná společnost má 
s provozem restaurací řadu zkušeností, dlou-
hodobě provozuje Irskou restauraci SPORT 
PUB v Ústí nad Labem. Smlouva je uzavřena 
na dobu deseti let. 

Michal Kulhánek, starosta

Oprava místní 
komunikace 
51c Nad Nádražím 
a 50c Na Vyhlídce

Z Ministerstva pro místní rozvoj získala 
obec dotaci 1 000 000 Kč na opravu výše 
uvedené místní komunikace. Proběhlo vý-

běrové řízení na zhotovitele stavby, kterého 
se zúčastnilo 8 společností. Hodnotící ko-
mise doporučila zastupitelstvu obce schvá-
lit nejvhodnější nabídku fi rmy Strabag a.s., 
která ve výběrovém řízení nabídla cenu 
1 505 342,04 Kč bez DPH. Smlouvu projed-
ná dne 21. 6. zastupitelstvo obce. Realizace 
stavby se plánuje na období 1. 8. až 31. 10. 
2017. Žádáme proto obyvatele v této lokalitě 
o trpělivost s částečným dopravním omeze-
ním při stavebních pracích. 

Michal Kulhánek, starosta

Péče o veřejnou 
zeleň 

K údržbě veřejné zeleně pořídila obec 
nový stroj Rider Stiga PARK PRO 740. Stávají-
cí stroj je již velmi opotřebený a jeho oprava 
by stála cca 80% ceny nového stroje, zůsta-
ne však jako rezerva. Nový stroj má výkon-
nější a úspornější motor a samotná sekač-
ka má o 10 cm širší záběr. Stroj byl pořízen 
za 285 000 Kč a bude sloužit i k zimní údržbě. 
Současně byla vybrána i fi rma Údržba zele-
ně – technické služby, Karel Kopecký, která 
na objednávku provádí údržbu vytypova-
ných obecních pozemků dle plánu údržby 
– cca 42 000 m2 v rozsahu 2 – 6x/rok dle po-
zemku. Dalších cca 70 000 m2 obhospoda-
řuje fi rma MJ Agro s.r.o. – četnost 2x za rok. 
Zbývajících cca 68 000 m2 sekají kmenoví 
zaměstnanci obce (3 osoby) a pracovníci VPP 
(v současné době 7 osob). 

Michal Kulhánek, starosta

Vyžínání zeleně
Ráda bych využila této příležitosti a pro-

střednictvím zpravodaje vyzvala všechny 
vlastníky, kteří ještě nemají posečené své po-
zemky, aby tak učinili v co nejkratším mož-
ném termínu.

UPOZORŇUJEME občany, že dle místní vy-
hlášky lze vyžínání provádět pouze ve všed-
ní den a o víkendu jen v sobotu! Podle nové 
právní úpravy, která bude v platnosti od 1. 7. 
2017, může fyzická osoba za porušení OZV 
dostat v přestupkovém řízení pokutu až 
do výše 100 000 Kč!

Srovnávací snímky prostoru před a po vyžínání trávy.
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Sama obec se snaží o pěkný vzhled a to 
prostřednictvím 3 kmenových zaměstnanců 
obce a pracovníků VPP, kterých máme v le-
tošním roce pouze 7. Z tohoto důvodu byla 
také obec nucena vyhlásit výběrové řízení 
na údržbu zeleně vybraných ploch. 

Z výše uvedeného, bych ráda požádala 
všechny občany o výpomoc při úklidu obce 
a to tím, že by neuklízeli jen svůj pozemek, tj. 
k plotu, ale pomohli vyčistit i krajnici za plo-
tem. Jedná se ve většině případů o pár cen-
timetrů, které zaberou jen pár minut a nám 
ušetří spoustu času, který můžeme věnovat 
dalšímu sekání a údržbě ostatních veřejných 
ploch.

Libuše Kršková,
referent životního prostředí

Dodávka elektrické 
energie 

Vzhledem ke konci platnosti smlouvy 
o dodávkách elektrické energie s ČEZ prodej 
k 31. 3. proběhla v měsíci březnu prostřed-
nictvím komoditní burzy PXE aukce na nové-
ho dodavatele elektrické energie. Vítězem se 
stala společnost Amper Market, a.s. 

Michal Kulhánek, starosta

Školní jídelna 
Rada obce projednala a schválila návrh 

komise investiční a stavební na změnu doku-
mentace pro územní řízení na stavbu školní 
jídelny s kuchyní tak, aby obsluha jídelny 
byla možná z ulice Školní. Předseda staveb-
ní komise, pan Dvořák, odůvodnil návrh 
komise tím, že se ušetří náklady na rozšíře-
ní komunikace Pod Strání včetně přeložky 
tří sloupů veřejného osvětlení (odhadem až 
2 000 000 Kč). Touto skutečností se ale pro-
dlouží doba pro vydání územního rozhodnu-
tí, neboť změna projektu vyvolá také nutnost 
nových vyjádření dotčených orgánů a všech 
účastníků řízení. Současně se mírně zvednou 
náklady na zpracování PD. 

Michal Kulhánek, starosta

Recyklace 
jedlých olejů 

Od 1. června 2017 jsme rozšířili sběrné 
místo (dále jen SM) o recyklaci jedlých olejů, 
které nám zajišťuje fi rma Trafi n Oil, a.s. 

Občané mohou tak olej z kuchyně přiná-
šet do SM v plastových lahvích, které se poté 
budou ukládat do speciální nádoby k tomu 
určené. 

Jak ho tedy správně shromažďovat? Ře-
šení je snadné. Stačí použitý olej postupně 
shromažďovat do PET lahve a po naplnění 
pečlivě uzavřít, donést do SM a předat opráv-

něné osobě. Doporučujeme k uskladňování 
používat právě PET lahve, které jsou pevné 
a snadno se uzavírají. Naprosto nevhodné 
jsou igelitové sáčky či papírové obaly. 

A k čemu lze rostlinný olej dále využívat? 
Své uplatnění nachází například ve staveb-
nictví, energetice či lesnictví. Po odvodnění 
a odstranění nečistot jej lze využívat pro zís-
kávání tepelné i elektrické energie. 

Libuše Kršková, 
referent životního prostředí

Nově se třídí 
i v Domech 
s pečovatelskou 
službou 

Pro snadnější třídění odpadů se Obec-
ní úřad Velké Březno rozhodl pro umístění 
dvou papírových krabic, do každého domu 
s pečovatelskou službou, které budou sloužit 
jako přechodné stanoviště pro sběr papíru 
a plastu. 

Od dubna letošního roku tak mohou oby-
vatelé DPS pohodlně třídit odpad. Nádoby 
se jim vyprazdňují pravidelně 1x týdně, a to 
prostřednictvím pracovníka VPP.

Libuše Kršková, 
referent životního prostředí

Instalace 
kamerového 
systému 

V loňském roce zakoupila obec 10 kamer, 
které se budou z důvodu bezpečnosti po-
stupně instalovat na veřejných prostranství 
obce. V současnosti jsou již dvě v provozu 
na sběrném místě, dále se počítá s instalací 
kamer na hřbitově, v centru obce (na hlavní 
křižovatce), případně v Pískovně.

Michal Kulhánek, starosta

Protikuřácký zákon 
Od 31. května 2017 začal platit nový zákon 

č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škod-
livými účinky návykových látek, který ome-
zuje kouření tabáku i elektronických cigaret 
na mnoha místech. 

Níže je uvedeno, kde je vydán Zákaz kou-
ření a zákaz používání elektronických ciga-
ret: 

a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním 
prostoru, s výjimkou stavebně oddělené-
ho prostoru vyhrazeného ke kouření, 

b) v tranzitním prostoru mezinárodního leti-
ště, s výjimkou stavebně odděleného pro-
storu vyhrazeného ke kouření, 

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřej-
né dopravy, 

d) v dopravním prostředku veřejné dopravy, 
e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech 

souvisejících s jeho provozem, s výjimkou 
stavebně odděleného prostoru vyhraze-
ného ke kouření v uzavřeném psychiatric-
kém oddělení nebo v jiném zařízení pro 
léčbu závislostí, 

f ) ve škole a školském zařízení, 
g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, 

v provozovně, kde je provozována živ-
nost, jejímž předmětem je péče o děti 
do 3 let, v prostoru, kde je poskytována 
služba péče o dítě v dětské skupině nebo 
v zařízení, kde je uskutečňována mimo-
školní výchova a vzdělávání, nezařazeném 
do rejstříku škol a školských zařízení, 

h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště 
určeného převážně pro osoby mladší 18 
let, 

i) ve vnitřním prostoru všech typů sporto-
višť, 

j) ve vnitřním zábavním prostoru jako je 
kino, divadlo, výstavní a koncertní síň 
a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním 
prostoru po dobu pořádání kulturní a ta-
neční akce, 

Sběrná nádoba na jedlé oleje.

Sběrné nádoby na papír a plasty.
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ZASTUPITELSTVO

Změny 
v zastupitelstvu 
obce 

Dne 23. května 2017 podala z důvodu 
změny trvalého bydliště písemnou rezig-
naci na post volené zastupitelky obce paní 
Pavla Prokopová a dne 24. května 2017 ze 
zdravotních důvodů také paní Marie Dvo-
řanová. Dovolte, abych oběma dámám 
touto cestou vyslovil veliké poděkování 
za příkladnou, ochotnou a nezištnou práci 
zastupitelky, členky, či předsedkyně komi-
se a radní naší obce. Velice si vážím jejich 
dlouhodobé práce pro občany této obce 
a přeji oběma mnoho osobních úspěchů 
a pevné zdraví. Dle výsledku voleb z října 
2014 se náhradníkem za paní Prokopovou 
stal pan Jan Šotka, který v době, kdy čtete 
toto vydání zpravodaje již s největší prav-
děpodobností, složil slib zastupitele na 22. 
jednání dne 21. 6. 2017. Náhradnicí za paní 
Marii Dvořanovou je paní Mgr. Dagmar Lič-
manová, která ovšem z osobních důvodů 
post zastupitelky vykonávat nemůže. Dal-
ším v pořadí je pan Vladimír Jackel, který 
ovšem ztratil, změnou trvalého bydliště 
do Ústí nad Labem, svou volitelnost, proto 
mandát zastupitele vznikl panu Janu Kou-
delovi. Předpokládá se, že slib zastupitele 
složí na mimořádném červencovém jedná-
ní zastupitelstva obce. 

Michal Kulhánek, starosta

Názor zastupitele 
Obec musí v příštích letech investovat 

řádově desítky miliónů korun do výstav-
by nové školní jídelny a rekonstrukce ČOV 
a rozvodů vody a kanalizace. Chtěl bych 
touto cestou upozornit na další oblast in-
vestic, kterou obec v posledních letech 
z různých důvodů opomíjela.

Jde o problematiku obecního bydlení 
a stav obecních domů. Jak může každý 
z nás vidět, vzhled většiny obecních domů 
není dobrý a svědčí o zanedbané péči. Za-
tímco majitelé soukromých domů se snaží 
udržovat stav a vzhled svých domů co nej-
lepší, totéž, bohužel, nelze říct o obecních 
domech. Jde o dlouhodobě neřešený pro-
blém.

Obec vlastní 164 bytů v 32 obecních 
domech. Z ekonomických údajů vyplývá, 
že od r. 2006 do r. 2016 včetně, je součet 
příjmů z nájmů vyšší o cca 5,4 miliónu Kč 
než vynaložené náklady na údržbu. Těch-
to 5,4 mil. Kč ale bylo průběžně použito 
na jiné (nebytové) účely dle potřeby obce. 
Jinými slovy – pokud by se rozdíl ukládal 

do fondu oprav, bylo by nyní k dispozici 
5,4 mil. Kč na opravy, ale ty samozřejmě 
k dispozici nejsou. Současná výše dluhu 
na nájmů z obecních bytů je okolo 2 mi-
liónů Kč. Teoreticky - pokud by se dařilo 
vybírat nájemné řádně, tzn. nebyl by dluh, 
mělo by bytové hospodářství k dispozici 
7,5 mil. Kč na opravy a údržbu. Více infor-
mací lze nalézt na obecních internetových 
stránkách u bytového hospodářství.

Podle odborného odhadu by bylo po-
třeba pro komplexní obnovu bytové fon-
du přes 80 miliónů korun během příštích 
deseti let. Tzn., že při současné výši nájmů 
a pokud by obec nedotovala tyto opravy 
z obecního rozpočtu, by si samotné bytové 
hospodářství na to vydělalo až za nějakých 
130 let.

Proto musí obec vypracovat koncepci 
bytového bydlení a stanovit jasná pravidla, 
jak dál nakládat a hospodařit s bytovým 
fondem. Vytvoření koncepce, politiky obec-
ního bydlení (a s tím související zkvalitně-
ní fondu obecních bytů) je jeden z úkolů 
plynoucí z přijaté Strategie rozvoje obce 
do r. 2025.

V rámci koncepce obecního bydlení 
bude třeba vyjasnit mnoho otázek a určit 
přesná pravidla, např.:
• Výše nájemného (nájemné by mělo po-

krýt náklady na údržbu a současně tvo-
řit fond oprav). Paradoxem je, že u bytů 
v domech určených pro podporované 
skupiny (seniory a začínající rodiny v do-
mech DPS a Markéta) je průměrná cena 
za jeden čtvereční metr vyšší než průměr 
za ostatní obecní byty.

• Zda držet v majetku obce stejné množ-
ství bytů (pak se musí též říct, kde vzít 
na opravy a údržbu) nebo

• se zbavit všech bytů a nabídnout je 
k prodeji nájemníkům, popř. sdružení ná-
jemníků či dalším osobám nebo

• držet v majetku jen omezený počet bytů 
pro vybranou skupinu obyvatel, např. so-
ciálně a zdravotně potřebné (DPS, Mar-
kéta) nebo

• nedělat nic a dál nechat chátrat obecní 
bytový fond.

• Jak aktivovat a motivovat nájemníky 
k lepší péči a společný majetek.
 
Veškeré aktivity, týkající se občanů 

v obecních bytech, musí být sociálně únos-
né, ale spravedlivé vůči ostatním. V obec-
ních bytech bydlí cca. 10% obyvatel obce 
(obec měla 2 265 obyvatel k 31.12. 2016). 
Tak jako každý občan, si ve svém domě 
musí hradit vše sám, tak hospodaření 
s obecními byty musí být soběstačné a vy-
rovnané. Obec by měla dotovat a pomáhat 
jen výše uvedeným vybraným skupinám. 
Současně je třeba mít na zřeteli nebezpečí 
skupování bytů spekulanty.

 V současné době Bytová komise zpraco-
vává analýzu skutečného stavu bytového 
fondu a poté připraví návrh s variantami 
možného řešení. Po schválení zastupitel-

k) ve vnitřním prostoru provozovny stravo-
vacích služeb, s výjimkou užívání vodních 
dýmek, 

l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou 
vnějších prostor, které provozovatel zoolo-
gické zahrady ke kouření vyhradí. 

Zakazuje se používat elektronické cigarety 
v místech uvedených v odstavci 1 písm. a) až 
j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kou-
ření nevztahuje. 

Pokuta za kouření v místě zákazu je až 
5000 Kč.

Michal Kulhánek, starosta

Novela zákona 
o přestupcích 

Od 1. července 2017 vejde v platnost no-
vela zákona o přestupcích, konkrétně Zákon 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
a s ním související Zákon o některých pře-
stupcích, který upravuje některé přestupky 
vyskytující se na různých úsecích veřejné 
správy, včetně druhu a výše správních trestů, 
které lze za jejich spáchání uložit. Tato novela 
výrazně zvyšuje možné sankce (nově správ-
ní tresty) za porušení povinnosti uvedené 
v obecně závazných vyhláškách obce. 

Fyzická, právnické nebo podnikající fyzic-
ké osobě, která se dopustí přestupku tím, 
že poruší povinnost stanovenou v obecně 
závazné vyhlášce obce nebo kraje, může být 
uložen správní trest – pokuta – až do výše 
100 000 Kč. 

Zde si dovoluji upozornit, obzvláště s ohle-
dem na platnost „protikuřáckého zákona,“ 
na obecně závaznou vyhlášku Obce Velké 
Březno č. 1/2008, která konkrétně vymezuje 
místa veřejného prostranství, na kterých se 
zakazuje konzumovat alkoholické nápoje. 

Obecně závazné vyhlášky Obce Velké 
Březno jsou umístěny na webu obce v sekci 
„dokumenty obce.“ 

Pavlína Linková, Úsek sociálních věcí

Budování 
výstražných 
a hlásných systémů 

Obec byla úspěšná se svou žádostí o do-
taci na vybudování výstražných a hlásných 
systému (rozhlasu) a zpracování digitálního 
povodňového plánu. Pokud vše proběhne 
dle plánu, bude ještě v letošním roce zpraco-
ván digitální povodňový plán a instalováno 
78 výstražných hlásičů, které budou primár-
ně sloužit k informování obyvatelstva v kri-
zových situacích typu povodní, apod. Sloužit 
budou i k informování o běžných událostech 
a akcích v obci Velké Březno.

Michal Kulhánek, starosta
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stvem bude určitě vedena diskuze s veřej-
ností.

Očekáváme, že výsledná varianta kon-
cepce bydlení v obci bude k dispozici 
do konce roku 2017 či začátkem roku 2018.

 Jiří Pavliš, zastupitel,
člen bytové komise od r. 2017

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko 
do mateřské školy 

Jaro v naší školičce zahájila poutavá 
beseda s panem ornitologem, který nám 
o dravých ptácích nejen vyprávěl, ale pří-
mo i ukázal živé exempláře, např. poštolku, 
káně, orla. Mluvil také o domácím chovu 
ptáků, seznámil nás s papouškem Arou ara-
raunou, která má prý nejlepší charakterové 
vlastnosti pro ochočení, děti hlavně zaujala 
svým pestrým zbarvením. 

 A než jsme si stačili pořádně přivonět 
k jaru, byly tu Velikonoce. Ve třídách pro-
běhla společná velikonoční tvoření rodičů 
a dětí. Paní učitelky připravily moc hezké 
a zajímavé práce, které si pak děti i rodiče, 
pyšní na své šikovné ruce, odnášeli domů. 
Ve všech třídách panovala přátelská atmo-
sféra a pohoda. Při této příležitosti bych 
ráda velice poděkovala paní Lence Novot-
né, která nám u fi rmy TRAVEL FREE s.r.o. za-
jistila bohatou velikonoční nadílku pro děti. 

 V pátek 21. 4. jsme se sešli na školní 
zahradě, abychom společně oslavili Den 
Země. Zahájení proběhlo vyvěšením vlajky 
a zazpíváním naší oblíbené písně „Třídíme 
odpad“, která se stala hymnou této události. 
Děti se postupně vystřídaly na 12ti stanovi-
štích, kde byly připraveny různorodé úkoly 

týkající se přírody a ochrany naší planety 
Země. Již druhým rokem probíhá oslava 
Dne Země za vydatné pomoci nejstarších 
žáků z místní ZŠ. Úkoly i s metodikou k je-
jich provedení pro nás do detailu připravila 
paní učitelka Lenka Šidáková, deváťáky pak 
prakticky připravila paní učitelka Eva Želez-
ná, za což oběma velice děkuji! Den Země 
v MŠ si užili jak děti ze školky, tak jejich velcí 
kamarádi. 

Dny od 24. – 28. 4. trávila skupina dětí 
na školce v přírodě v Poslově Mlýně. Celý 
pobyt provázel příběh Lotranda a Zubejdy. 
Hlavním úkolem bylo trávení času na zdra-
vém vzduchu uprostřed lesů za každého 
počasí. Užívali jsme si při sportovních a po-
hybových aktivitách a hrách, při různém 
tvoření a v neposlední řadě při karnevalu 
nebo výletu do Muzea Čtyřlístku v Dok-

sech. Za svědomitou péči o děti děkuji paní 
učitelce Ivance Mottlové, Blance Vondráč-
kové a Kátě Podzimkové, která o nás všech-
ny pečovala po stránce zdravotní. 

A kdo nebyl na školce v přírodě, užil si ča-
rodějnický rej pod „koštětem“ vrchní čaro-
dějnice Marcelíny Grivalské. Děti si společ-
ně zazpívaly a zatančily u ohně, předvedly 
své výrobky – čarodky a nakonec je pro 
jistotu upálily, aby nám ve školičce nepro-
vedly nějakou tu čarodějnickou lotrovinu. 

Pro nejstarší děti paní učitelka Stáňa 
Motyčková opět zajistila návštěvu oddě-
lení dětské traumatologie v Masaryko-
vě nemocnici v Ústí nad Labem, kde byla 
připravena poutavá beseda s praktickými 
ukázkami a prohlídka oddělení se všemi 
zákoutími. Tato exkurze má seznámit děti 

Dětské výtvory z čarodějnického reje. Skákací hrad neztrácí na atraktivitě.

Výlet do Muzea Čtyřlístku v Doksech.
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s prostředím nemocnice a různým typem 
ošetření, aby v době event. hospitalizace 
věděly, co je čeká, překonaly snáze strach 
a při uzdravování spolupracovaly. 

Velkou květnovou událostí byl „Zápis 
do MŠ na školní rok 2017/2018“. Žádost 
o předškolní vzdělávání podalo 45 rodičů, 
mohlo být však přijato pouze 24 dětí. Bylo 
postupováno podle předem zveřejněných 
kritérií, kde se přihlíželo nejen k věku dětí, 
ale velkou roli hrála také spádovost trvalé-
ho bydliště. S velkou lítostí jsme rozesílali 
Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ. Již větší ra-
dost nám udělalo setkání rodičů přijatých 
dětí, která proběhlo 13. června od 15:30 
ve třídě Motýlků. 

Velmi příjemnou akcí byla tvořivá dílnička 
v „Zahradnictví Kolev“. V týdnu před Dnem 
matek jsme zahradnictví navštívili, vše si 
pěkně prohlédli a pod odborným vedením 
zasadili kytičku pro maminku. Veškerý ma-
teriál (květináč, hlína i rostlinka) byl dětem 
od pana Koleva darován. Děti si zasazenou 
kytičku do školky a následně domů odnáše-
ly jako poklad. Moc děkujeme! 

I malí školkáčci se účastní velké sportovní 
akce a tou je „Běh zámeckým parkem“. Paní 
učitelky, rodiče i kamarádi fandili všem, 
kteří zrovna bojovali o medailová místa, ale 
ani ten, kdo se na stupně vítězů nepostavil, 
neodešel s prázdnou, sladkost v cíli čekala 
na každého. 

 Krásné jarní dny jsou jak stvořeny k vy-
cházkám a výletům, proto jsme se vydali 
do blízkého Muzea lidové architektury 
v Zubrnicích. Místní průvodci nás velmi 
poutavě provedli celým skanzenem a odo-
lávali dětským všetečným otázkám a připo-
mínkám. Dětem se líbilo i posezení ve staré 
škole s rukama za zády, ale některým to 
dlouho nevydrželo, a tak si vyzkoušely i ně-
jaký ten trestík za nekázeň a nepozornost 
- klečení na hrachu, předpažení s ukazovát-
kem, oslovskou lavici, apod. 

Jelikož jsme byli opět pozváni na hokej-
balové dopoledne do Ústí nad Labem, účast 
jsme neodmítli a hokejbalového tréninku 
se rádi zúčastnili. Vyzkoušeli jsme si základ-
ní pohyb na hřišti, vedení hokejky, střelbu 
na bránu, přihrávky, … Moc se nám trénink 
líbil. Ve středu 14. 6. proběhne v Ústí nad 
Labem hokejbalový turnaj MŠ, do kterého 
nasazujeme dokonce dvě družstva. 

Další sportovní akci „Olympijské hry“ při-
pravila paní učitelka Dita Doležalová. OH 
proběhly v prostoru fotbalového hřiště, 
kde s rozmístěním disciplín pomohly paní 
učitelky Štěpánka Gutierrez a Jana Jarošo-
vá. Děti závodily v běhu, házely míčkem, 
skákaly do dálky, zdolávaly překážkovou 
dráhu, skákaly v pytlích a vyzkoušely štafe-
tový běh. Všichni sportovci obdrželi čokolá-
dovou medaili, vítězové navíc byli oceněni 
opravdovými medailemi a diplomem. 

Ve spolupráci se společností Prima Vizus, 
o.p.s. jsme již po několikáté zprostředkovali 
screeningové preventivní vyšetření zraku 
předškolních dětí. Smyslem vyšetření je 
vyhledání dosud nezjištěných refrakčních 

(dioptrických) vad u dětí, včasné zahájení 
účinné léčby a předcházení tak dalšímu 
zhoršování zraku. 

Na 1. června k MDD byl naplánován výlet 
do Divadla kouzel Pavla Kožíška. Děti vidě-
ly představení s názvem „S KOUZLY KOLEM 
SVĚTA“. Letěly na výlet letadlem a v každé 
zemi, kde přistály, na ně čekala typická 
a originální kouzla dané země. Některé 
děti i paní učitelky si s kouzelníkem Pav-
lem Kožíškem čarování vyzkoušely přímo 
na jevišti a také se některá kouzla naučily! 
A to nebylo všechno, k MDD pozvala rodina 
Vandrovcových všechny děti z MŠ na zmrz-
linku do svého kiosku u cyklostezky, pěkně 
si tam zamlsaly i zadováděly. Mockrát děku-
jeme! 

Na OÚ ve Velkém Březně přivítala sku-
pinka dětí z MŠ pod vedením paní učitelky 
Ivanky Mottlové krátkým programem nově 
narozené občánky. Milé vystoupení jistě po-
těšilo všechny přítomné rodiče i prarodiče. 

V posledních týdnech jsme se pilně chys-
tali a nacvičovali na třídní besídky, chtěli 

Olympijské hry pro děti v prostoru fotbalového hřiště.

Tvořivá dílnička v Zahradnictví Kolev. Snímek z návštěvy Muzea lidové architektury v Zubrnicích.
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jsme rodičům ukázat alespoň málo z toho, 
co jsme se ve druhém pololetí naučili. Snad 
se besídky všem divákům líbili. 

Na 22. června plánujeme Zahradní slav-
nost, kde zhlédneme představení Divadla 
Krabice, trochu si zamlsáme a hlavně se 
rozloučíme s předškoláčky. 

V závěru si dovoluji připomenout, že MŠ 
ve Velkém Březně bude uzavřena v době 
od 17. 7. do 18. 8. 2017. 

A na úplný závěr mi dovolte popřát vám 
všem krásné léto, dospělákům příjemnou 
dovolenou a dětem pohodové prázdniny 
plné prima zážitků! 

Pavla Hasprová, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Projekt Hasík 
Profesionální hasiči přijeli za našimi žáky 

s projektem Hasík. Preventivní program 
na školách se skládá ze dvou hlavních částí. 
První část sestává z opravdu základních in-
formací a poznatků a je určena dětem ve 2. 
třídě. V šesté třídě je již výuka doplněna 
o tématiku náročnější a není již vedena tak 
hravou formou jako část první. Otevřená 
komunikace a vzájemný dialog je však stále 
podstatou výuky. 

PaedDr. Jan Darsa, ředitel ZŠ

Nejoblíbenější 
školní oběd 

Školní jídelna připravila další akci, kterou 
chce zviditelnit svoji činnost před veřejnos-
tí. Dne 31. 5. 2017 proběhlo ve školní jídel-
ně hlasování o nejoblíbenější školní oběd. 

Každý žák si vybral jeden ze tří oblíbených 
obědů a pomocí hlasovací fazole dal svůj 
hlas tomu jídlu, které má nejraději.

• Oběd č. 1: Karotkový krém s kukuřicí, 
popcorn, smažený kuřecí řízek s brambo-
rovou kaší, zeleninový salát dle vlastního 
výběru.

• Oběd č. 2: Polévka z čerstvé zeleniny, ci-
bulové kroužky, vepřová pečeně, rajská 
omáčka, houskový knedlík, pečený de-
zert.

• Oběd č. 3: Hrachová polévka s krutony, 
kynuté jahodové knedlíky sypané strou-
haným tvarohem a cukrem, svádovské 
jahody.

Vítězný oběd pak paní kuchařky ze školní 
jídelny připravily dětem k Mezinárodnímu 
dni dětí. Podával se oběd č. 3, který získal 
127 fazolí. Na druhém místě se umístil oběd 
č. 1 (123 fazole) a oběd č. 2 dostal jenom 
11 fazolí.

PaedDr. Jan Darsa, ředitel ZŠ

Hračky pro malé 
pacienty

Na jaře letošního školního roku jsme 
již druhým rokem sbírali hračky pro malé 
pacienty z dětské kliniky při Masarykově 
nemocnici. Díky všem rodičům i dětem si 
potom začátkem května paní Tykalová ze 
zmíněné kliniky odvážela plné auto men-
ších i větších hraček, puzzlí, stolních her, 
kostek a knížek. První hračky již udělaly ra-
dost nemocným dětem (viz foto).

Touto cestou proto děkujeme všem, kteří 
přispěli, a doufáme, že i v příštích letech bu-
deme moci dětem zpříjemnit jejich pobyt 
v nemocnici.

Mgr. Eva Železná

Spanilá jízda 
Základní školy 
Velké Březno 
v minikopané

Dne 25. 4. 2017 bylo odehráno ve Spor-
tovní Lize základních škol okresní kolo star-
ších žáků v minikopané. Žáci z 8. a 9. tříd 
ze Základní školy ve Velkém Březně získali 
první místo, po kterém si zajistili postup 
do krajského fi nále. Po týdenním oddychu 
dne 3. 5. 2017 změřili své síly na krajském fi -
nále v Teplicích s celky z Teplic, Děčína, Me-
ziboří, Litoměřic, Chomutova, Loun a Ústí 
nad Labem. Dvěma vítězstvími a jednou 
porážkou velkobřezenští obsadili druhé 
místo ve skupině za favoritem celého tur-
naje ze ZŠ Edisonova Teplice. Zajistili si tak 
postup do semifi nále, kde narazili na žáky 
ze ZŠ J. A. Komenského Louny, které porazi-
li 4:2. Ve fi nále nestačili ani na druhý pokus 
na teplické hráče z Edisonky, kteří nastupují 
za národní tým U15. 

Nefalšovaná radost malé pacientky 
z darovaných hraček.

Ppor. Jaroslav Volák, velitel dálničních hasičů z Petrovic, vysvět-
luje žákům 6. třídy použití hasicího přístroje.

Do nádob s názvem jídla žáci vhazovali hlasovací fazole. Vyhrály 
jahodové knedlíky.
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Sestava: Adam Čičovský, Jan Pták, Matěj 
Pták, Richard Židek, Matěj Říha, Nikita Tara-
sov, Petr Hanuš, Zdeněk Studnička, David 
Zlámal, Jan Brož, Lukáš Deml, Richard Šus-
tík, trenér: Mgr. Martin Franěk

Mgr. Martin Franěk

Stříbrný štafetový 
pohár pro žáky 
z naší ZŠ

Dne 27. 4. se 16 vybraných žáků 
od 1. do 5. třídy zúčastnilo Štafetového 
poháru na Městském stadionu v Ústí nad 
Labem. Štafeta mladších žáků ve složení 
Vendy Vrbová, Zuzanka Dvořáková, Emička 
Frýdková, Simonka Hovorková, Jára Králík, 
Radek Švejda, Matyášek Buzek a Filípek Šefl , 
běžela 8 x 100 m a v konkurenci sedmi ús-
teckých škol vyhrála. Stejně si počínala šta-
feta starších žáků ve složení Míša Hercíková, 
Klárka Brabencová, Šárka Janová, Amálka 
Vrbová, Kryštof Truxa, Tomášek Fuchsig, 
Lukáš Vostřel a Matěj Kulhánek. Nakonec se 
běželo 8 x 200 m, kde naše štafeta A ve slo-
žení Matěj Kulhánek, Lukáš Vostřel, Radek 
Švejda, Jára Králík, Zuzka Dvořáková, Klárka 
Brabencová, Šárka Janová a Vendy Vrbová 

obsadila krásné 2. místo. Časy všech štafet 
se sečetly a pro naše žáky to znamenalo 
celkové 2. místo. Na zlatou štafetu ze ZŠ 
Hluboká nám chyběly necelé 3 vteřinky. 
V doplňkové soutěži v hodu medicinbalem 
navíc zazářil Tomáš Fuchsig, který kilogra-
mový míč poslal do vzdálenosti 9,5 m, hned 
za ním skončil Kryštof Truxa a z děvčat se 
prosadila Klárka Brabencová, která brala 
bronz. Naši žáci opět potvrdili bojovného 
ducha a podali vynikající sportovní výkony.

Mgr. Lenka Šidáková

Běh zámeckým 
parkem

XXIII. ročník běhu zámeckým parkem 
se konal 22. 5. 2017. Pro letošní školní rok 
2016/2017 nepřálo organizátorům závodů 
počasí. První termín závodu - 15. května 
2017 - byl zrušen kvůli přívalovému dešti. 
O to krásnější počasí čekalo na závodníky 
ze Základní školy a z Mateřské školy ve Vel-
kém Březně o týden později. Důkladná 
příprava spolu s perfektně spolupracují-
cím organizačním týmem učitelů, asisten-
tů a letošních deváťáků byla přetavena 
do svižně plynoucího závodu, kde v první 
části napodobila děvčata z prvního stupně 

rychlost organizátorů a přepsala deset let 
staré stávající traťové rekordy. Na druhém 
stupni zůstali závodníci pár vteřinek za té-
měř nepřekonatelnými rekordy vynikajících 
sportovců, kteří navštěvovali naši školu 
v minulých letech.

Mgr. Martin Franěk

Všeználkova 
olympiáda

Dne 22. 5. 2016 pořádala Základní škola 
Hluboká v Ústí n/L již 10. ročník Všeználko-
vy olympiády pro žáky 1. stupně základních 
škol. Celkem bylo přihlášeno 8 škol.

Olympiáda byla rozdělena do pěti věko-
vých kategorií - pro první, druhý, třetí, čtvr-
tý a pátý ročník. Soutěžilo se v oblastech: 
Jak známe pohádky a příběhy, Jak se umí-
me poprat s logikou, Jak jsme obratní a ši-
kovní, Jak známe Ústecko (1. a 2. ročník), Jak 
známe přírodu kolem nás, Angličtina kolem 
nás (3. – 5. ročník).

Naše škola se olympiády zúčastnila se 
dvěma zástupci z každého ročníku – 1. roč-
ník Zuzana Dvořáková a Vít Maximovič, 
2.ročník Nela Fránková a Jakub Splitek, 
3. ročník Anna Šedivcová a Vendula Vrbo-
vá, 4. ročník Marie Ludmila Kudělová a Ma-
tyáš Cimpl, 5. ročník Michaela Hercíková 
a Kryštof Truxa, v doprovodu paní učitelky 
D. Dobrotinové a paní L. Vondráčkové.

Po dvouhodinovém zápolení se zástupci 

Vítězný tým hráčů minikopané.

Stříbrní medailisté ze štafetového poháru. Start Běhu zámeckým parkem.

Všeználkova olympiáda.
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2. tříd Nela Fránková a Jakub Splitek umís-
tili na 3. místě a zástupci 3. tříd Anna Šediv-
cová a Vendula Vrbová umístili na 1. místě. 
Celkově jsme získali krásné 3. místo v hod-
nocení škol. Všichni obdrželi diplom a věc-
né ceny.

Pro všechny děti to byly cenné zkuše-
nosti a nezapomenutelné zážitky pro příští 
účast na olympiádě.

Mgr. Dana Dobrotinová

Pamětní deska
Dne 13. června 2017 byla slavnostně od-

halena u vchodu do horní školy pamětní 
deska za přítomnosti představitelů obce 
a veřejnosti. Připomíná, že před 80 lety byla 
otevřena první česka škola ve Velkém Břez-
ně za účasti tehdejšího ministra školství 
Emila Frankeho. Pamětní deska též připo-
míná prof. Milana Babušku, autora architek-
tonického návrhu velkobřezenské školy.

PaedDr. Jan Darsa, ředitel ZŠ

Čtení pomáhá
V lednu 2017 paní učitelka Lenka Šidá-

ková vyhlásila čtenářskou soutěž v rámci 
celorepublikového projektu „Čtení pomá-
há“. Žáci četli knihy z nabídky a po splně-
ní jednoduchého testu mohli získat 50 Kč 
na svůj zřízený účet. Peníze, které splněným 
testem žáci získali, vložili na vybraný chari-
tativní projekt. Soutěže se zúčastnilo více 
než 30 žáků naší školy. Dohromady přispěli 
částkou vyšší než 8 000 Kč, za což jim patří 
velký dík. Velkou přidanou hodnotou toho-
to projektu je fakt, že žáci četli.

Mezi 10 nejlepších čtenářů se dostala 
Anička Šedivcová z 3. C (28 knih), Lenič-
ka Secká z 3. C (19 knih), Dáša Hasrtdlová 
3. C (16 knih), Martinka Šidáková ze 4. B 
(16 knih), Anička Burdová ze 4. B (15 knih), 

Tomáš Fuchsig 5.A (12 knih), Radeček Fuch-
sig 1. A (12 knih), Kačenka Mikšovská 3. C 
(9 knih), Kuba Secký 2. B (6 knih), Marcelka 
Šternbergová 1. A (4 knihy).

PaedDr. Jan Darsa, ředitel ZŠ

Nebezpečí 
na sociálních sítích

Sociální sítě jsou zcela jistě zajímavými 
produkty, které mají velký vliv na naše děti. 
Díky nim může být člověk v kontaktu s přá-
teli, bývalými spolužáky nebo rodinou, ať 
už jsou na druhém konci světa nebo ve ve-
dlejší místnosti. Sociální sítě navozují atmo-

sféru zdánlivého bezpečí a intimity. Proto 
sociálním sítím mnohdy sdělujeme více než 
je nutné a rozumné. 

Sociální sítě se tak stávají i prostorem 
pro existenci sociálně-patologických jevů. 
Uživatel-manipulátor předstírá jiný věk 
a vzhled a využije důvěřivosti dětí, kteří 
pak svolí k osobní schůzce. Na pravdivost 
informací v sociálních sítích nelze spolé-
hat. Výzkumy dokazují, že 42,5 % dětí je 
ochotno jít na osobní schůzku s člověkem, 
kterého znají jen z internetu. Podle statistik 
je vystaveno tzv. kyberšikaně 25 - 35 % dětí. 

Bohužel platí, že ke kyberšikaně uživatelů 
dochází a docházet pravděpodobně bude 
i nadále. 

Na naší základní škole se ve výuce vě-
nujeme těmto tématům a snažíme se žáky 
upozorňovat na nebezpečí, s kterým se při 
nesprávném chování na sociálních sítích 
mohou setkat. V poslední době se objevi-
ly v médiích některé emotivní informace 
o negativním dopadu užívání sociálních 
sítí. Proto jsme se ve škole rozhodli využít 
dalších metod a obrátili jsme se na od-
borníky Policie ČR z oddělení internetové 
kriminality. Na dvou návštěvách se setkali 
s žáky (viz foto) celkem osmi tříd. Pokud do-
jde i k podpoře ze strany rodiny, tak v sou-
časné době by měly být velkobřezenské 
děti připraveny na správné využívání soci-
álních sítí. 

PaedDr. Jan Darsa, ředitel ZŠ

Exkurze k hasičům 
do Prahy

Ve středu 7. 6. žáci 2. A a 2. B pod ve-
dením třídních učitelek P. Kadlecové a D. 
Ličmanové navštívili hasiče Správy želez-
niční dopravní cesty v Praze. Exkurzi dě-
tem zajistil tatínek Ondry Kleina, který zde 
pracuje. Hasiči dětem zábavnou formou 
vysvětlovali, co všechno dělají a ukázali jim 
i veškerou techniku, včetně vyprošťovacího 

Je důležité, aby děti rády četly.

Odborníci z Policie ČR dětem názorně 
vysvětlili nebezpečí, která na ně číhají 
na sociálních sítích.

Pamětní deska české školy ve Velkém Březně.



II. ČTVRTLETÍ 2017ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV12

Snímek z exkurze k pražským hasičům.

tanku, který slouží například při likvidaci 
následků vykolejení vlaku. Děti na vlastní 
oči viděly záchranu člověka při autoneho-
dě. Hasiči připravili vrak auta, kam umístili 
jednu z paní učitelek, která hrála zraněnou 
řidičku. Na oznámené místo nehody přije-
la tři hasičská auta se zvukovými sirénami 
a blikajícími majáky. Zde pak začalo profe-
sionální zachraňování. Auto bylo hasičskou 
technikou rozstříháno, zraněná osoba byla 
umístěna na nosítka a vytažena ze zbytků 
auta. Děti hasiče odměnily svým potleskem 
a výkřiky radosti, že je jejich paní učitelka 
zachráněná. Myšlenkou celé exkurze bylo 
přiblížit dětem akceschopnost a profesi-
onalitu jednoho ze složek integrovaného 
záchranného systému. 

Mgr. Dagmar Ličmanová

Přehled kulturních akcí v naší obci (červenec – září 2017)
červenec

 1. července 2017 – Hraběcí mlsání 
 – piknik v zámeckém parku
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 2. července 2017 od 14.00 – Za pohádkou na zámek 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 8. a 9. července 2017 – Zámek v květech 
 – Růže pro hraběnku Henriettu – výstava květin
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 9. července 2017 od 14.00 – Za pohádkou na zámek 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 14. července 2017 od 18.00 – Pohádky v parku 
 – Pan hrabě čte dětem – Pohádka a hry pro děti
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 16. července 2017 od 14.00 – Za pohádkou na zámek 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 23. července 2017 od 14.00 – Za pohádkou na zámek 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 29. a 30. července 2017 – Zámek v květech 
 – Gladioly pro hraběnku Livii – výstava květin ve spolupráci 
 se sdružením Gladiris
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 29. července 2017 od 21.00 – Noční prohlídka
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 30. července 2017 od 14.00 – Za pohádkou na zámek 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

srpen

 6. srpna 2017 od 14.00 – Za pohádkou na zámek
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 13. srpna 2017 od 14.00 – Za pohádkou na zámek
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 18. srpna 2017 od 18.00 – Pohádky v parku 
 – Pan hrabě čte dětem – Pohádka a hry pro děti
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 20. srpna 2017 od 14.00 – Za pohádkou na zámek
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 26. srpna 2017 od 19.00 do 2.00 – Hradozámecká noc 2017 
 (pohádka, řízená degustace vín v zámeckých komnatách, divadlo)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 27. srpna 2017 od 14.00 – Za pohádkou na zámek
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

září 

 1. září 2017 od 18.00 – Pohádky v parku
 – Pan hrabě čte dětem – Pohádka a hry pro děti
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 13. září 2017 od 19.00 – Michal Mašek hraje Beethovena 
 – komorní koncert slavného klavíristy
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 16. a 17. září 2017 - Dny evropského dědictví 
 – oživený zámek – strhující příběhy z historie zámku
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno 

 16. září 2017 od 21.00 – Noční prohlídka oživeného zámku
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno 

 23. 9. 2017 od 20:00 – „Světla nad bunkry“
 Pořadatel: muzeu ČSLO Valtířov

 23. září 2017 – O pohár hraběnky Bellegarde 
 – závod autoveteránů do roku 1939 
 Veltrusy – Velké Březno a zpět
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 23. a 24. září 2017 – Zámek v květech – jiřinková slavnost,
 výstava květin ve spolupráci se zahradnictvím 
 Dahlia Sloveč
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 27. září 2017 od 19.00 – Ferenc Liszt a jeho přátelé 
 – Václav Krahulík - koncert pořádaný ve spolupráci 
 s Maďarským kulturním střediskem
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 28. 9. – 30. 9. 2017 – Oslava 850 let od vzniku obce 
 Velké Březno
 Pořadatel: obec Velké Březno

 Zahradní slavnost 
 Pořadatel: restaurace Na Kopečku, Valtířov

Pozn. V případě neuvedení termínu konání dané kulturní akce najdete bližší informace před 
jejím konáním buď na webových stránkách obce www. velke-brezno.cz nebo na webových 
stránkách pořadatele anebo na vyvěšených plakátech.
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MÍSTNÍ SPOLKY

Dětský den 
ve vojenském stylu! 

V sobotu 3.června 2017 proběhl u bunk-
ru ve Valtířově dětský den ve vojenské stylu! 
Děti soutěžily celkem na osmi stanovištích 
a každý soutěžící dostal po splnění všech 
úkolů stylově v bunkru sladkou odměnu 
a diplom.

Díky krásnému počasí byla návštěvnost 
velká, zhruba okolo 150 lidí - z toho 47 sou-
těžících dětí. Velký úspěch měla stanoviště 
se zbraněmi, jak vzduchovkou, tak airsoft 
zbraněmi, ale nechyběl také hod graná-
tem, opičí dráha a házení balonku do vo-
jáka. Akci zpestřila dvacítka vypuštěných 
poštovních holubů a opékání buřtů. Akci 
podpořila obec Velké Březno, Ústecký kraj 
a Uzenářství Hrstka. Přes letní prázdniny 
bude muzeum otevřeno veřejnosti v ná-

vštěvní dny a větší akce jsou připravovány 
na září 2017, jako například dny Evrop-
ského dědictví, akce 2. ročník „Světla nad 
bunkry“, Oslavy 850 let obce Velké Březno.

Otevírací dobu a bližší informace najde-
te na webu Muzea ČSLO Valtířov z.s. www.
ropik.unas.cz.

Jan Málek

Májový běh 2017 
V neděli 14. května se v areálu Pískovna 

ve Valtířově uskutečnil již 3. ročník akce 
Májový běh. Organizační tým pod vedením 
paní Ivy Charvátové vše perfektně připravil, 
počasí také vyšlo na jedničku a účast byla 
ještě větší než minule. Což znamená, že 
celkově lze hodnotit celou akci jako vysoce 
úspěšnou. 

Po nezbytné rozcvičce a úvodních infor-
macích došlo na závody na různě stanove-
ných okruzích v kategoriích od těch nej-
menších po dospělé, dostalo se i na rodiče 
s kočárky. Nutno poznamenat, že všichni 
zúčastnění bojovali s neuvěřitelným nasa-
zením a, co je hlavní, skvěle se bavili. Ná-
sledovala soutěž v malování na asfalt, jehož 

tématem byl Den matek. Poté následovalo 
vyhodnocení a zasloužené stupně vítězů. 
Dostalo se i na opékání buřtů. Ale na otázku, 
kdo vyhrál, je třeba odpovědět, že vlastně 
všichni účastníci. Celé dopoledne se neslo 
v duchu pohody a zábavy, takže zase za rok!

Vítězslav Štefl , zastupitel

Noc kostelů
Kostel sv. Václava ve Valtířově v pátek 9. 6. 

opět na několik hodin přivítal návštěvníky 
akce Noc kostelů. Ke slavnostní atmosféře 
přispěli žáci ZUŠ z Velkého Března, vystou-
pení ženského komorního sboru Luscinia 
z Ústí nad Labem a nově i liberecký smíšený 
sbor Amytaky. Večer zpestřil neplánovaně 
i kastelán velkobřezenského zámku hrou 
na harmonium. V Chotkově hrobce obdivo-
vali návštěvníci dvě nově zrekonstruované 
vitráže. (red)

Snímky z dětského dne u řopíku.

Vitrážové okno před rekonstrukcí.

Vitrážové okno po rekonstrukci.
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Hasiči hlásí 
a informují 

Ve II. čtvrtletí 2017 jednotka SDHO Velké 
Březno uskutečnila 23 výjezdů k zásahům, 
které si vyžádaly 34 aktivního nasazení. 
Jednotka se výjezdů zhostila bez závad. 

Šlo o následující výjezdy: 

5x k požárům
• 2x travní porost Malé Březno,
• požár ubytovny Olšinky,
• hlášený požár loděnici Valtířov,
• hořící lokomotiva Nebočady

6x k poškození vegetace 
• spadlý strom na vedení Malečov–Babiny, 
• 3x padlý strom na silnici v Byňově, 
 Leština, 
• 2x nalomený strom – Malečov, 
 Velké Březno 

3x k transportu pacienta 
• Velké Březno, Svádov, Valtířov 
4x k asanaci po nežádoucích událostech 
• Byňov, Leština, asanace vozovky v Březí, 
• olej na cyklostezce ve Valtířově 

5x k ostatním událostem 
• únik CO s ohrožením bydlících Velké 

Březno, 
• podezření z hoření plastů Velké Březno,
• poškození plynového potrubí Malečov, 
• technická pomoc Malé Březno, 
• záchrana zvířete – kočky uvízlé na stro-

mě – Svádov.

Členové jednotky absolvovali výcvik 
s motorovou pilou, dále školení a výcvik 
v objektu pivovaru Velké Březno k vyproš-
ťování osob z pivního tanku a vyprošťování 
z havarovaného vozidla. Zástupce velitele 
se zúčastnil IMZ ve středisku na Sněžníku. 

Členové jednotky apelují na rodiče, aby 
věnovali zvýšenou pozornost svým dětem 
o prázdninách a možnosti vzniku mimořád-
né události. 

Jaroslav Panocha, 
velitel jednotky

SPORT

KASUGA 
JUDO 
je nejpočetnější 
sportovní klub 
ve Velkém Březně

Ano, jak ukázaly součty po vyhlášení 
drobné 40tis. dotace (ke slovu „drobné 
dotace“ se ještě vrátím níže), v naší obci 
organizovaně sportuje 112 dětí do 18 let. 
A z toho 57 je jich v KASUGA JUDO. Je to 
víc, než celkový součet dětí z obou místních 
fotbalových klubů (FK Jiskra a TJ Spartak 
Valtířov) a tenisového klubu dohromady. 
A to se nám nepodařilo obdržet podklady 
do dotační žádosti od všech dětí, v Českém 
svazu judo jich máme nahlášených více. 
Nevadí, i tak jsme jednoznačně nejpočet-
nější. Docela slušný výsledek po 9 letech 
činnosti! 

Děkujeme našim členům za jejich dlou-
holetou přízeň. Ta je nám hlavní odměnou 
za naše úsilí. A děkujeme radním a zastupi-
telstvu za podporu cca 20 tis. Kč. Nakoupí-
me za ně něco pro děti. Částka nepůjde ani 
na odměny rozhodčím, ani na sekání či za-
vlažování fotbalových hřišť, ani na investici. 
My totiž stále ještě nemáme zázemí .

Fotbalové kluby disponují každý krás-
ným zázemím hřiště, využívají ČEZ hřiště 
u ZŠ, v zimě pak tělocvičnu ZŠ. Tenis má své 
kurty a nafukovací halu. My máme jen vy-
mezené hodiny v tělocvičně, skládání a roz-
kládání 1 tuny tatami s každým jednotlivým 
tréninkem (ale to už se opakuji), totéž i v KD 
v Malém Březně, kde se pro nedostatek ča-
sových prostor ve velkobřezenské tělocvič-
ně snažíme nabízet judo pro nejmenší děti.

Naše hmotná základna je oproti výše 
uvedeným sportovním klubům nulová. Je 
to velkou překážkou pro fungování a další 
rozvoj KASUGA klubu ve Velkém Březně. 

Ale chodí k nám nejvíce dětí! A co teprve, 
kdybychom zázemí měli?! Nemuseli by-
chom zájemce odmítat a měli bychom tře-
ba o 10, 30 či 50 dětí více!

Jaká je tedy budoucnost juda 
ve Velkém Březně?

Od posledního článku proteklo mnoho 
vody v potoce. Vedlo se několikero jednání 
se záměrem udržet judo ve Velkém Březně. 

Jednou z variant byla přestavba budovy 
Policie ve Valtířově. Z dotační žádosti pro 
KASUGA na rok 2017 obec vyčlenila 20 tis. 
Kč na studii proveditelnosti. Ta došla k zá-
věru, že na přestavbu budovy by byly po-
třeba 2 mil. Kč. Zastupitelstvo obce Velké 
Březno v květnu jednohlasně rozhodlo in-
vestici nerealizovat. 

Rozumím a souhlasím s tím, že priori-
tou obce jsou jiné investice (školní jídelna 
v první řadě). Nerozumím ale tomu, proč se 
zastupitelstvo samo dostalo do této situace 
svým chybným rozhodováním v minulosti 
a chybu dělá každoročně znovu při schva-
lování rozpočtu pro sport. 

Níže uvedená tabulka ukazuje, kam pe-
níze určené pro sport plynou u nás v obci.

V roce 2014 jsem předložil obci písem-
ný návrh na rozdělení obecních fi nancí 
pro sport v obci na děti do 18let. Nebylo 
to z mé hlavy, jen jsem použil klíč, podle 
kterého se běžně rozhodují v okolních ob-
cích, městech ČR a řídí se jím i samo MŠMT: 
fi nance se rozdělují podle počtu dětí v da-
ném sportu.

Opravdu na to obec Velké Březno 
nemá fi nance?

Nedovolil bych si žádat o 2 mil. Kč a ne-
realizovat například výstavbu jídelny. Ale 
pokud si v tabulce sečteme celkové polož-
ky, ať už jdou do sportu přímo nebo jsou 
to opravy, údržba, plastová okna a odkup 
areálu 123 tis. Kč/rok, dostaneme se k část-
ce 1 mil. Kč. A pokud by se v naší obci roz-
dělovaly fi nance spravedlivě klubům podle 
počtu sportujících dětí do 18let, dostal by 
klub KASUGA JUDO každoročně zhruba 
500 tis. Kč. Od roku 2014 by se tedy částka 
blížila 2 mil. Kč. A přestavba budovy Policie 
by nebyla žádný problém.

Výše uvedené hodnoty obsahují přímou podporu sportu, ale také opravy, výměnu oken, pořízení sekačky, splátky 123.000 Kč/rok 
na pořízení majetku atd. 
Výsledek podpory sportu: 85,6 % fotbal; 14,4 % judo; 0 % tenis (zdroj informací: Rozpočty obce).
Zájem dětí o sport: 51 % judo; 49 % součet dvou fotbalových klubů a tenisu dohromady (zdroj informace: zápis zastupitelstva).

SK / Rok 2017 2016 2015 2014 Celkem Kč
2014–2017

Celkem %
2014–2017

FK Jiskra Velké Březno 723 000 523 000 533 000 723 000 2 502 000 72,3
FK Spartak Valtířov 100 000 160 000 100 000 100 000 460 000 13,3
KASUGA Judo 260 000 140 000 50 000 50 000 500 000 14,4
Tenis 0 0 0 0 0 0
Celkem Kč 1 083 000 823 000 683 000 873 000 3 462 000 100,0
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Obec rozděluje cca 1 mil. Kč, proto-
že tyto fi nanční prostředky má očividně 
k dispozici. Pokud nebude mít milion, ale 
jen např. 100.000, bude rozdělovat jen 
100.000 Kč. Ať je ale rozděluje spravedli-
vě tak, jak je již několik let běžnou praxí 
jiných zastupitelstev v ČR.

Žádáme zastupitelstvo touto cestou 
a podáme i ofi ciální žádost, bude-li to tře-
ba, o vyjádření:
V jakém časovém horizontu může judo 
mít v obci Velké Březno své zázemí?
Kdy zastupitelstvo obce rozhodne 
o spravedlivém dělení fi nančních pro-
středků na sport?

Stejný postup zvolili naši radní při rozdělení 
„drobné dotace ve výši 40 tis. Kč“, viz. 1. od-
stavec, takže jim to není úplně cizí. Pokud 
nedostaneme jasné odpovědi na tyto 
dvě otázky, nad budoucností judistické-
ho klubu ve Velkém Březně bude po roce 
2018 velký otazník!

V této souvislosti připomínám několik 
bodů z dokumentu o strategickém rozvo-
ji obce. Z dotazníkového šetření zaujala 
1. místo mezi doporučovanými projekty, 
jak využít obecní fi nanční prostředky, vý-
stavba nové sportovní haly (30,1% dotáza-
ných). Dále se dotazovaným v obci nelíbí 
nezájem obyvatel o obec – ve své katego-
rii druhý nejsilnější požadavek na změnu 
33,8%. Zároveň by obyvatelé přivítali v obci 
více spolků. Bude se k nim ale obec chovat 
jako k nám, kteří zde fungujeme již téměř 
10 let? Dostanou nové spolky po takové 
době spolupráce v průměru cca 15% z roz-
počtu na sport, a vůbec se nebude koukat, 
že k nim třeba chodí nejvíce dětí v obci, že 
vybojovali 700 medailí, 34 z krajských pře-
borů, 61 medailí z MČR a Českých pohárů 
s mezinárodní účastí, 2 medaile z Olympi-
ády dětí a mládeže, že vychovali doroste-
neckou reprezentaci, trenéři byli 11. na ME, 
jsou rozhodčími ČR, školí krajské trenéry 
a v Praze celou ČR na zvyšování DANů 
a jsou v komisích na zkoušky Kolegia DANů 
Českého svazu judo?!

JUDO KASUGA přináší výsledky a nejen 
díky nim přitahuje zájem dětí. Nám jde 
o děti, chceme je uchránit sociálně patolo-
gických jevů, chceme je seznámit se spor-
tem a ukázat jim radost z pohybu, která jim 
může vydržet celý život. 

Rodiče řekněte, je Vám to jedno?! 

Kdo dočetl až do konce, má u mě bonus 
trénink zdarma v naší nové dojó ☺

Krásné léto a hodně pohybu přeje
Tomáš Buchar 

za KASUGA JUDO Velké Březno.

Zdroj informací: 
Velke-brezno.cz [online].c2017 [cit. 2017-

05-30] dostupné na 
WWW: <http:// www.velke-brezno.cz >

ZAJÍMAVOSTI

Z historie Velkého 
Března

Nedávno znovuotevřená restaurace Ti-
voli byla již před mnoha desítkami let cílem 
nedělních rodinných výletů a je neodmys-
litelně spojena s naší obcí. V minulém čísle 
Zpravodaje pan starosta vylíčil osudy re-
staurace po roce 1989, a proto se společně 
pojďme podívat do doby, kdy sláva této 
restaurace teprve vznikala.

Tivoli bylo původně 
pavilonem na výstavě

Velkobřezenský pivovar se v roce 1902 
zúčastnil výstavy v Děčíně zaměřené 
na propagaci průmyslu, živností a země-
dělství. Tehdejší vedení pivovaru přišlo 
na nápad postavit na této výstavě „pavilon 
piva“. Projekt na tento pavilon zpracoval 
jeden z význačných architektů drážďan-
ské školy. Jeho nápadem byl návrh, který 
kopíroval zámecký typ hrázděné stavby se 
sádrovou fasádou. Uvnitř byl velký klenutý 
sál se zasklenou verandou a dvě malé piv-
nice. Celé stavbě dominovala hranolovitá 
věž. Po skončení této výstavy bylo vedení 
velkobřezenského pivovaru líto, aby tak 
nákladná expozice nebyla zachována. Nej-
podnětnější se ukázal návrh, aby se celá 
stavba na výstavišti demontovala a posta-
vila přímo ve Velkém Březně. Pozemek pro 
realizaci tohoto záměru poskytl sám hrabě 
Chotek. V roce 1906 byl celý výstavní pavi-
lon na určeném místě znovu smontován. 
Z počátku byla celá stavba využívána pou-
ze pro letní provoz. Přiděleno jí bylo číslo 

popisné 148 a kdo přišel na název Tivoli se 
asi už nedovíme. Pro zajímavost si uveď-
me, že slovo Tivoli bylo například užito pro 
pojmenování starověkého italského města 
v italském regionu Lazio, přibližně 30 km 
východně od Říma, známé též jako letní 
sídlo římských císařů. Pojmenování Tivoli 
bylo v pozdějších letech velmi často použí-
váno. Vybírám aspoň některá: Tivoli (Brno) – 
skupina honosných obytných domů na Ko-
nečného náměstí, Tivoli – sportovní hala 
v Lublani, Tivoli – vesnice v americkém stá-
tě New York, Tivoli Neu – fotbalový stadion 
v Innsbrucku, Jardin de Tivoli – park v Paříži, 
Tivoli – dánský zábavní park atd.

Od roku 1908 se stal nájemcem Tivoli pan 
Kempf. Až do roku 1913 zde pořádal třikrát 
ročně pravidelné vojenské koncerty. V roce 
1922 zakoupil Tivoli německý spolek Tur-
nverband a jako první zde začal s celoroč-
ním provozem. Tato éra trvala až do roku 
1927, kdy Tivoli odkoupil velkobřezenský 

Tivoli bylo původně pavilonem na výstavě.

Pan Karel Hána, žijící pamětník, který 
který pracoval v Tivoli jako číšník 
od roku 1948 do roku 1974.
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pivovar zpět. V této době se zde pravidelně 
konaly taneční zábavy. Samozřejmě se zde 
točilo výborné pivo, které vedení restaura-
ce doplňovalo vyhlášenými specialitami. 
V roce 1952 bylo Tivoli předáno MNV a také 
v dnešní době je v majetku obce Velké Břez-
no. Ještě jedna událost měla v historii Tivoli 
doslova fatální dopad, a to zničující požár 
v roce 1964. Protože ještě žijí pamětníci 
této události využili jsme svědectví pana 
Karla Hány (*25.10. 1924), který pracoval 
v Tivoli jako číšník od roku 1948 do roku 
1974, viz foto.

„Ten velký požár byl v lednu roku 1964 
po hasičském bále. Pingloval jsem dole ve vý-
čepu. Bál končil ve čtyři hodiny ráno v neděli. 
Odešel jsem domů, nic se nedělo. Už jsem ne-
šel spát, protože jsem měl jet na hon do Ho-
mole, bál jsem se, abych nezaspal. 

Za nějakou chvíli jsem vyšel na balkon 
bytu, kde jsem bydlel a už jsem viděl střechu 
nad sálem Tivoli v plamenech. Byl velký mráz 
a hasiči, kteří přijeli z Ústí nad Labem, ne-
mohli načerpat vodu z Labe. Nakonec se jim 
to podařilo, ale zachránit se už moc nedalo, 
v plamenech byl už i sál. Při hašení voda pro-
sákla až do výčepu a zadního lokálu. Tivoli 
bylo dlouho zavřené, stropy byly promáčené. 
Na sále se musely potom vytrhat všechny par-
kety. Nově položené parkety se začaly po roce 
zvedat a byly napadené dřevomorkou. Škvá-
ru, která byla použita mezi trámy, přivezli 
z pivovaru. Škvára bohužel byla vlhká. Takže 
potom musely pryč nejen parkety, ale i napa-
dené trámy. A dělalo se všechno znovu.

Jak k požáru došlo?
Týden před bálem hasičů pořádali bál my-

slivci. Lidé seděli v kabátech, protože byla 
v sále zima. Stěžovali si na špatně vytopený 
sál. Proto hasiči, kteří připravovali svůj bál 
nařídili, aby správcová topila už od čtvrtka, 
tehdy byly opravdu velké mrazy. Tím pádem 
se vznítil trám v průduchu komína. 

Jak dlouho bylo Tivoli zavřené si už nepa-
matuju. Já i ostatní personál restaurace jsme 
byli přeřazeni do restaurace Koruna (již zbo-
řená hrázděná chalupa, která stála přes sil-
nici naproti současné prodejně COOP, pozn. 
red.) a tam jsme se střídali s jejich personá-
lem. No, a to je tak všechno, co si pamatuji.“

(pana Hánu vyzpovídala 
Mgr. Ivanka Nováková, 5. 6. 2017)

Úspěchy velkobřezenského pivovaru 
byly korunovány oceněním dvorské kance-
láře rakouského císaře, od níž pivovar získal 
„pro výtečnou kvalitu“ právo používat stát-
ního symbolu rakouského orla na podni-

kové značce a pečeti. Tento symbol byl po-
stupně opuštěn a nahrazen dobrosrdečnou 
tváří pana Cibicha.

PaedDr. Jan Darsa

Zpravodaj Velké Březno a Valtířov jako periodický tisk územního správního celku, který vydává obec Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno, 
IČ: 00267139. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 10263, vychází jedenkrát za čtvrtletí a to v nákladu 700 ks. 
Zpravodaj je distribuován obcí do schránek občanů Velkého Března a Valtířova zdarma. Zpravodaj je ke stažení také na webových stránkách obce 
www.velke-brezno.cz sekce Zpravodaj.
Uzávěrka dalšího čísla je 1. září 2017. Své příspěvky zasílejte na e-mail redakční rady velkobrezensky.zpravodaj@seznam.cz. Nevyžádané 
materiály se nevracejí. Redakční rada si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. 

Grafi cké zpracování a tisk: Imagine Media, s.r.o. Ve Velkém Březně, dne 28. června 2017.

Zde je nad střední bránou vidět znak orlice.

Na tomto snímku je již vidět znak Cipich.

Pokud chcete svým spoluobčanům něco sdělit prostřednictvím našeho zpravodaje, posílejte prosím své příspěvky na e-mail 
redakční rady: velkobrezensky.zpravodaj@seznam.cz. Podrobnější informace jsou uvedeny níže v tiráži.

Děkujeme.


