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Tolik vítězů pohromadě se jen tak nevidí.

Soutěžení v rámci akce Sazka Olympijský 
víceboj si děti užívaly.

11. ročník 
Sazka Olympijského 
víceboje proběhl 
za krásného 
slunečného počasí

10. září 2021 bylo na ZŠ Velké Březno ve 
znamení sportování. Celý 1. stupeň absolvo-
val 8 tradičních olympijských disciplín. Běh na 
500 m se letos běžel jako T- mobile Olympijský 
běh, takže každému malému sportovci se v cíli 
houpala na krku papírová medaile od sponzora. 
Ty opravdové medaile jsme předali v aule 4 nej-
lepším chlapcům a  dívkám z každé třídy. 

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat žá-
kům 9. B, kteří již po třetí pomáhali na stanoviš-
tích a byli opět výborní. Chovali se profesionál-
ně a trpělivě. Každá takováto sportovní akce má 
smysl, neboť pohyb je pro děti hodně důležitý, 
a navíc mezi dětmi můžeme objevit nadějné 
sportovce. 

Lenka Šidáková, koordinátor SOV

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala pra-

covníkům Obecního úřadu jmenovitě Evě 
Horváthové, Ládislavovi Danešovi, Zdeňce 
Kostrounové a Heleně Kaiserové za jejich pra-
covní nasazení a za to, že se snaží obec udržet 
čistou.

Dále bych chtěla poděkovat za výpomoc při 
sekání obecních pozemků Martinovi Valešovi, 
Pavlovi Černému, Petrovi Benediktovi.

Poděkování patří i panu Romanovi Bundovi 
za zprostředkování pomocníků, kteří jsou ve 
výkonu trestu a mají zájem pracovat. Obci po-
mohli s vyčištěním chodníků a úklidem – jak ve 
Velkém Březně, tak i Valtířově.

Poděkování patří i Kateřině Žampachové za 
dobré vedení a udržování sběrného místa.

Petra Kratochvílová, referent životního prostředí

Parkování v obci
Nejen v naší obci se stále více potýkáme s ne-

dostatkem parkovacích míst, ale také i s bezo-
hledností některých řidičů.

Už se začíná parkovat téměř všude… v zeleni 
(silniční vegetace, veřejná zeleň), na chodnících 
a v úzkých ulicích. Parkování v zeleni není žá-

doucí. Travnatá plocha se po dešti mění v roz-
ježděnou a rozbahněnou. Veřejná zeleň je po-
škozována a znehodnocována.

Upozorňujeme řidiče, že se tímto jednáním 
dopouštějí dopravního přestupku, kdy zákon 
o provozu na pozemních komunikacích říká, že 
řidič nesmí zastavit a stát na silniční vegetaci, 
pokud to výslovně nedovoluje dopravní zna-
čení. V případě stání na komunikaci musí zůstat 
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 
3 metry pro každý směr jízdy. V ostatních pří-
padech se jedná o přestupek proti veřejnému 
pořádku – neoprávněné zabrání veřejného pro-
stranství. Ve všech případech hrozí řidiči pokuta.

V důsledku nedostatku parkovacích míst 
se obec bude postupně snažit některé plochy 
zpevňovat s využitím pro krátkodobé stání va-
šich vozidel, abychom tak odlehčili dnešnímu 
provozu.

Kateřina Jelínková, Obecní úřad Velké Březno

Moštování
Z důvodu pokračování rekonstrukce objektu 

moštárny nebude moštárna Základní organiza-
ce ČZS Velké Březno Vítov v roce 2021 v provozu 
a moštování ovoce nebude zajištěno.

Bc. Michal Vondráček, 
předseda základní organizace
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Bohužel do všech plánovaných akcí vstu-
puje problém dnešní doby, což je nedostatek 
stavebních fi rem, nejisté a dramaticky se zvy-
šující ceny materiálu. I proto fi rmy nechtějí 
vstupovat do veřejných zakázek, u nichž doba 
od zveřejnění záměru až po realizaci trvá cca 
6 měsíců. Firmy nechtějí podstupovat riziko 
nedodržení termínů či navýšení cen oproti pů-
vodní dohodě.

Karel Jungbauer, starosta

Komunikace, 
chodníky

V rámci oprav místních komunikací proběhly 
tři větší akce:

Během letních prázdnin proběhla oprava pří-
stupové komunikace do mateřské školky, která 
byla již delší dobu v nevyhovujícím stavu a byla 
i předmětem pozornosti kontrol školní inspek-
ce. Došlo také k opravě části komunikace ve Val-
tířově, která též již byla značně poškozena.

V měsíci září proběhla oprava chodníku v uli-
ci Alej sportovců, v dolní části ulice směrem 
k fotbalovému hřišti. Chodník je zhotoven ze 
zámkové dlažby, stejně jako okolní chodníky 
v ulici. Obecní pokladnu vyjde zhruba stomet-
rový úsek na 491 376 Kč bez daně. Nejnižší cenu 
nabídla fi rma JPR Realizace s.r.o. Po konzultaci 
s odborníky jsme opustili od záměru výsadby 
stromů do komunikace, případně do chodní-
ku, z důvodu ochrany stromu před zimní údrž-
bou komunikace a následnou existencí dalších 
vzrostlých stromů v okolí.

Máme zpracovanou nabídku na opravu 
chodníku od benzinové pumpy do Valtířova. 
Cena za opravu se pohybuje kolem 1 milionu 
korun bez daně. V současné době však není 
k dispozici vhodný dotační titul, který by tuto 
opravu podpořil. Kvůli nevyhovujícímu stavu 
chodníku proto zvažujeme realizaci i bez dotač-
ní podpory.

Zateplení bytového 
domu Náměstí 171

V září bude zahájeno výběrové řízení na do-
davatele stavby zateplení tohoto bytového 
domu. Celý dům čeká zateplení obvodového 
zdiva, výměna oken, zateplení sklepů a půdních 
prostor a nakonec nová fasáda. Snad se poda-
ří vybrat zhotovitele, který vše profesionálně 
provede. Dotace na tuto akci byla již schválena 
ve výši cca 30–40 % z uznatelných nákladů. Ko-
nečné náklady budou známy až po výběrovém 
řízení. Zatím se předpokládá, že by se mohly po-
hybovat kolem 2,2 milionu korun.

Karel Jungbauer, starosta

Zvýšení nájemného 
v obecních bytech

Zastupitelstvo obce Velké Březno schválilo 
dne 2. 5. 2018 Koncepci hospodaření s bytový-
mi domy a byty v majetku obce. V souladu s tou-
to koncepcí a na základě usnesení č. 141/2021 
schválila Rada obce Velké Březno dne 12. 7. 
2021 s platností od 1. 1. 2022 zvýšení nájemné-
ho v obecních bytech o 20 % stávajícího nájem-
ného.

Pro nájemníky, kteří nyní hradí nájemné 
v obecních bytech minimálně 51 Kč za m2 
a v DPS 25 Kč za m2, se cena za m2 podlahové 
plochy nemění.

Ostatní nájemníci do konce měsíce října 
2021 obdrží společně s vysvětlujícím dopisem 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Oprava chodníku v Aleji sportovců.
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potřebné dokumenty a tiskopisy v souladu 
s ustanovením § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku.

Důvodem zvyšování nájemného jsou nutné 
investice do údržby, oprav, rekonstrukcí a sprá-
vy bytového fondu.

Sonja Klementová, referent ÚSOM

Konec stávajícího 
infosystému
Vážení občané, 

v rámci modernizace komunikace s vámi 
jsme se rozhodli sjednotit informační systém 
v obci Velké Březno. Stávající info systém bude 
zrušen k 30. 9. 2021 a jeho funkci plně nahra-
dí již souběžně provozovaný systém pro tzv. 
SMART komunikaci - Mobilní Rozhlas. Díky 
tomuto systému budou i nadále ty nejdůležitěj-
ší informace z naší samosprávy doručeny přímo 
do vašeho telefonu (případně na e-mail) a nic 
vám tak neunikne, ať jste kdekoliv. Pokud ještě 
nejste v systému Mobilní Rozhlas zaregistrováni 
a máte-li i nadále zájem o aktuální informace tý-
kající se dění v naší obci, zaregistrujte se pro-
střednictvím níže uvedeného odkazu.

Proč a jak se registrovat?
 Při registraci si můžete nastavit přesně typ 

informací, které vás zajímají a také ulici či 
ulice, kde bydlíte, kde bydlí vaši rodiče, nebo 
máte sídlo společnosti. Dozvíte se tak napří-
klad včas o výpadcích energií, čištění komu-
nikací, poplatcích, havárii vody či kulturních 
událostech.

 Zaregistrujte se zde: 
 https://velke-brezno.mobilnirozhlas.cz/registrace 
 a nezmeškáte důležité informace, které vám 

zjednoduší život. 
 Služba je zdarma!
 Registrovat se můžete také přímo na našem 

úřadu – rádi vám pomůžeme. 
 Stáhněte si také aplikaci naší samosprávy.
 Součástí systému je i stejnojmenná aplika-

ce “Mobilní Rozhlas”. S aplikací budete mít 
všechny informace a kontakty kdykoli při 
ruce. Díky užitečným funkcím jako je na-
hlašování podnětů, zvířecí detektiv nebo 
pátrání po pohřešovaných osobách, můžete 
pomoci svému okolí a v případě nouze apli-
kace může pomoci i vám.

 V případě dotazů můžete kontaktovat paní 
Petru Dvořákovou na tel.: 412 528 473 nebo vy-
užijte e-mail: dvorakova@velke-brezno.cz.

Petra Dvořáková
referent správy daní a poplatků

Úhrada 
místního poplatku 
za komunální odpad

31. 8. 2021 byl posledním dnem, kdy bylo 
možné včas uhradit místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-

dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

Stále však evidujeme větší počet poplatní-
ků, kteří tento poplatek nezaplatili.

Žádáme občany, kteří poplatek ještě nemají 
uhrazen, aby tak učinili v co možná nejkratším 
možném termínu.

Platbu lze provést na pokladně obecního 
úřadu, kancelář č. 2 nebo převodem přes 
bankovní účet. Podklady k platbě Vám rádi 
sdělíme na telefonním čísle 412 528 473 pří-
padně na e-mailu: 

dvorakova@velke-brezno.cz.
Petra Dvořáková

referent správy daní a poplatků

Vymáhání 
nedoplatků 
na místních 
poplatcích

V případě nedoplatků zahajujeme vymáhání 
nejprve prostřednictvím upomínek. Dlužníci 
jsou kontaktováni písemně, telefonicky, e-mai-
lem, osobně, případně prostřednictvím sociál-
ních sítí. Pokud i tak nedojde k úhradě, doměřují 
se nedoplatky platebním výměrem, který slouží 
jako exekuční titul. Poplatníkovi, který nezarea-
guje ani na toto rozhodnutí, je nařízena daňová 
exekuce a doměřeny exekuční náklady. Tento 
postup jsme byli nuceni již u řady poplatníků 
použít. Nebude-li možné využít daňovou exe-
kuci, bude nedoplatek vymáhán prostřednic-
tvím exekutora. I tato forma vymáhání již byla 
bohužel u některých dlužníků využita.

 Petra Dvořáková, 
referent správy daní a poplatků

Svoz nebezpečného 
odpadu

Dne 2. 10. 2021 se v ranních hodinách 
(od 7:00) v obci Velké Březno a Valtířov uskuteč-
ní svoz nebezpečného odpadu.

Odpad vyndejte ke svým odpadovým nádo-
bám (ideálně den předem) v dostatečném časo-
vém předstihu! V případě, že bude přistaven až 
po svozu, nebude odvezen!

Nebezpečnými odpady jsou: odpady vyka-
zující jednu nebo více nebezpečných vlastností 
např. olejové fi ltry, laky, barvy, ředidla, rozpou-
štědla, obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek aj.

Do svozu nepatří: stavební odpad, komunální 
odpad, biologicky rozložitelný odpad, velkoob-
jemový odpad, nábytek, elektro aj.

Petra Kratochvílová, 
referent životního prostředí

Svoz žoků
Dne 13. 11. 2021 proběhne v ranních hodi-

nách svoz vydaných žoků. Vaky musí být umís-
těny na veřejném prostranství, jinak nebudou 

odvezeny a bude nutné si zajistit svoz na své 
náklady!

Žoky musí být řádně označeny páskou, kte-
rou jste k žoku obdrželi.

Pozor – žoky si nelze uschovávat do dalšího 
roku a nevyužitý žok vraťte zpět do sběrného 
místa.

Pokud žok nevyužijete, prosím o vrácení ještě 
před svozem zpět do sběrného místa. Hrozí, že 
obec bude muset společnosti AVE zbytečně pla-
tit i za tyto nevyužité žoky.

Petra Kratochvílová, 
referent životního prostředí

Ukončení výdeje 
žoků pro rok 2021
Vážení občané, 

obec již vydala 220 ks žoků na biologicky roz-
ložitelný odpad.

Z důvodu vyčerpání kapacity svozové fi r-
my již více žoků nebude k dispozici. V případě 
zájmu je možné se u paní Kratochvílové tel. 
475 209 341, mail: kratochvilova@velke-brezno.cz  
informovat o možnosti využití kompostéru, 
popř. můžete využít sběrné místo v obci.

Petra Kratochvílová,
referent životního prostředí

Výměna 
dešťové kanalizace

O letních prázdninách proběhla výměna deš-
ťové kanalizace v ulici Školní, kdy bylo vyměně-
no cca 33 metrů staré kameninové kanalizace. 
Děkujeme občanům za spolupráci při dočasně 
omezeném provozu dopravy, který byl s touto 
realizací spojen.

Kateřina Katzerová, 
vedoucí provozu vodovodů, kanalizací a ČOV

Výměna dešťové kanalizace.
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Výměna aeračních 
elementů na ČOV

Na ČOV byla zahájena výměna 652 kusů ae-
račních elementů, která byla rozdělena do dvou 
etap. První etapa, včetně přípravných prací 
proběhla v měsíci srpnu, druhá etapa probíhá 
v současné době. Díky přípravným pracím, kte-
ré byly provedeny před samotnou výměnou 
a byly časově a fyzicky náročné, chceme apelo-
vat na občany, aby dodržovali kanalizační řád, 
který je přístupný na stránkách obce, popřípa-
dě k nahlédnutí v kanceláři provozu vodovodů 
a kanalizací. Do kanalizace nepatří biologický 
odpad, hlavně hygienické potřeby (vlhčené 
ubrousky, vlhčený toaletní papír, dámské hygie-
nické potřeby apod.), které neumí ČOV rozložit. 
Tyto zbytky se chovají jako hadr a následně do-
chází k častějším poruchám čerpadel, na která 
se namotávají, a k dalším technickým závadám.

Kateřina Katzerová, 
vedoucí provozu vodovodů, kanalizací a ČOV

ČOV Velké Březno
Vážení spoluobčané,

již dlouhodobě připravovaná revitalizace 
naší čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) 
z určitých důvodů neproběhne. Vedení obce se 
pokoušelo ze všech sil získat dotaci, ale bohužel 
i dotační politika má svá úskalí. Navzdory tomu 
se obec snaží po částech a z vlastních zdrojů po-
stupně ČOV opravit a zrekonstruovat.

První etapou opravy je výměna provzdušňo-
vacích elementů a odkalovacího potrubí. Tech-
nologie ČOV je konstruována na dvě nezávislé 
části. Pro kompletní výměnu elementů a od-
kalovacích jímek je nutné jednu část  odčerpat 
a kompletně vyčistit, proto je nutno s určitou 
opatrností přečerpávat aktivní kal z jedné části 
do druhé. Po odčerpání kalu se na dně nádrží 
objeví to, co je pro provozovatele ČOV noční 
můra, a to tuny hadrů, vlhčených ubrousků, hy-
gienických potřeb aj.

Uživatelé obecní kanalizační sítě si nedokáží 
představit, kolik energie a úsilí musí obecní úřad 
vynaložit, aby už tak dost sledovaná ČOV dodr-
žela dané limity na vypouštění odpadních vod.

Každá oprava poškozeného čerpadla se pro-
mítne na ceně stočného, a to nemluvě o zvýšení 
nákladů  na vyčištění surové vody. Každý z nás 
by měl přispět  například i tím, že se naučí třídit 
odpad, který by se neměl objevit v kanalizaci. 
Tam v žádném případě nepatří tuky, oleje, již 
zmíněné vlhčené ubrousky, hygienické pomůc-
ky a další věci, nad nimiž člověk žasne.  Každý 
občan by se měl zamyslet nad tím, co do odpa-
du patří a co už ne.

Tímto prosíme všechny, kdo používají obecní 
kanalizaci: Je důležité, jak zodpovědně se bude-
me chovat.

Ivan Mottl a Petr Hanuš, obsluha ČOV

Náhradní výživné 
– nová sociální 
dávka na podporu 
samoživitelů
Vážení občané,

chtěla bych vás informovat o nové „sociální 
dávce“ s názvem: náhradní výživné. Jedná se 
o dávku, která se poskytuje nezaopatřenému 
dítěti, kterému není povinnou osobou hraze-
no stanovené výživné nebo je hrazeno pouze 
částečně. Úprava podmínek a nároků na tuto 
sociální dávku je do naší legislativy zakompo-
nována od 1. 7. 2021.

Náhradní výživné se poskytuje po dobu ma-
ximálně 24 výplat, ale nejdéle do skončení ne-
zaopatřenosti dítěte, tedy do 26 let věku (pokud 
se dítě připravuje soustavně na budoucí povo-
lání). Částka náhradního výživného činí rozdíl 

mezi měsíční dávkou výživného určeného roz-
sudkem soudu nebo soudem schválené doho-
dy o výživném a částečného plnění výživného 
v příslušném měsíci. Maximální výše náhrad-
ního výživného je omezena na částku 3 000 Kč 
měsíčně. Více vám vyplaceno nebude.

Jak z výše uvedeného vyplývá, náhradní vý-
živné se vyplácí měsíčně, vždy po měsíci, za kte-
rý náleží. Důležitým faktorem je skutečnost, že 
pro účely dávky náhradní výživné se nesledují 
příjmy rodičů.

Základní podmínkou nároku na náhradní 
výživné je však prokázání probíhajícího exe-
kučního řízení nebo řízení o soudním výkonu 
rozhodnutí k vymožení výživného a musí se 
jednat o situaci, kdy není povinným rodičem 
vyživovací povinnost plněna vůbec či je plněna 
pouze částečně.

Dále je třeba konstatovat, že nárok na dlužné 
výživné rovněž vznikne v případě, kdy soudní 
výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zasta-
veny pro nemajetnost povinné osoby, a to 
v posledních čtyřech měsících před podáním 
žádosti o přiznání náhradního výživného, popř. 
v průběhu řízení o tuto dávku nebo po přiznání 
náhradního výživného. Každé 4 měsíce budete 
plátci dávky dokládat, že trvají podmínky náro-
ku na náhradní výživné.

O dávku „náhradní výživné“ si můžete po-
žádat za splnění výše uvedených podmínek 
na Úřadu práce ČR, Krajské pobočce Ústí nad 
Labem, kontaktním pracovišti Ústí nad Labem, 
oddělení nepojistných sociálních dávek na ad-
rese: Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem.

PhDr. Pavlína Linková
Úsek správních činností, 

Obecní úřad Velké Březno

PŘÍSPĚVKY 
MÍSTNÍCH OBČANŮ  

Rozvoj 
Velkého Března 
po roce 1989

Níže uvedený text jsou ověřitelná fakta.

Okolo roku 89 Velké Březno zaznamena-
lo prudký úbytek obyvatelstva, Hrozivý odliv 
obyvatel znamenal, že v r.. 1995 měla celá obec 
i s Valtířovem 1520 obyvatel, převážně starších 
ročníků. Důvod byl prostý. V okolí Ústí se dokon-
čovala rozsáhlá výstavba státních bytů v rámci 
KBV a lidé, zejména mladší ročníky se stěhová-
vali do nových sídlišť v okolí města.

Tomuto nepříznivému stavu, kdy vyhasíná 
život v obci a rozvoj obce upadá, bylo nezbytné 
čelit, bez váhání !

Odlivu obyvatel obce, ale také napomáhala 
skutečnost, že v obci neexistovala žádná infra-

Nevhodné odpady spláchnuté do kanalizace způsobují problémy v čističce odpadních vod.
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struktura. Veškeré splašky se vypouštěly do po-
toka a tak v létě potok zapáchal po celé obci. 
V obci nebyl plyn a vše se vytápělo pouze uhlím. 
V zimě všude zapáchal trvale uhelný kouř. Pokud 
napadl sníh, tak záhy černal. Řada místních ko-
munikací nebyla zpevněných a tak zejména při 
oblevě byly rozbahněné. V obci neexistovaly do-
statečné plochy pro výstavbu bytů. To vše se pro-
jevovalo i na zdravotním stavu obyvatel obce.

Obec měla ale dobré předpoklady rozvoje. 
Tehdejší zastupitelé byli schopní a pracovití 
lidé, odborně technicky vzdělaní. Nejužší or-
gán vedení obce radu, tvořili Václav Burian 
technik investiční výstavby s praxí, Jiří Renner 
místostarosta obce za Valtířov a podnikatel, Mi-
roslav Šesták stavební technik vodohospodář 
a podnikatel ve stavebnictví i on měl odborné 
vzdělání i odbornou praxi, Dr. Vladimír Bartl 
tehdejší ředitel zdejší ZŠ s odborným i technic-
kým vzděláním a letitou praxí, Ing Anna Pum-
prová, technik LČR s odborným technickým 
vzděláním a odbornou praxí, Jaromír Dvořák 
technik stavař s odborným vzděláním a praxí 
v oboru. Nutno dodat, že i ostatní zastupitelé 
byli lidé s odborným technickým přehledem 
a praxí v oborech.

Většina tehdejších zastupitelů byli nestraníci, 
nezatíženi žádnou ideologií ! Tito zastupitelé 
přijali cíle vedoucí k zastavení úbytku obyvatel 
a naopak nastolit trvalý rozvoj celé obce.

Tak základem rozvoje obce, bylo vybudovat 
moderní infrastrukturu v celé obci, protože 
prakticky neexistovala a bez ní nelze realizovat 
žádnou výstavbu. V 1 pol. 90 let, jsme zahájili 
projektovou přípravu a posléze realizovali ply-
nofi kaci celé obce včetně plynofi kace všech 
obecních bytů, kanalizaci celé obce a odkanali-
zování všech obecních objektů, včetně výstav-
by obou ČOV ve V. Březně i ve Valtířově do nich 
jsme z hospodárných důvodů začlenili i místní 
závody.

Postavili jsme také několik vodovodních řadů 
a nových zdrojů pitné vody, třeba za Vítovem 
3 nové vrty a za Vítovem za Pumprovými, kdy 
jsme zprovoznili původní nevyužívanou stud-
nu a vybudovali nový přivaděč dlouhý 600m m 
který jsme přivedli do VDJ ve Vítově a odtud 
1200m dlouhým novým vodovodním řadem 
DN 90 mm se napojili za zámkem na vodovod 
do Valtířova a vlastně tak zokruhovali vodovod-
ní síť v celé obci.

Na úseku energetiky jsme posílili trafostanice 
ve Vítově za Vítovem, ,velkém Březně na Výslu-
ní u nádraží ČD a ve Valtířově, vše s výhledem 
na výstavbu RD.

Rozvoj bydlení v obci : Sama obec postavila 
81 nájemních bytů z toho 32 v nových domech 
s pečovatelskou službou pro důchodce v centru 
obce a zbytek v obecních domech tzv. půdní ve-
stavby. Bydlení je jednou ze základních lidských 
potřeb. Byli jsme si vědomi faktu, že nejsou-li 
byty nastává úbytek obyvatel

V roce 2000 byl ÚPO, dokončen, schválen 
zastupitelstvem obce a vydán obecně závaz-
nou vyhláškou obce Velké Březno, jako závazný 
právní akt. Je trvale k disposici veřejnosti na OÚ 
ve Velkém Březně.

K tomu nutno poznamenat, že schvalovací 
proces proběhl dle legislativy ve 3 kolech, byl 
veřejně projednáván s občany obce a se 42 or-
gany státní správy včetně, ministerstev i s dot-
čenými organizacemi, jako třeba plynárny, 
vodárny, ochránci přírody, vodaři, ale také kraj-
ským požárním útvarem Ústí n . L. AČR atd…… 
Vše muselo být projednáno v souladu se všemi 
a to také bylo.

V ÚPO byl navržen rozsáhlý počet nových 
ploch zastavitelného území. Protože Velké Břez-
no je venkovská obec, tak přirozeně šlo o 13 
obytných souborů RD. V centru obce ve 2 loka-
litách, jsou i plochy k zastavění bytovými domy 
s nájemními byty a objekty služeb.

Zábory půdy k účelům rozvoje obce byly 
vybrány tak, že šlo o půdy nejnižších bonitních 
tříd a také o dostavby v obou centrech obce.

Řídili jsme se při tom fakty, že ne každý může 
a nebo chce bydlet ve svém RD, ale také, že 
pitná voda musí být dostupná každému, musí 
ji být dostatek i při rostoucím počtu obyvatel. 
Proto jsme koupili do vlastnictví obce vydat-
ný zdroj kvalitní pitné vody v Leštině, který 
nemůže nikdy ovlivnit povodeň na Labi. Ten 

Na úseku požárním ochrany jsme postavili 
požárním zbrojnici v centru obce a po dohodě 
s Krajem ustavili zásahovou jednotku hasičů 
JPO2 (polo profíci)

Následovaly práce na novém výrazně roz-
vojovým Územním plánu obce, (ÚPO) bez ně-
hož nelze realizovat novou výstavbu. Zpraco-
vatelem byl renomovaný atelier zabývající se 
územním plánováním z Ústí n. L. s profesními 
odborníky. Nejprve v r. 98 proběhly rozbory 
a průzkumy řešeného území obce. Zastupitelé 
a zejména rada obce, předložili konkrétní body 
rozvoje území obce.

kapacitně stačí zásobovat pitnou vodou celou 
obec 2x. Dbali jsme na potřebu řádného čištění 
vypouštěných vod, kdy po vyčištění V ČOV se 
tato voda se vrací do vod povrchových v kvalitě 
vody pitné.

Nebýt této technické činnosti tehdejších za-
stupitelů a radních, nikdo z nových obyvatel, 
kteří si zde postavili RD by nikdy ve Velkém 
Březně nebydlel.

Nyní po uplynutí cca 19 let vidíme, jak byl 
tento ÚPO realistický, všechny obytné soubory 
RD jsou již zastavěné a nebo se dostavují. V obci 
přibylo a ještě přibude více, jak 1000 obyvatel. 
Rekolaudují se i četné rekreační objekty, na tr-
valé bydlení, zkrátka o Velké Březno je velký 
zájem. Své sehrává i pěkná přírodní scenérie 
a venkovský klid.

Bohužel také ale vidíme, jak 3leté sucho za-
sáhlo obecní i státní lesy v okolí obce. Došlo 
k nebývalému úbytku stromů v lese.

Chybou bylo snížení úrovně zdravotnictví 
v obci, kdy chybou radnice v r. 2008 zanikla lé-
kárna, stomatolog a ženský lékař.

Není dobrý technický stav objektů obce, 
jako třeba KD TIVOLI, nebo kabiny s ubytovnou 
FK Jiskry i když funkcionáři Jiskry, ti dnešní se 
dušovali, jak se budou o majetek starat s péčí 
řádného hospodáře, ale bohužel sliby – chyby !

Největším záporem je zánik místních závodů, 
které budovali předci.

Vše poznamenala divoká privatizace míst-
ních podniků.

Benar, České loděnice, Státní statek, a v útlu-
mu je i pivovar Březňák. Privatizace se vyzna-
čovala bezohledností k potřebám obce a ne-
dostatečnou legislativou. Nebylo umožněno 
obci do privatizace jakkoliv zasahovat i když šlo 
o dění na územích obce!

Proto dodnes vidíme torza opuštěných po-
zůstatků závodů.

V těchto výrobních závodech nacházelo ob-
živu obyvatelstvo obce. Zaniklo 550 pracovních 
míst, což je na obec příliš. Tím poklesla kupní 
síla obyvatelstva.

Velké Březno vzniklo dle dostupných pra-
menů, jako industriální obec, kdy právě v okolí 
vznikajících závodů lidé stavěli své příbytky.

Masívní rozvoj motorizace zejména po r. 2000 
obyvatelům umožnil dojíždění za zaměstnáním 
mimo obec, ale bohužel se z obce také postup-
ně stála ubytovna pro krajské město.

Společenský život v obci ustal. Zájmové spol-
ky, které dotvářeli i kulturní vyžití obyvatel, za-
nikly.

Napomohly tomu i poškozené mezilidské 
vztahy. To je ale o jiném hodnocení, kdo je pří-
činou.

Prosím vyhrazuji si právo, nezasahování 
do obsahu tohoto, článku.

Václav Burian
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Okénko 
do mateřské školy

V dnešním okénku se nejdříve ohlédneme 
za prázdninami. Kolem školky bylo totiž v let-
ních měsících dosti rušno. Za fi nanční podpo-
ry našeho zřizovatele Obce Velké Březno došlo 
k rekonstrukci příjezdové cesty z Aleje sportov-
ců a malého parkoviště. Nyní přemýšlíme, jak 
asfaltový povrch co nejlépe využijeme.

Z druhé strany školičky, na zahradě u Mo-
týlků, byla stará železná konstrukce zrušena 
a na jejím místě vyrostla nová dřevěná herní 
sestava. Motýlci ji už využívají a zdá se, že jim 
dělá radost.

Sestavu zakoupila mateřská škola, za její 
smontování velice děkujeme panu Petru Vácho-
vi, nebyla to vůbec legrace, jak na první dojem 
vypadalo.

Pod pergolou si můžeme hrát a malovat 
na nových dřevěných stolech s lavicemi. Pergo-
lu určitě ještě vylepšíme ...

Po návratu dětí do školičky jsme dokonale 
prozkoumali všechna školní zákoutí.
• Výprava malých entomologů objevila 

v hmyzím domečku spoustu obyvatel – 
ploštice, berušky, škvory, slunéčka, včelky 
samotářky, čmeláky a další broučky, … Jsme 
rádi, že se jim u nás líbí!

V měsíci říjnu svou činnost rozběhnou zájmo-
vé kroužky:
• Angličtina hrou
• Flétnička
• Malý olympionik
• Malí umělci
• Tančíme pro radost

Další plány na měsíc říjen právě fi nišují, určitě 
se máte na co těšit!

Krásný barevný podzim, zdravíčko a dobrou 
náladu vám všem přeje MŠ Velké Březno!

Pavla Hasprová, ředitelka

• Na bylinkové zahrádce nám dozrály okurky, 
dýně, rozkvetl ibišek, slunečnice, levandule, 
vyrostl pórek, petrželka, pažitka, … některé 
dobrůtky a bylinky se objevují v polévkách, 
pomazánkách apod.  

• Jsme rádi, že se na školní zahradě ujaly vrbič-
ky, které nám již příští rok poskytnou příjemný 
stín pro hraní, čtení nebo jen lenošení. Krásně 
nám rozkvetl a rozrostl se „Pohádkovník“.

S 1. zářím
• nám přišla do školičky spousta nových dě-

tiček, ti nejmladší si teprve zvykají na nové 
prostředí, kamarády, paní učitelky, … věří-
me, že slziček bude čím dál méně, o to více 
pak úsměvu a těšení se do školky.

• pedagogické řady rozšířila Jana Langerová 
– asistentka pedagoga a velký pomocník 
malého Míši, který se převážně pohybuje 
na vozíku. Pokud Vás napadne otázka: Jak to 
klouček a ostatní děti zvládají? Existuje jed-
noduchá odpověď: Úplně skvěle!

• předškolní vzdělávání probíhá podle nové-
ho Školního vzdělávacího programu pod 
názvem „Barevné kuličky“. Každý měsíc 
v pytlíčku, najdeš novou kuličku – a to do-
slova, děti mají svůj pytlíček s vlastnoručně 
vyrobenými hliněnými kuličkami, pro každý 
měsíc jinou barvu charakterizující dané ob-
dobí a činnosti v něm.

V měsíci září nás čeká první představení Diva-
dla Koloběžka a také školka v přírodě, na kterou 
vyjíždí jedna třída dětí. Týdenní dobrodružství 
s Myšákem proběhne na Chatě U Myšáka v Lu-
žických horách s velkou zahradou, vybavením 
pro malé děti a nádhernou okolní přírodou.  
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1. Obecná charakteristika

1.1 Název akce
TIVOLÍ hudební léto ve Velkém Březně.

1.2 Ročník
Čtvrtý.

1.3 Místo realizace
Areál restaurace Tivoli ve Velkém Březně. 
Opět, již čtvrtý rok se potvrdila ta skutečnost, 
že tato lokalita poskytuje své nepopíratelné 
výhody. Venkovní areál je dostatečně velký, 
aby se tam mohly konat podobné hudební 
akce, pódium je dobře zastřešené pro případ 
i lehčího poprchávání (či usilovného sluneč-
ního záření), jsou zde doširoka rozložené slu-
nečníky (ze stejných důvodů, jako u pódia), 
restaurace disponuje i sálem v případě deště 
či bouřky (aby se nemusela akce odvolávat) 
a výborné je i vlastní umístění, které se na-
chází mimo střed obce, takže se minimalizu-
je případné obtěžování zvukem a návštěvní-

ky. Navíc kolem vede cyklostezka, takže další 
možnost upozornění na restauraci a akci 
samotnou.

1.4 Období
První polovina letních prázdnin a to každou 
sobotu. I letos byla celá akce zkrácena na po-
lovinu, proto produkce rozhodla již podru-
hé, že některé večery budou začínat dříve 
a s více soubory.

Organizačně to bylo daleko náročnější 
(i vzhledem k nejisté situaci ohledně pande-
mie), ale nakonec se to vyplatilo a návštěvní-
kům se tak nabídly širší večery s větším výbě-
rem a „neuhoněným“ časem realizace.

1.5 Časy produkce
Začátky produkcí u večerů se tentokrát liši-
ly. První večer se původně počítalo se třemi 
soubory, ale na poslední chvíli jeden z „co-
vidových“ důvodů odřekl, takže čas začátků 
ostatních skupin již nešlo upravit – začínalo 
se tedy v 18:15 hod. Další dva večery již šly 

dříve, v 16:15 hod. a závěrečné dva termíny, 
i když byly ve znamení vždy „pouze“ dvou ka-
pel, startovaly v 17:30 hod. – jednalo se o ná-
ročnější produkci, takže se počítalo s delším 
časem přípravy (v případě 24. 7. se to doko-
nale vyplatilo).

Všechny produkce, všechny večery bez roz-
dílu pak končily vždy před 22:00 hodinou.

1.6 Žánrové zaměření
Stejně, jako minulý rok i zde jsme cílili 
na multižánrový obsah. Samozřejmě jsme 
byli omezeni menším časovým vymezením 
festivalu (i z hlediska možností jednotlivých 
vystupujících), ale na druhou stranu zařaze-
ním více souborů se podařilo naplnit pest-
rost nabídky. Takže v náplni byl rock, heavy 
metal, country, southern rock, punk rock, 
folk rock a unplugged. Vynikající je, že vedle 
fanoušků, co si každá kapela tzv. přivezla se-
bou, se návštěvníci bavili při jakémkoli stylu, 
na většině akcí se objevovaly ty samé tváře 
jak z naší obce a okolí, tak i z Ústí nad Labem 
a Děčína. Taky dobře, ne?

Ano, již počtvrté se v areálu restaurace Tivoli uskutečnil celoletní multižánrový festival, který je svým zaměřením, 
rozsahem a způsobem realizace výjimečnou záležitostí široko daleko. Rozhodně jde o výjimečnou věc, protože po-
dobné hudební dění s pravidelným programem týden co týden s tak nastavenými fi nančními podmínkami vůči ná-
vštěvníkům a vystupujícím hned tak někde nenajdeme. A to vím, o čem mluvím – za celou dobu mé aktivní hudební 
činnosti napříč jejími formami (a je to již přes 38 let) opravdu nevím o takovéto formě festivalu, kterou by město, obec 
ve spojení s dalšími subjekty realizovala. A navíc, což potvrzuje má slova, tyto skutečnosti potvrdili nejen účinkující 
z jiných regionů, ale tato fakta vyplynula i z materiálů a ohlasů v celé šíři sociálních sítí a webových portálů. Jsem 
přesvědčen, že už jenom právě tato skutečnost, kdy se jméno naší obce nejen dostalo na hudební mapu nejen okresu 
a kraje, ale již se tam plně etablovalo, je jednoznačně kladnou a prospěšnou záležitostí a je zřejmé celou akci i z toho-
to pohledu takto pojímat.

Speciální příloha Zpravodaje Velké Březno a Valtířov

Tivolí hudební léto©, 4. ročník
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1.7 Cíl
Kulturní akce obce s maximálním využitím 
areálu Tivoli vzhledem k výhodnosti jeho 
umístění s důrazem na propagaci obce 
a zvýraznění možnosti potenciálu Tivoli 
a obce. Tečka.
Výsledek? Každý, kdo na akci byl (i na minu-
lých ročnících), každý, kdo se o to aspoň tro-
chu zajímal, každý, kdo chtěl vidět výsledky, 
ví, že se to do puntíku i letos podařilo.

1.8 Finance
Vstup pro všechny návštěvníky byl ZDARMA 
a o všechny potřebné náklady bylo postará-
no. Obec, tedy pořadatel, poskytla nezbytný 
základ celé akce, kompletní objem fi nanč-
ních prostředků a k ní se připojily i další sub-
jekty. Nejvýrazněji tuto akci vedle obce 
Velké Březno tedy zaštítil Elkus-Gastro.cz, 

restaurace Tivoli a Ústecký kraj.
Díky tomu mohl produkční a organizátor 
akce zajistit odpovídající soubory a kvalitní 
technické zázemí.

1.9 Realizační tým
Organizátor, produkční a supervizor akce: 

Vítězslav Štefl, zastupitel obce (dále jen or-
ganizátor).

Pozn.: Rád bych zde poděkoval starostovi 
obce, p. Karlovi Jungbauerovi a jeho týmu 
na obecním úřadu za pomoc při vyplňování 
potřebných formulářů při oslovování dalších 
subjektů ohledně dofi nancování akce. Po-
děkování patří dále jmenovitě i tajemníku 
p. Boháčovi, dále paní Dvořákové a dalším 
vstřícným kolegyním a kolegům na obecním 
úřadě.

Za zvuk a světla byl odpovědný Jiří Štěrba, 
který často rozmanité požadavky vystupu-
jících zvládl naprosto skvěle. Takže jedno-
značný dík.

Propagaci, tedy v tomto případě billboard 
na zadní části scény jsme opět svěřili zku-
šenému Emiliu Dvořákovi a jeho týmu, což 
mělo za následek, že o akci se musel dozvě-
dět snad každý (ale o tom se ještě zmíníme). 
Důležité zde bylo, že i přes minimalizaci pro-
středků na propagaci byla návštěvnost akcí 
vysoce úspěšná – jako příčinu zde vidíme 
tu skutečnost, že se již podařilo vybudovat 

složky realizace těchto hudebních setkávání 
se dokázaly domluvit a to i přes to, co po-
stihlo svět v předchozích měsících, Tivoli Vol.
IV se rozjelo! Než zhodnotíme první večer, 
je namístě poděkovat vedení obce za kom-
pletní zaštítění festivalu včetně díků dalším 
podporovatelům, jako je fi rma Elkus (tra-
diční již sponzor Tivolího léta), Ústecký kraj 
a restaurace Tivoli. Celý ročník zahájili NEW 
BLACK JACK. A dlužno uznat, že zahájili per-
fektně. Nadupaná mašina strojvůdce Apače 
vlétla do večera plnou parou a vstup se jim 
skvěle podařil. Kapela doznala určitých per-
sonálních změn a výsledkem byl bezchybný 
heavymetalový stroj! Výborné entrée roční-
ku! Po Apačově smečce nastoupila karvinská 

ORCHIDEA, která s nasazením sobě vlast-
ním důstojně (a našlapaně) zakončila první 
večer. Zvuk a světla – nic z toho nezklamalo 
– však se také o to staral tým Jirky Štěrby. Po-
děkování patří i Tomáši Křížovi (Black Sabá-
ka), který převzal organizaci večera (Vítězslav 
Štefl  se Starou školou vystupovali v Žalhos-
ticích). Dorazilo i přes naše klání s Dánskem 
dostatek lidí (cca 150), počasí také vyšlo pa-
rádně... V neposlední řadě díky patří i týmu 
Dany Brabencové, která se starala o to, aby 
nebyla žízeň a hlad – a mimochodem, už jste 
viděli nové prostory Tivoli? Tak zajděte!

3.2 Druhý večer
Datum konání: 10. července
Název večera: Pohodička, pohoda...
Vystupující: Stará Škola Unplugged (Ústí 
nad Labem, Děčín, Krupka), Vojnar Family 
Band (Krupka)

10. července se krásně (a opět) projevil onen 
genius loci. Aneb v Tivoli bylo krásně, uvol-
něně, pohodově. No aby ne. Již druhý večer 
čtvrtého ročníku festivalu Tivolí hudební léto 
vystoupila dvě unplugged tělesa. Nejdříve 
šla na plac STARÁ ŠKOLA UNPLUGGED, 
poté večer dotáhla sestava VOJNAR FA-
MILY BAND. Stará škola s dalším kytaristou 
uvedla své klasické věci, provedené v ko-
morním stylu (včetně balady od Gen), Vojnar 
Family Band přejeli celé spektrum skladeb, 
od Brontosaurů po Kabáty, jak říkají. Společ-
ným jmenovatelem celého večera byla hláš-
ka – je fajn, že se můžeme takto v pohodě 
bavit. Opět poděkování patří obci za zastře-
šení festivalu, fi rmě Elkus za stálou podporu 
těchto akcí, týmu Dany Brabencové za per-
fektní zázemí, týmu Jirky Štěrby za zvuk 
a světla a hlavně všem, co přišli!

III. ČTVRTLETÍ 2021

tradici tohoto festivalu. A s tím můžeme být 
jedině spokojeni. Zvláště v dnešní rozporu-
plné době.

Můj dík patří i personálu restaurace TIVO-
LI, týmu vedoucí Dany Brabencové, který se 
dokázal nejen vyrovnat s některými návaly 
žízně (při vystoupení skupin Stará škola a Se-
ven se vypilo cca 12 sudů), ale postaral se 
o všechny vystupující, pro návštěvníky fun-
goval i grill – prostě jelo to, jak má.

2 Vteřiny před…

2.1 Skupiny
Příprava celé akce začala v podstatě už v led-
nu tohoto roku. Bylo třeba nasmlouvat sou-
bory, které právě v tomto exponovaném ob-
dobí, tedy v létě, vykazují nejvyšší koncertní 
činnost. Navíc byla hodně nejistá situace 
kolem opatření vzhledem k pandemii Covi-
du-19. Tato část přípravy byla tedy živá nejen 
do samého počátku festivalu, tedy 3. 7., ale 
bylo nutno řešit některé problémy i během 
celého léta. Přes tyto situace se organizáto-
rovi vše podařilo zajistit a celý festival měl 
hladký průběh.

2.2 Propagace
Organizátorem oslovený Emilio Dvořák zajis-
til nejen grafi cký návrh velkého propagační-
ho billboardu, ale i jeho tisk a vývěs.
Výborným počinem bylo fungování stránky 
na facebooku (@TivoliHudebniLeto), o kte-
rou se pak produkce a pořadatel v jedné oso-
bě staral po celou dobu přípravy a realizace 
festivalu.

Zde je nutné opět zdůraznit, že pověst festi-
valu již získala renomé a tradici, takže nebyl 
problém s oslovením veřejnosti.
Tedy? Opět bez problémů a s úspěchem.

3. Pohledy na akci

3.1 První večer
Datum konání: 3. července
Název večera: Double sever
Vystupující: New Black Jack (Ústí n. Labem), 
Orchidea (Karviná)

3. července proběhl výkop již IV. ročník festi-
valu Tivolí hudební léto. Jak uvedl organizá-
tor akce, Vítězslav Štefl , všechny zúčastněné 
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Úspěch večera byl tak jednoznačný. Do areá-
lu přišlo cca přes 150 lidí, počasí vyšlo a toto 
neobyčejné souznění mezi pódiem a diváky 
začíná být pro tyto akce již standardní záleži-
tostí. Buďme tomu rádi.

3.3 Třetí večer
Datum konání: 17. července
Název večera: ...a je to tu!
Vystupující: Žyhadloo (Děčín), Sklap (Děčín, 
Ústí nad Labem), Black Sabáka (Velké 
Březno, Ústí nad Labem)

Celé tři ročníky a půlka toho byla vždy ve zna-
mení sucha, slunce a ne-deště. Ale 17. čer-
vence se to poprvé stalo – během vystoupe-
ní děčínských ŽYHADLOO (mimochodem, 
byli perfektní) začalo tak intenzivně pršet, že 
bylo nutné ke konci jejich setu vystoupení 
přerušit. I když je jeviště dobře zastřešené, 
na plochu vlastního pódia začaly téci proudy 
vody a vznikaly laguny. Velká pochvala patří 
kapele Žyhadloo, že i přes nepřízeň počasí 
začali s obrovským elánem a dobře nastar-
tovali již třetí sobotu čtvrtého ročníku festi-
valu Tivolí hudební léto. Večer ale nekončil. 
V proudech deště tým zvukaře Jirky Štěrby 
za obětavé pomoci jak členů, tak i okolí ka-
pel Žyhadloo a již dorazivších Sklap byla pře-
nesena celá technika nahoru do sálu areálu 

Tivoli, který je úplně stvořen pro akce tohoto 
stylu. S minimálním zpožděním pak začala 
produkce hardrockových SKLAP, kteří opět 
po nucené klimatické přestávce nasadili deš-
těm vykolejený vlak na tu správnou rocko-
vou kolej. Zazněly skladby, na které se pub-
likum těšilo včetně Molekuly. Sál se v pohodě 
zaplnil a závěr večera patřil další rockové stá-
lici, klasické kapele BLACK SABÁKA. Ti mj. 
uvedli jednu novinku, Brouk v hlavě a během 
jejího setu se dostalo i na skladby, známé 
z jejich klipů včetně Ledové růže. Dostalo se 
i na pořadatelem oblíbenou Tři kroky do tmy. 
Pochvala míří i k týmu Dany Brabencové, kte-
rý zvládl nelehkou a nenadálou situaci, i přes 
počasí dorazili ti, co dorazit chtěli (celkem 
areálem prošlo na 120 návštěvníků) a tak je 
možno prohlásit, že historicky první hustě 
propršený večer festivalů Tivolí hudební léto 
dopadl dobře.

3.4 Čtvrtý večer
Datum konání: 24. července
Název večera: Koncert dvou „S“
Vystupující: Stará škola (Ústí nad Labem, 
Děčín), Seven (České Budějovice)

Jedním slovem o proběhlé sobotě? SU-
PER!!! Večer začala hardrocková legenda 

STARÁ ŠKOLA (www.stara-skola.com), 

která ve svém klasickém již složení a energií 
sobě vlastní vypálila svůj program Classic, 
kde se dostalo i na jednu ze staronových 
skladeb – Snílek. Poté nastoupili SEVEN 
(https://sevencz.com), kteří svým neskuteč-
ným ohňovým show a doslova drtivým na-
sazením neuvěřitelně zakončili tento super 
večer. Hořící kytary, bicí, paličky, super výko-
ny jednotlivých protagonistů – všechno šla-
palo, jako dobře namazaný stroj. Počasí vyšlo 
skvěle, cca 270 lidí, tým Dany Brabencové jel 
perfektně, Jirka Štěrba (&son) udělal skvělý 
zvuk oběma kapelám... Takže jak trio Stará 
škola ze severu Čech (Libor Štefl , Hans Lewr, 
Vítek Štefl ), tak i kvintet Seven z jihu Čech 
(Honza Kirk Běhunek, Jirka Kombi Komberec, 
David Vrba, Denis Fano, Vojtěch Zícha ml.) 
mohli být naprosto spokojeni! OSA  SEVER–
JIH funguje!

3.5 Pátý večer
Datum konání: 31. července
Název večera: Coverový závěr
Vystupující: Stará škola JINAK (Ústí nad 
Labem, Děčín, Most), Last Rebel (Krupka)

31. července tak končil 4. ročník Tivolího 
hudebního léta. A stálo to za to. Nejdříve 
opanovali scénu jižanští LAST REBEL, kteří 
předvedli klasický set jak svých skladeb, tak 
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k závěru i převzatých pecek světové scény 
(včetně Hey Joe od Jimiho Hendrixe a klasiky 
Knockin‘ On Heaven“s Door). Po výměně vtrh-
la na pódium STARÁ ŠKOLA JINAK se svým 
superCoverovým programem, kde vedle 
klasik z repertoáru The Who, Led Zeppelin, 
Modrý efekt a dalších předvedla i covero-
vé novinky včetně Fireball a Electric Funeral. 
Rozšíření se dostalo i skladbě Je třeba obout 
boty a pak dlouho jít, kde jako entrée poslou-
žil úvod k Nové syntéze 2. Návštěvníků bylo 
opět plno (vlastně stejně, cca 270, jako před-
chozí sobotu Stará škola – Seven), celá za-
hrada byla obsazena, vynášeli se stoly a židle 
z restaurace, aby bylo kde se posadit, počasí 
bylo jak na objednávku, tým Dany Braben-
cové jel na plné obrátky (včetně grillu), zvu-
kařský tým Jirky Štěrby také dupal, jak měl, 
bylo velice hezké, že fanoušky Tivolího léta 
pozdravil i starosta obce Karel Jungbauer – 
no prostě nemělo to chybu.

4. Závěr

4.1 Resumé
Už jsme to zmiňovali několikrát, ale nelze 
jinak – jak bylo často slyšet od návštěvníků 
nejen z Velkého Března, ale i z jiných měst 

a obcí, tato akce byla (a je) velmi povedená, 
oslovila široké spektrum posluchačů, organi-
začně šlapala jak hodinky, kvalitou hudební 
produkce byla vysoko nad standardem a její 
výjimečnost spočívala, jak už bylo uvedeno 
v úvodu článku, v unikátním zapojení fi nan-
cí obce a dalších subjektů, četnosti a pravi-
delnosti akcí a celkovém směřování celého 
festivalu.

Celkem se představilo na 11 skupin a progra-
mů (52 muzikantů), u externí zvukové a svě-
telné techniky se tentokrát nikdo nestřídal, 
vše zajistil jeden tým, poměr vlastních skla-
deb a coverů se udržel na přijatelné hodnotě 
0,75 (jde to stále nahoru směrem k autor-
ství), návštěvnický průměr se vždy pohybo-
val okolo 190 posluchačů (na prvních akcích 
byla znát nejistota ze zmatku nejrůznějších 
nařízení a omezení), byli se podívat i někteří 
členové zastupitelstva, z hlediska propagace 
obce a areálu Tivoli bylo mezi návštěvníky 
vysoké procento přespolních, restaurace 
včetně grilu jela do úmoru včetně vždy pří-
jemného přístupu, počasí až na jednu výjim-
ku (která se ovšem zvládla) vyšlo úplně kou-
zelně, fanoušci i muzikanti byli spokojeni… 
a teď mi řekněte, zda si může vůbec někdo 
přát v tomto ranku ještě víc..?

Jak už bylo řečeno v úvodu – areál Tivoli je 
dokonalé místo pro pořádání těchto hudeb-
ních produkcí a rozhodně chci, aby se z toho 
výjimečného počinu stala pravidelná kaž-
doroční ročníková akce, která by jméno naší 
obce a ducha místa, jako je Tivoli pozvedla 
ve všeobecnou povědomost. Tak, jak si ko-
neckonců zaslouží.

4.2 Závěr
Festival, který podpořila obec Velké Břez-
no, fi rma Elkus-Gastro.cz, restaurace Ti-
voli a Ústecký kraj tedy skončil. Úspěšně, 
jako minulé ročníky.

A jak to bude s případným pátým ročníkem? 
Na to se musí zeptat každý sám sebe. Já mám 
jasno. A protože se bude jednat o takové půl-
výročí, chtěl bych to pojmout výrazně. Což 
ale přináší jednu otázku...

Za obec organizátor, pořadatel a produkční 
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl , Ph.D., 

zastupitel obce Velké Březno.
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5. ročník 
příměstského tábora 
– Ukradená sfi nga

Během druhé půlky července se už tradičně 
v prostorách naší Základní školy Velké Březno 
konal další ročník příměstských táborů.  Letos 
se nesl v duchu dobrodružné detektivky z ob-
lasti Egypta. Tábor jsme opět otevřeli ve dvou 
týdenních turnusech, a přivítali tak 48 dětí ne-
jen z Velkého Března.

Naši dobrodruzi, vedení radami zkušenějších 
lovců pokladů Indiana Jonese, Lary Croft, Flyn-
na Carsena a komisaře Vrťapky, se během ce-
lého týdne snažili vystopovat zmizelou sfi ngu, 
která byla ukradena z muzea v Káhiře. Plněním 
různých úkolů se přibližovali nejen k prameni 
Nilu, ale také k vytouženému vyřešení celého 
detektivního případu. Tvořili trička, ale i funkč-
ní plavidlo, kanopy – nádoby na mumifi kované 
tělní orgány, papírový model pyramidy a přívěš-
ky na krk ve tvaru posvátného skaraba.

Během pátrání po sfi nze jsme v okolí Varty 
hledali velbloudy a učili se s nimi plivat a před-
vedli jsme si při hře na strkanou strukturu 
egyptské společnosti. Také jsme si na hřišťátku 
ve Velkém Březně něco prozradili o afrických 
chorobách a zahráli si hru na infekce a vakcí-
ny. Rozhodně jsme nevynechali skalní útvary 
Sfi nga a Mumie v Tisé, kde jsme lovili nápově-
dy brčkem i jen tak rukou ve skalách. Seznámili 
jsme se i s osudem chrámu Abú Simbel a zapře-
mýšleli jsme nad ekologickým dopadem stavby 
Asuánské přehrady. Poslední prověření odvahy 
a vytrvalosti přišlo v pátek v podobě setkání 
s pravou mumií.

Organizaci tábora zajišťovala sehraná dvojice 
recidivistů Mgr. Andrea Leskotová a Mgr. Eva 

Vítání prvňáčků
Slavnostní přivítání prvňáčků proběhlo 1. září 

2021 také na Základní škole ve Velkém Březně. 
Třídu 1. A bude navštěvovat 25 žáků a třídu 1. B 
24 žáků. Cestou za vzděláním budou děti prová-
zet zkušené paní učitelky Mgr. Lenka Šidáková 
a Mgr. Hana Zatloukalová. Krátké video z vítání 
prvňáčků najdete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=vg6fTzdNAHg. 

Jan Darsa

Železná za vydatné pomoci instruktorů J. Gri-
valského (1. turnus) a E. Kurkové (2. turnus).

Tak a kde jsme ještě nebyli, abychom se tam 
příští rok vydali? No, co třeba pod vodou?

Andrea Leskotová

Beseda
Bára Jíchová Tyson je režisérka a fi lmařka 

původem z Čech, která žije a pracuje střídavě 
v Praze a New Yorku. Její první celovečerní do-
kumentární snímek Hovory o nevěře měl svou 
světovou premiéru na festivalu Sheffi  eld Doc/
Fest 2019, kde byl nominován na New Talent 
Award.

A právě s touto umělkyní jsme se měli mož-
nost setkat v naší třídě 5. A v rámci pilotního 
projektu „Den pro školu“. Bára nám ukázala, 
kde sbírá inspiraci k natáčení fi lmů, jak se do-
stala do New Yorku, kde žila a pracovala 20 let 
a pustila nám ukázky jejich dokumentárních 
fi lmů. Beseda byla velice poučná a zábavná. 
Děkujeme. 

Lenka Šidáková a žáci třídy 5. A

Vítání prvňáčků dne 1. září 2021.

Účastníci příměstského tábora – tentokrát s tématem starého Egypta.

Režisérka a fi lmařka Bára Jíchová Tyson.

Dva snímky z 11. ročníku
Sazka Olympijského víceboje 
(viz článek na titulní straně časopisu).
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Hasiči 
hlásí a informují

Ve III. čtvrtletí 2021 (hodnocení od 27. 5.– 1. 9. 
2021) uskutečnila jednotka SDHO Velké Březno 
26 výjezdů, které si vyžádaly 43 hodin aktivního 
nasazení. Zásahové činnosti se jednotka zhosti-
la dobře. Šlo o následující zásahy:

 5x k požárům – kouř z okna, požár pece, 
hoření odpadu, požár opuštěné budovy 
a planý poplach

 4x k ohrožující vegetaci
 8x k dopravním nehodám nebo k asanaci 

po nehodách
 4x k odstranění obtížného hmyzu
 5x k ostatním událostem: záchrana domácí 

kočky uvízlé v koruně stromů, úklid po bou-
ři, ucpaný průtok potoka, sesuv svahu s čer-
páním vody ze sklepa.

V pomoci obci prováděla jednotka zalévání 
nově vysazených stromů v teritoriu obce a dále 
pálení klestí.

V objektu požární zbrojnice jsou prováděny 
údržbářské práce (malování, nátěr podlahy ga-
ráže a další).

V závěru relace členové jednotky upozorňují 
na blížící se podzimní období (zakládání ohňů, 
topné období).

Jaroslav Panocha, velitel JSDHO Velké Březno
Dokumentační snímky ze zásahů hasičů.

1 ČTĚTE NÁVODY
 Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče 
 v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

2 HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
 Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, 
 sporáku,  krbu a zvyšte opatrnost  při vaření.

3 POZOR NA CIGARETY
 Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
 košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

3 KONTROLA KOMÍNŮ
 Dodržujte pravidla na údržbu 
 a provoz spalinových cest.

5 TOPTE, JAK SE MÁ
 Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, 
 popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

6 POUČTE SVÉ DĚTI
 Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete 
 jim nebezpečí vzniku požáru.

7 VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
 Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost 
 hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

8 UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
 Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
 a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

9 KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
 Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů 
 a šňůrových vedení.

10 UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
 V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
 domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Bezpečnostní desatero
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KULTURA

Setkání oslavenců
Na konci letních prázdnin se podařilo zorga-

nizovat další setkání jubilantů naší obce. V re-
stauraci Tivoli se sešli zástupci kulturní komise 

s desítkou obyvatel obce, kteří v jarních a let-
ních měsících oslavili významné kulaté či půl-
kulaté jubileum. Více než dvouhodinové setkání 
proběhlo díky příjemnému povídání i vzpomí-
nání ve velmi přátelské atmosféře. Ti, kteří se 
setkání zúčastnit nemohli, obdrželi blahopřání 
z obce dodatečně. Všem ještě jednou přejeme 
pevné zdraví a mnoho dalších spokojených let!

Pokud to situace dovolí, plánujeme další se-
tkání jubilantů na prosinec.

Zuzana Mendlová, za kulturní komisi

Setkání jubilantů v restauraci Tivoli.

Přehled kulturních akcí v naší obci (říjen – prosinec 2021)
ŘÍJEN

 28. října – Lampiónový průvod 
 Pořadatel: Obec Velké Březno

LISTOPAD

 6. listopadu od 19.00 
 – Kaktusový květ 
 představení Divadelní společnosti Háta 
 v Kulturním domě v Ústí nad Labem
 Pořadatel: Obec Velké Březno

 28. listopadu – Slavnostní rozsvěcení 
 vánočního stromu
 Pořadatel: Obec Velké Březno

PROSINEC

 5. prosince – Mikulášská nadílka
 Pořadatel: Obec Velké Březno

 Setkání jubilantů – aktuální datum 
 bude upřesněné později
 Pořadatel: Obec Velké Březno 

Konání jednotlivých kulturních akcí bude záviset na aktuální epidemické situaci související s onemocněním covid-19. Bližší informace sledujte 
na webových stránkách obce www. velke-brezno.cz či Facebooku anebo na vyvěšených plakátech.

Výhled z Humboldtovy vyhlídky na Bukové hoře (683 m n. m.).

Naši jubilanti
Květen:  Palasčáková Věra – 90 let
  Šollerová Jaroslava – 80 let
  Lexová Zdeňka – 75 let
  Štětková Alenka – 75 let
  Pavliš Jiří – 70 let
  Kalašová Anna – 70 let
  Picek Miroslav – 70 let
  Rodovská Květa – 70 let

Červen:  Vitverová Marie – 100 let
  Havlíčková Zdeňka – 75 let
  Šindelář František – 75 let
  Kratochvíl Bohumil – 70 let 
  Janík Zdeněk – 70 let
  Ondříčková Ivana – 70 let

Červenec:  Bärtl Vladimír – 85 let
  Traupová Anna – 85 let
  Koubová Helena – 80 let
  Šindelářová Ludmila – 75 let
  Matoušek Jaroslav – 70 let
  Janáčková Jiřina – 70 let

Srpen:  Charvátová Štěpánka – 95 let
  Turek Karel – 80 let
  Pýchová Marie – 75 let
  Vokounová Alžběta – 70 let
  Koudela Jan – 70 let



SPORT 

Už se zase hraje!

Po dlouhé covidové pauze se opět vracíme 
k tomu, co máme rádi. Jiskra zahájila podzim-
ní část a do soutěžního ročníku 2021/2022 při-
hlásila 7 mužstev.

A tým bude hrát II. třídu okresního přeboru 
pod vedením staronového trenére Romana 
Kratochvíla a asistenta Ladislava Dvořáčka. 
Oba dva už v našem klubu úspěšně působili 
před několika lety. Jak jsem již několikrát psal, 
náš A tým je bezesporu nejmladší tým v soutě-
ži. Mladí si zvykají na dospělý fotbal, potenciál 
týmu je velký a o budoucnost fotbalu na Jiskře 
mít strach nemusíme. Cíl máme jasný! Vrátit 
do Velkého Března krajskou soutěž, ale jestli se 
to povede už v letošním ročníku, nebo v těch 
dalších, řešit nechceme. Fotbal si chceme 
hlavně užít.

B tým bude hrát III. třídu okresního přeboru 
pod vedením Miroslava Hlaváčka. Právě tato 
generace je nyní nejvíce ohrožena. Za posled-
ní dva roky zmizelo z fotbalové mapy v našem 
okolí několik týmu z této soutěže a dospělý 
fotbal se tam již nevrátil. Malé Březno, Těchlo-
vice, Třebušín, Telnice, B tým Mojžíře, to jsou 
všechno týmy, kde soutěž letos nepřihlásily. 
Proto jsme velmi rádi, že v naší obci máme 
dva plnohodnotné týmy dospělých. Náš B 
tým nemá žádné soutěžní ambice, chceme 
jen udržet fotbal i pro starší kluky, kteří ještě 
nechtějí pověsit kopačky na hřebík a mají chuť 
dál sportovat.

Dorost bude hrát prestižní soutěž 1.A třídu 
pod vedením Davida Řezáče a Jana Charvá-
ta. Díky dlouholeté koncepci a práci s dětmi 
se nám daří držet silné mládežnické ročníky. 
Jsme jedni z mála, kdo má tým dorostu a i díky 
tomu se k nám stahují děti z okolí, které ne-
mohou ve svých týmech pokračovat, protože 
tam nedají dohromady potřebný počet hráčů.

Další mládežnická mužstva jsou starší 
a mladší žáci. Mužstva se připravují pod vede-

ním Tomáše Barvínka a Michala Berjaka. Bohu-
žel v tomto případě se nám nepodařilo sehnat 
potřebný počet dětí, a proto došlo ke sloučení 
s týmem Malečova. Na Jiskře hraje sloučený 
tým starších žáků a v Malečově hraje slouče-
ný tým mladších žáků. Do budoucna je toto 
jediná šance, jak udržet mládežnický fotbal 
v menších obcích.

Posledními týmy jsou mladší přípravka 
a fotbalová školička. Tyto soutěže se hrají for-
mou tzv. satelitních turnajů. Jedná se o nej-
početnější skupinu dětí, a pevně věříme, že 
nám tento fotbalový „potěr“ zajistí budoucí 
pokračování fotbalové tradice ve Velkém Břez-
ně. Trenéry jsou Jiří Ondrka, Jan Novák, Jan 
Kvapil, Jiřina a Kristýna Neumanovy. Poslední 
jmenovaná už několik let hraje za dívčí tým 
FK Teplice, kam z Velké Března přestoupila. 
I když u nás Kristýna již nehraje, tak se i nadále 
věnuje rozvoji fotbalu v klubu, ve kterém fot-
balově vyrostla a pomáhá s výchovou dalších 
dětí. Toto už se v dnešní době tak často nevidí 
a za to ji patří velké poděkovaní.

Vnímáme, že zapojení mladší generace je 
jedinou šancí, jak sport v obci s tak dlouhou 
tradicí udržet a pokračovat v něm. Velké po-
děkování si zaslouží všichni, kdo se o fotbal 
ve Velkém Březně starají a podílí se na chodu 
klubu.

Nyní něco k naší činnosti. Klub si podal žá-
dost do dotačního programu KABINA 2021. 
Jedná se o dotační program určený pro kluby 
v obcích do 3 tis. obyvatel. Dotace má pomoci 
zlepšit podmínky menších klubů a fi nančně 
zastřešit náročnější opravy.

Většina klubů působí v původních budo-
vách, které nejsou v ideálním stavu. Náš klub 
není bohužel výjimkou. Vytápění v našich ka-

binách je velmi neekonomické, stejně tak jako 
ohřev teplé vody. Ušetřené peníze za energie 
bychom raději investovali zpět do klubu. Ani 
počty sprch a sociálního zařízení již nestačí 
naší členské základně. Pokud bychom dotaci 
obdrželi, můžeme se těšit na lepší, komfort-
nější a reprezentativnější zázemí.

Díky dotaci ze sportovní agentury se nám 
v letošním roce podařilo zprovoznit ozvučení 
hřiště a zajistit velmi potřebnou a důležitou re-
generaci hrací plochy. Na hrací ploše proběhlo 
zapískování, dosetí a vyčesání trávníku, které 
nás vyšlo na 90 000 Kč. Tyto úkony, by se měly 
provádět každý rok. Bohužel z provozních pe-
něz si to dovolit fi nancovat nemůžeme a bez 
dotací se neobejdeme. Ty jsou pro náš klub klí-
čové. Při takto obrovském zatížení hřiště, kdy 
se na hřišti prohání 7 týmů 7x v týdnu pomůže 
tato regenerace udržet hřiště ve slušném sta-
vu o něco déle.

Jak jsme avizovali již několikrát, jedinou 
možností je vybudování druhého hřiště 
na místě nefunkční škváry. Některé kroky 
a úkony se již dělají a vše záleží na možnostech 
obce. Klub se také pokouší sehnat fi nanční do-
taci i na tento projekt, ale zatím bez úspěchu.

Sportování je po té dlouhé pauze jediná 
věc, která může vrátit děti zpět k pohybu, 
a pevně věříme, že sportovní areál, který je 
plánovaný na místě bývalé škváry a měl by 
sloužit i volnočasovým aktivitám, nám k tomu 
výrazně pomůže. V našem klubu probíhá ná-
bor dětí celoročně cca od 4 do 18 let, proto se 
rodičové nebojte a děti k nám přiveďte.

Závěrem bych rád pozval všechny k nám 
na Jiskru na fotbalová utkání všech našich 
mužstev. Níže naleznete rozpis všech domá-
cích zápasů našich týmů.
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Osiřelé fotbalové hřiště opět ožije.



Seznam fotbalových utkání

Datum a čas Domácí Hosté Tým 

28. 08. 2021 17:00 FK Jiskra Velké Březno (10) TJ Přestanov, spolek (6) A tým 

05. 09. 2021 17:00 FK Jiskra Velké Březno B (2) Městský sportovní klub Trmice B (12) B tým 

05. 09. 2021 10:00 FK Jiskra Velké Březno (8) TJ Hvězda Trnovany „B“ (6) Dorost 

05. 09. 2021 13:30 FK Velké Březno / Malečov (2) SK Brná, z.s. (8) St. Žáci 

11. 09. 2021 17:00 FK Jiskra Velké Březno (10) Neštěmice, z.s. B (8) A tým 

12. 09. 2021 17:00 FK Jiskra Velké Březno B (2) TJ Dubice (3) B tým 

12. 09. 2021 10:30 FK Velké Březno / Malečov (2) TJ Svádov-Olšinky (3) St. Žáci

18. 09. 2021 10:00 Satelit mladších přípravek Mladší přípravky a mini přípravka 

26. 09. 2021 16:30 FK Jiskra Velké Březno B (2) TJ Spartak Valtířov, z.s. (5) B tým 

26. 09. 2021 10:00 FK Jiskra Velké Březno (8) TJ Union Děčín (9) Dorost

03. 10. 2021 16:30 FK Jiskra Velké Březno (10) Libouchec z.s. B (11) A tým 

10. 10. 2021 16:00 FK Jiskra Velké Březno B (2) TJ Svádov-Olšinky B (7) B tým 

10. 10. 2021 10:00 FK Jiskra Velké Březno (8) FK Rumburk/ Dolní Poustevna (2) Dorost

17. 10. 2021 10:30 FK Velké Březno / Malečov (2) Fotbalový klub Chuderov, o.s. (1) St. Žáci

24. 10. 2021 15:30 FK Jiskra Velké Březno B (2) TJ Lokomotiva Děčín - spolek (9) B tým

24. 10. 2021 10:00 FK Jiskra Velké Březno (8) SK Baník Modlany/TJ Sokol Srbice (4) Dorost

30. 10. 2021 14:30 FK Jiskra Velké Březno (10) SK Hraničář Petrovice z.s. (2) A tým

07. 11. 2021 14:00 FK Jiskra Velké Březno B (2) TJ Povrly, z.s. B (11) B tým

07. 11. 2021 10:30 FK Velké Březno / Malečov (2) Slovan Chabařovice (7) St. Žáci

13. 11. 2021 14:00 FK Jiskra Velké Březno (10) Velké Chvojno (4) A tým
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Zpravodaj Velké Březno a Valtířov jako periodický tisk územního správního celku 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 700ks. 
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. prosince 2021. Své příspěvky zasílejte na email 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 25. září 2021.
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ZAJÍMAVOSTI

Poklad 
pod starou vrbou

Ve Velkém Březně – Vítově stál starý mlýn 
na spadnutí. Mlynář ve dne v noci přemýšlel, 
jak by peníze na stavbu nového mlýna se-
hnal, ale nic kloudného ho nenapadlo. Tu se 
mu ve spaní zjevil šedivý mužík, který na něj 
promluvil:   „Na drážďanský dojdi most, na-
lezneš tam štěstí dost!“

Sen se mlynáři třikrát opakoval. Mlynář 
se tedy vydal do Drážďan a na most se tam 
postavil. Nezdálo se však, že by se štěstí po 
něm shánělo. 

Teprve k večeru ho oslovil voják ze strážní 
budky, zdali někoho očekává. Mlynář vyprá-
věl svůj sen.

 Voják se zasmál a pravil, že i on uplynulé 
noci měl podobný sen. I k němu přišel še-
divý trpaslík a rozkázal, aby šel do Velkého 
Března. Na mlynářově louce leží tam v zemi 
poklad na místě, kde dva potůčky splývají 

a stará, dutá vrba stojí. Pod vrbou je poklad 
zakopán.

Mlynář pospíchal domů a pod vrbou sku-
tečně poklad vykopal. Postavil si za něj nový 
mlýn a žil v hojnosti až do své smrti.

Autor ilustrace: Vladislav Kolman

Převzato z brožury: Ilustrované pověsti  
z okolí velkobřezenského.

Jan Darsa


