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Kolik je to vlastně roků? Už osmsetpadesát!
Kdosi řekl: Velké Březno, o něm stojí za to psát!

A tak ho v kronice poprvé zmínil,
a po něm mnohokrát jiní a jiní...

 
Ať se o té naší obci ještě dlouho píše,

a jen samé hezké věci, žádné lži či klišé,
o tom našem Velkém Březně, krásném místě na Labi,
které spousta městských lidí za svůj domov brala by,

o místě, kde člověk dříve mohl potkat
i Viktora Cibicha či hraběte Chotka,

o koutu malebném, ve kterém máme
letitý pivovar, nádherný zámek,

i kostel svatého Václava.

Připijme si Březňákem, oslava nám nastává!
A ať Velkobřezňáci

optimismus neztrácí! :-)

Velkobřezenská zdravice k 850 letům založení obce
Autor: Tomáš Choura
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Slavnostní 
vítání občánků 

V úterý 7. 11. 2017 ve 14:00 proběhlo 
na Obecním úřadě ve Velkém Březně v letoš-
ním roce již druhé slavnostní uvítání nových 
občánku do života.

Ještě před tím, než pan starosta přednesl 
slavnostní řeč, ukázaly všem přítomným děti 
z mateřské školky krásné vystoupení. Malí 
občánci dostali na památku pamětní knihu, 
hračku, rámeček na rodinné foto a maminky 
kytičku. Na závěr se rodiče podepsali do pa-
mětní knihy a obdrželi pamětní list.

Děkujeme tímto paní učitelce Ivaně Mottlo-
vé a dětem z mateřské školy za přípravu krás-
ného programu na tuto akci. 

A závěrem ještě jednou a tentokrát písem-
nou formou přejeme maličkým občánkům, 
jejich rodičům a jejich rodinám pevné zdraví, 
štěstí a dostatek energie při překonávání ži-
votních překážek.

Byli uvítání tito občánci – Jan Kosík, Jan 
Schneider, Marián Pečiva, Adam Ondřejka. 

Michaela Neumannová
matrikářka 

Slavný spisovatel napsal dopis 
velkobřezenským školákům 

28. 10. 2017 byla u příležitosti státního svátku na Pražském hradě předána in memoriam 
medaile Za zásluhy českému spisovateli a významné osobnosti českého skautského hnutí 
Jaroslavu Foglarovi. Jeho dílo ovlivnilo významnou část populace Československa. V roce 
1992 probíhala v základní škole výstava knih a komiksů, jejichž autorem byl Jaroslav Foglar. 
Zrodil se nápad, co kdyby výstavu ozdobila fotografi e s autogramem Jaroslava Foglara. 
Zdálo se nemožné získat podpis žijící legendy literatury pro mládež. Společně s žáky sedmé 
třídy se nám podařilo zjistit, že v roce 1910 žil tříletý Foglar se svými rodiči několik měsíců 
v Předlicích (!). Dům, ve kterém rodina žila, stojí dodnes. Přemýšleli jsme, čím Jaroslava Fo-
glara upoutat, aby zrov-
na nám na náš dopis 
odpověděl. Pomohla 
náhoda. Věděli jsme, že 
se spisovatel nikdy neo-
ženil a že celý život žil se 
svojí maminkou. A také 
měl velmi rád tramva-
je. Zrovna v té době 
vyšla série historických 
fotografi í a na jedné 
z nich byla Hrnčířská 
ulice z roku 1910, kterou 
právě projíždí tramvaj. 
Do dopisu jsme přidali 
větu, že takto vypadalo 
Ústí nad Labem v době, 
kdy se tam procházel se 
svojí maminkou.

Nejenže nám poslal 
dopis, fotografi e a auto-
gramy, ale také v závěru 
zavzpomínal na ústecké 
tramvaje! „Jezdí v Ústí 
elektrika do Předlic? 
Když jel večer posled-
ní spoj, měla červený 
refl ektor na znamení, 
že toho večera již další 
nepojede. To mě vždy 
okouzlilo.“

PaedDr. Jan DarsaSlavnostní vítání občánků.



Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení obyvatelé 
Velkého Března 
a Valtířova,
další rok je již téměř minulostí, a proto mi 
dovolte připomenout Vám, co se v naší obci 
v roce 2017 stalo. Na prvním místě bych chtěl 
vyzdvihnout třídenní oslavy významného 
výročí existence naší obce. Ve dnech 28. – 30. 
9. jsme společně oslavili 850 let od první pí-
semné zmínky o obci Velké Březno. Dle vel-
ké řady Vašich ohlasů se celý program oslav 
líbil a sluší se proto poděkovat především 
těm, kdo se podílel na přípravách celého 
programu. Vždyť přípravy trvaly téměř rok! 
Ale poděkování patří i těm, kdo se aktivně 
zapojili do realizace bohatého programu, 
např. do sportovního klání zástupců našich 

obce. Promítá Vaše názory na rozvoj obce 
v příštích cca 15 letech. Abychom mohli 
alespoň část vizí rozvoje obce naplnit, pro-
vedlo zastupitelstvo obce dne 20. listopadu 
zřejmě nejdůležitější rozhodnutí tohoto vo-
lebního období. Na základě odborné ana-
lýzy hospodaření obce za posledních cca 
10 let a sofi stikované prognózy budoucího 
vývoje fi nančních příjmů obce, schválilo při-
jetí investičního úvěrového rámce ve výši 
55 000 000 Kč na fi nancování prioritních in-
vestičních akcí obce. Parametry investičního 
úvěrového rámce jsou nastaveny tak, aby 
v žádném případě neohrozily běžný provoz 
obce. Mezi ty nejdůležitější investiční akce, 
které obec čekají, patří výstavba nové školní 
jídelny, kompletní rekonstrukce veřejného 
osvětlení, modernizace a intenzifi kace ČOV 
Velké Březno a současně změna ČOV Val-
tířov na čerpací stanici odpadních vod, ale 
také spousta dalších, které jsou defi novány 
ve schváleném strategickém dokumentu. 

V letošním roce probíhaly a stále probíhají 
práce na novém územním plánu. V součas-
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katastrálních území. Poděkování si zaslou-
ží i ti z Vás, kteří jste byli součástí úžasného 
průvodu osobností spjatých s historií naší 
obce. Poslední poděkování pak patří všem 
místním živnostníkům i fi rmám, kteří přispěli 
fi nančním darem na zajištění celého progra-
mu a také Ústeckému kraji, který podpořil 
naše oslavy částkou 100 000 Kč.

Využívám této příležitosti, abych také vy-
jádřil uznání a poděkování všem, kteří zajiš-
ťují bezvadné fungování naší obce. Děkuji 
tímto zastupitelům za konstruktivní přístup 
na jednání zastupitelstva obce a jejich akti-
vity ve prospěch Vás občanů. Děkuji členům 
komisí rady a výborů zastupitelstva, všem 
zaměstnancům obecního úřadu a příspěv-
kových organizací obce, dobrovolným hasi-
čům, organizátorům kulturních a společen-
ských akcí i ochotným trenérům místních 
organizací, kteří vedou naše děti k aktivnímu 
sportování. 

I letos projednávalo zastupitelstvo obce 
spoustu důležitých problémů a přijalo mno-
ho zásadních rozhodnutí, která mají dlou-
hodobý dopad na občany naší obce. Velmi 
důležitým rozhodnutím bylo schválení Stra-
tegického dokumentu obce pro roky 2017 
– 2026. Tento rozvojový dokument byl vy-
tvářen spolu s Vámi a jsou v něm defi novány 
krátkodobé i dlouhodobé vize rozvoje naší 

Snímek z „průvodu osobností“ 
k 850. výročí obce.

Slavnostní průvod s kapelou k 850. výročí obce. Rekonstrukce sloupu ve Valtířově.

K 850. výročí obce se odehrálo také sportovní klání mezi zástupci katastrálních území.



né době je před dokončením zadání pro 
jeho veřejné projednání. Toto zadání pro 
naši obec zpracovává ORP Ústí nad Labem 
a po veřejném projednání bude následovat 
výběrové řízení na zpracovatele územního 
plánu a pak již samotné práce na tvorbě ÚP. 

V letošním roce jsme byli úspěšní při získá-
ní dotací na několik investičních akcí. Předně 
jsme získali cca 3 000 000 Kč z OPŽP na vy-
budování výstražného a hlásného systému 
(rozhlasu) a pořízení digitálního povodňové-
ho plánu, dále cca 1 000 000 Kč z MMR na re-
konstrukci místních komunikací Na Vyhlídce 
a Nad Nádražím a téměř 500 000 Kč z MZe 
na I. etapu rekonstrukce sloupu 14 sv. po-
mocníků ve Valtířově. Vybudování rozhlasu 
nás čeká příští rok, komunikace je již zrekon-
struovaná a rekonstrukce valtířovského slou-
pu v současnosti probíhá. 

Vedle těchto akcí byla uskutečněna také 
spousta dalších, menšího rozsahu. Jen na-
mátkou: vybudování nového chodníku 
v ulici Krátká – k cyklostezce, rekonstrukce 
chodníků u horní budovy školy a ve Valtířově 
nad pískovnou. Obnoven byl také vodovod 
v ulici Zadní a Nová, který je spolufi nanco-
ván z Fondu vodního hospodářství Ústec-
kého kraje. V oblasti bytového a nebyto-
vého fondy byla provedena také řada akcí 
investičního charakteru, či charakteru obno-
vy majetku, o kterých jste již byli informováni 
v předchozích nebo teprve budete v tomto 
vydání velkobřezenského zpravodaje.

Dovolte, abych Vám závěrem již jen popřál 
pohodové a klidné prožití vánočních svátků, 
mnoho úspěchů v osobním i pracovním ži-
votě a především pevné zdraví v roce 2018.

Michal Kulhánek
starosta obce

Co nás čeká 
v roce 2018?

Rok 2018 bude pro naši obec v mnohém 
důležitý. Zahájena bude výstavba nové škol-
ní jídelny v areálu zahrady dolní budovy ZŠ. 
Budovat se bude také nový rozhlas, o který 
jste žádali v dotazníku ke strategickému do-
kumentu. Konkrétně půjde o 74 digitálních 
rozhlasových stanic, které budou umístěny 
na stožárech veřejného osvětlení. Dále se 
připravuje zpracování digitálního povod-
ňového plánu. Dokončena bude projektová 
dokumentace na intenzifi kaci čistírny od-
padních vod Velké Březno a přeměnu ČOV 
Valtířov na čerpací stanici. Na tuto akci bude-
me v červnu podávat žádost o dotaci z OPŽP. 
Zpracovávat se bude také projektová doku-
mentace na zkapacitnění sítě vodovodních 
řádů, podle které by se měl v následujících 
letech budovat nový páteřní vodovod mezi 
vodním zdrojem ve Vítově a vodojemem 
ve Valtířově. Až na třetí pokus se podařilo 
získat nabídky na celkovou obnovu ČSOV 

v Kolonii ve Valtířově a s realizací se počítá 
na jaře roku 2018. MMR budeme žádat o do-
taci na rekonstrukci MK Zadní a Nová. V roce 
2018 bude také vyhodnocena naše žádost 
o dotaci na vybudování tzv. Re – Use místa 
ve sběrném dvoře podaná na OPŽP, jejíž sou-
částí by mělo být pořízení i menšího náklad-
ního vozidla na svoz odpadu. MAS Labské 
skály budeme žádat o dotaci na vybudování 
nového chodníku pod zámkem. Ministerstvo 
zemědělství požádáme o dotaci na II. etapu 
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Kamery instalované na Hřbitově.

Rekonstrukce vodovodu – stav původního potrubí.

Chodník v ulici Krátká.

Rekonstrukce vodovodu – nové armatury.

Místní komunikace Na Vyhlídce.
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opravy sloupu 14. svatých pomocníků ve Val-
tířově, která bude spočívat ve vymodelování 
replik soch, jenž byly jeho součástí. V návrhu 
rozpočtu obce pro rok 2018, o kterém zastu-
pitelstvo obce hlasovalo 20. prosince, je také 
přeměna štěrkového povrchu fotbalového 
hřiště ve valtířovské Pískovně na plážový, 
tedy pískový povrch. 

V plánu jsou samozřejmě také opravy a re-
konstrukce v bytovém a nebytovém hospo-
dářství, své rekonstrukce se dočká sociální 
zařízení sálu restaurace Tivoli. Rádi bychom 
také na dalších vytipovaných místech umís-
tili kamery, protože jejich instalace na hřbito-
vě se velmi osvědčila.

Organizovat budeme také celou řadu spo-
lečenských i sportovních akcí. Kupříkladu 
sportovní klání zástupců našich katastrál-
ních území mělo tak pozitivní ohlas, že s ním 
počítáme i příští rok. Organizovat budeme 
také novou déletrvající hudební akci s ná-
zvem Tivolí hudební léto ve Velkém Březně. 
Tento letní „hudební festival“ napříč mnoha 
žánry se bude konat v areálu restaurace Tivo-
li každou prázdninovou sobotu. 

Čeká nás ale také řada novelizovaných zá-
konných norem, či nařízení Evropské komise. 
Jednou z těch zásadních je nařízení Evropské 
komise známé pod zkratkou GDPR, které zá-
sadně mění ochranu a nakládání s osobními 
údaji fyzických osob. Na účinnost tohoto 
nařízení se již obecní úřad intenzivně připra-
vuje.

Hned zkraje roku, konkrétně 12. a 13. 
ledna, nás čeká první kolo volby prezidenta 
České republiky a na podzim pak volby, které 
se zřejmě nejvíce dotýkají každého občana, 
sice volby do zastupitelstev obcí. Přeji Vám 
všem úspěšný a skvělý rok 2018.

Michal Kulhánek
starosta obce 

Zeleň v obci 
Komise ŽP se na posledních třech zasedá-

ních zabývala problematikou zeleně ve Vel-
kém Březně a Valtířově. Byl zde doplněn plán 
péče o zeleň, který bychom rádi začali napl-
ňovat již v roce 2018. Jedná se o rekultivaci 
obecních pozemků jako např. pískovna, park 
u kostela ve Valtířově, parčík u trati ČD (u čp. 
64) apod. 

Libuše Kršková
referent životního prostředí 

Krátce z Úseku 
správy obecního 
majetku 

Od května do konce listopadu 2017 byly 
vedle běžných drobných oprav realizovány 
následující větší opravy a stavební akce.
1) Byla dokončena fasáda objektu č. 136 

v Děčínské ul. 
2) Byla dokončena výměna krytiny kolen 

za OÚ.

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY
Od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018 
začíná zimní provoz 
sběrného místa, tj. otevírací 
doba je pouze v sobotu 
od 10.00 do 15.00 hodin

3) Nová elektroinstalace objektu márnice, 
která zároveň umožnila osazení el. čer-
padla do studny na hřbitově.

4) Výměna plynového kotle v bytě č. 3, 
Školní 228.

5) Výměna plynového kotle v bytě č. 2, Val-
tířov.

6) Výměna sporáku v bytě č. 6, Litoměřická 
206.

7) Přestavba venkovního schodiště za ob-
jektem Litoměřická 104 včetně nové 
branky.

8) Obnova studny na hřbitově ve Valtířově 
včetně čerpací zkoušky.

9) Přestavba koupelny v bytě č. 3, Zahradní 
62. 

10) Výměna rozvodů teplé a studené vody 
(stoupaček) v objektu č. 248, Litoměřická 
ul.

11) Výměna 33 ks měřičů spotřeby tepla 
na radiátorech v bytech Litoměřická 248.

12) Výměna plynového kotle v bytě č. 8, Val-
tířov.

13) Výměna sporáku v bytě č. 5, Zahradní ul.
14) Opravy krytin a oplechování střech 

po vichřici (pojistná událost).
15) V současné době je prováděna výměna 

stávajících podružných vodoměrů na vo-
doměry s radiovým přenosem dat. Záro-
veň jsou v bytech, kde dosud podružné 
vodoměry nebyly, instalovány rovněž 
nové s radiovým přenosem dat. Protože 
si montáž nových podružných vodomě-
rů vyžádala i značné bourací práce, jsou 
současně prováděny i zednické práce 
na uvádění bytů do původního stavu.

Miroslav Šesták
Úsek správy obecního majetku

Zpráva 
pro majitele psů 

Rádi bychom informovali všechny majite-
le psů, kteří venčí své mazlíčky v centru obce 
a to, jak na veřejné zeleni, tak na místních 
chodnících, aby uklízeli po nich jejich exkre-
menty! V opačném případě bude obec nuce-
na tuto práci zajistit na své náklady, čímž by 
vzrostly výdaje na nákup stroje, jehož cena je 
nemalá, což by také mohlo mít za následek 
i navýšení poplatku za psy. 

Z tohoto důvodu vyzývám všechny maji-
tele psů, aby si po svých mazlíčcích uklízeli 
a vyhnuli se tak nepříjemnému zvyšování, 
které je už na jiných místech dost. 

Libuše Kršková
referent životního prostředí 

Sbírka šatstva 
pro Oblastní charitu 
Ústí nad Labem 

Sbírka se uskuteční ve dnech od 1. 12. 
2017 – 31. 1. 2018. 

Sbírka bude tentokrát zaměřena na do-
spělé. Prosba je o zimní bundy, boty, rukavi-
ce, tepláky a ponožky. Samozřejmě, že ostat-
ní věci také přijmou s vděčností. 

Darované oblečení můžete nosit na OÚ 
pí Krškové nebo do Sběrného místa v jeho 
otevírací době. Věci prosím noste jen čisté 
a nezničené!!!! 

Za účast všem předem děkujeme. 
Libuše Kršková 

Obecní úřad Velké Březno

ZASTUPITELSTVO

Vážení spoluobčané, 

přeji Vám krásné, poklidné Vánoce a do no-
vého roku hodně štěstí, zdraví, pohody 
a osobních úspěchů.

Naše obec je krásným místem a my všichni 
se musíme snažit, aby to tak vydrželo. 

Takže si držme palce a s přáním všechno 
dobré.

Vítězslav Štefl
radní obce Velké Březno

Adventní 
pozdravení 

Tak nám pomalu končí rok a přicházejí 
Vánoce. Přinesl mnoho událostí, připomně-
li jsme si 850 let od první písemné zmínky 
o obci. Opravilo se několik desítek metrů 
chodníků, vodní infrastruktury i místních ko-
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munikací. A tak bychom mohli pokračovat. 
Na druhou stranu ukončily svou dlouholetou 
aktivní činnost v zastupitelstvu obce dvě stá-
lice, vážené paní Maruška Dvořanová a Pavla 
Prokopová. Vždy patřily k těm, kteří beze slo-
va přiložili ruku k dílu, nepatřily k těm, kteří 
práci pro nás, občany, vedou pouze slovy 
„Ono by se mělo udělat“. Za to jim patří ob-
rovské poděkování. Bude těžké je nahradit. 
Ale poděkování patří samozřejmě i dalším 
zastupitelům, členům výborů a komisí, za-
městnancům obecního úřadu, pedagogům, 
hasičům, členům sportovních organizací 
a dalším a dalším, prostě všem, kdo se aktiv-
ně starají o rozkvět naší obce. Ale následující 
přáníčko patří i těm, kdo prostě nemají čas se 
aktivně zapojit do společného života v obci. 
Takže: Šťastné a veselé Vánoce, bohatého Je-
žíška a co nejlepší nový rok 2018!

Michal Šidák
za zastupitele obce zvolené za ODS

Názor zastupitele
Tak jako každý rok, rád bych se podělil se 

svými názory a pohledy na některé věci či 
události, které se staly v obci v tomto roce.

1. Péče o zeleň a vzhled obce
Obec má zpracován jednoduchý a pře-

hledný plán pro údržbu ploch a pozemků. 
Domnívám se, že je třeba tento plán rozšířit 
o plány na výsadbu stromů (nových či ob-
měna za poškozené). Též bych uvítal, kdyby 
obec do plánu zahrnula i květinovou výzdobu 
v obci. Toto téma diskutovalo zastupitelstvo 
před cca 2 roky, závěr ale byl zatím upustit 
od tohoto druhu výzdoby. Domnívám se, že 
nyní je vhodná doba toto téma opět nastolit 
a pomocí květinové výzdoby vylepšit vzhled 
některých částí obce. Bylo by vhodné nechat 
vyjádřit občany, zda a kde by případnou vý-
zdobu chtěli mít. Např. v dotazníkovém šetře-
ní, provedeném v rámci Strategického doku-
mentu rozvoje obce, ohodnotili občané péči 
o veřejnou zeleň a vzhled obce jako druhou 
nejvyšší prioritu. Vítám aktivitu Komise život-
ního prostředí, která projednává s panem Ko-
levem úpravu vzhledu některých pozemků; je 
třeba využít služeb místních fi rem.

2. Provoz restaurace Tivoli
Po skončení nájemní smlouvy (uzavřené 

v 90. letech na 20 let) se podařilo najít a pro-
najmout restauraci dalšímu nájemci. Protože 
k zahájení provozu došlo až v květnu t.r., se-
zóna byla kratší a s případnými problémy při 
rozjezdu se i počítalo. Naše očekávání a víra 
ve zkušeného provozovatele ale nebyla na-
plněna. Mnoho občanů obce má určitě po-
dobné zkušenosti jako já – malá (resp. téměř 
žádná) nabídka teplých jídel, dokonce jídlo 
bylo dováženo z jiných provozoven z Ústí n. L. 
Byl podceněn personální stav, byl problém 
sehnat kuchaře. Proto jsem požádal starostu 
obce, aby byl nájemce pozván na jednání za-
stupitelstva a tam bylo otevřeně zhodnoceno, 
co bylo špatně, co je třeba učinit z obou stran 
a jaké jsou plány do nové sezóny 2018. Zastu-

pitelstvo by mělo být alespoň 2x ročně infor-
mováno nájemcem o stavu před a po sezóně. 
Ze strany vedení obce je snaha chod restaura-
ce udržet a oživit celý prostor doprovodnými 
akcemi i v r. 2018.

3. Oslavy 850 let výročí obce
Podle mého názoru byly oslavy velkolepé 

a vydařené. Všem, kteří se podíleli na přípra-
vě, plánování, zajišťování ohromného množ-
ství detailů, a těm, kteří se podíleli na vlastním 
průběhu, náleží veliké poděkování a uznání. 
Bylo to důstojné vzhledem k mnohasetleté 
historii obce.

4. Obecní byty, dluhy z nájmů, vzhled 
obecních domů

Problematika je natolik obsáhlá, že nelze 
v tomto omezeném prostoru vše plně po-
psat. Díky permanentní práci s dlužníky a tla-
ku na splácení dluhů se daří snižovat dluh 
na obecním bydlení (výše dluhu má klesající 
trend a to je důležité). Je nutno vytrvat v tom-
to úsilí. Dluh z r. 2014 ve výši 2,4 mil. Kč se po-
dařilo snížit na 1,8 mil. Kč k 30. 9. 2017. Stav 
exekucí není úplně zřejmý, resp. chybí infor-
mace o stavu jednotlivých řízení. 

Bytová komise připravila a poslala k připo-
mínkování a doplnění dokument, který určí 
koncepci obecního bydlení do r. 2025–30 (dle 
schváleného Strategického rozvoje obce). 
Každý, kdo v obci bydlí, vidí, že stav obecních 
domů není nejlepší a je třeba zlepšit jejich kva-
litu. To je ale fi nančně náročné. Pokud obec 
chce tento stav napravit, budou se muset při-
jmout i nepopulární opatření. V průběhu roku 
2018 musí zastupitelstvo vybrat jedinou vari-
antu, podle které se bude postupovat. Možné 
varianty jsem již zmínil v OZ č. 2 (lze nalézt 
v obecních internetových stránkách). Je tře-
ba narovnat nespravedlnost v nájmech (cena 
za 1 m2 nájmu se liší násobně v jednotlivých 
bytech a je v rozmezí 15–54 Kč) a najít fi nanč-
ní prostředky pro revitalizaci bytového fondu. 
Před vedením obce stojí opravdová výzva, 
aby se napravily chyby, které vznikaly dlouho-
době (nízká priorita, neřešení dluhů z nájmů, 
nízké nájmy, podhodnocené investice, nízký 
zájem a motivace nájemníků o vzhled – to vše 
má za následek stávající špatný stav a vzhled 
obecních domů i jejich okolí).

5. Doplnění Rady obce novým členem
Rada obce je místo, kam přicházejí nejdů-

ležitější informace a kde se rozhoduje o zá-
sadních věcech, majících vliv na fungování 
obce i obecního úřadu. Možná, že jste zare-
gistrovali změnu ve složení Rady v tomto roce 
(z důvodu rezignace). Současná i minulá Rada 
byla a je složena jen ze zástupců ODS a ČSSD. 
Protože nezávislí kandidáti získali ve volbách 
40% hlasů, využil jsem této situace a jménem 
všech nezávislých zastupitelů jsem požádal 
kolegy z uvedených stran, aby nám toto uvol-
něné místo přenechali. Náš požadavek nebyl 
akceptován a jen prostým přehlasováním byl 
zvolen nový člen ze strany ČSSD (ze stejné 
strany byl i odstupující radní).

Přestože na místo v Radě není právní ná-
rok, domnívám se, že zastoupením 40% 
procent voličů nám vznikl nárok alespoň 
morální. A i z manažerského pohledu mít 
jednoho radního z opozice by bylo správné 
rozhodnutí, protože i tím se motivuje opozi-
ce ke spolupráci. Neochotou ke kompromisu 
jsme popřeli apolitičnost v obci (deklarova-
nou všemi stranami hned na prvním jednání 
zastupitelstva po volbách v r. 2014 s tím, že 
hlavní zájem nás všech je prospěch obce). 
A protože nevím, jaké byly důvody neocho-
ty vyhovět našemu požadavku, celé toto 
ve mně vyvolalo další otázky – proč a co se 
za tím skrývá. Myslím, že to bylo chybné ma-
nažerské rozhodnutí.

Přál bych si, aby po volbách v r. 2018 slože-
ní Rady obce refl ektovalo skutečný výsledek 
voleb a poměr hlasů jednotlivých politických 
subjektů.

6. Finance obce
Obec musí investovat v příštích 5 letech 

řádově desítky miliónů Kč, hlavně do obno-
vy VaK infrastruktury, výstavby nové školní 
jídelny a dalších cílů, které si obec stanovila 
ve Strategickém dokumentu – viz obecní 
stránky.

Obec si nechala zpracovat analýzu fi nancí 
a střednědobého výhledu rozpočtů. Z ana-
lýzy vyplynulo, že obec má zdravé fi nanční 
hospodářství a zvláště za posledních 8 let 
došlo k výraznému zlepšení a toto zlepšení 
má rostoucí trend. Jak bylo též řečeno, obec 
nemá vytvářet zisk, ale starat se řádně o svůj 
majetek. Je třeba ocenit, že obec se chová 
rozpočtově zodpovědně a ve svých útratách 
je konzervativní. Proto na posledním jedná-
ní zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo 
zajistit investiční úvěrový limit 55 mil. Kč. 
Předpokládám, že podrobnosti jsou uvedeny 
v příspěvku od starosty obce v tomto čísle OZ.  

7. Odpadové hospodářství
Zřízením sběrného místa došlo ke zlepšení 

celkové situace ve sběru odpadů. Přesto nás 
čekají další změny v odpadovém hospodář-
ství (i z důvodu požadavků legislativy do r. 
2023 zrušit skládkování směsného odpadu) 
a proto musí obec aktivně pracovat na vylep-
šení a zefektivnění celého systému tak, aby 
byly splněny zákonné požadavky (neukládat 
na skládky, ale třídit, znovu používat, kompos-
tovat, apod.) a aby platby občanů za odpady 
byly spravedlivé (netřídíš, tzn. více odpadu 
v popelnici, pak máš vyšší poplatek). Zave-
dením tzv. re-use systému (použít již jednou 
použité věci) určitě dojde ke snížení množství 
odpadů. Jen je třeba tento systém dobře na-
stavit a vytvořit podmínky pro ukládání i roz-
měrných věcí (např. skříně či sedací soupravy).

8. Činnost kontrolního výboru zastupitelstva
Provedli jsme kontroly dle odsouhlasené-

ho plánu pro r. 2017. Zápisy byly projednány 
v zastupitelstvu a jsou k dispozici v obecních 
stránkách v části o samosprávě.
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9. Strategický dokument
Obec má odsouhlasený dokument, který 

říká, jaké jsou vize do budoucna a co máme 
v plánu a co bychom chtěli zřídit či vybudo-
vat v obce v následujících 5–10 letech. Spl-
nění mnoha cílů bude závislé na dostupných 
fi nančních prostředcích. Je ale mnoho cílů, 
na kterých lze pracovat již nyní i bez dodateč-
ných nákladů, popř. lze připravovat podklady 
pro následná rozhodnutí.

Přál bych si, aby vedení obce přistupovalo 
aktivně k naplňování a dosažení stanovených 
cílů, a aby pravidelně informovalo veřejnost 
o stavu. Podrobnosti o cílech jsou, či by měly 
být k dispozici též na obecních stránkách.

10. Územní plán
Obec ofi ciálně zahájila práci na novém 

digitálním územním plánu v dubnu 2016. 
Takže za pár měsíců to budou již dva roky 
a termín dodání nového plánu je stále ne-
známý. Naprosto nerozumím tomu, proč jsou 
dodací lhůty v některých agendách ve státní 
správě tak dlouhé. Tam, kde se v normálních 
fi rmách a společnostech mluví o dnech a týd-
nech či maximálně měsících, zde mluvíme 
o měsících a rocích. Takže jakékoli požadav-
ky na změnu plánu jsou záležitostí na roky 
a s tím souvisí nemožnost reagovat rychle 
na případné změny. 

Celkově hodnotím fungování vedení obce 
pozitivně i s tím vědomím, že je stále prostor 
ke zlepšení ve všech oblastech řízení chodu 
a života v obci.

Přeji všem spoluobčanům pohodové vá-
noční svátky a pevné zdraví a hodně úspěchů 
v r. 2018.

Jiří Pavliš
zastupitel obce

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vánoční okénko 
do mateřské školy 

Měsíc prosinec přináší dětem v místní 
mateřské škole spoustu příjemných pře-
kvapení a zážitků. Určitě stojí zato zmínit 
společné adventní tvoření dětí, rodičů, pra-
rodičů a sourozenců. V přátelské atmosféře 
ve všech třídách vznikala nádherná dílka, 
která si pak děti pyšně odnášely domů.

Letošní tvoření bylo ukončeno malým 
společným dýchánkem. Před hlavním 
vchodem do mateřské školy se sešli všich-
ni velcí i malí, aby se na chvilenku zastavili, 
popovídali si, popili čajík, ochutnali cukroví 
a rozsvítili vánočně ozdobenou túji. Ad-
ventní náladu zpříjemnily vánoční koledy 
a jejich tiché pobrukování. 

K prosinci patří i známá trojice – Miku-
láš, anděl a čert. Letos by nás však 5. pro-
since ve školce hledali marně. My jsme se 
totiž do pekelných sklepů v Úštěku přímo 
rozjeli. Těšili jsme se na půvabnou čertici 
Mefi stu, jeho Excelenci Lucifera a obávali 
se zlobení dalších rohatých. Na každého 
kluka a holčičku čekal balíček s dobrotami 
a čertovské překvapení. Výprava za čer-
tisky dopadla dobře, domů jsme se vrátili 
v plném počtu.

 V předvánočním čase nás ještě ve ško-
ličce navštíví Lenčino divadélko s pohád-
kou „Jak vodník Cachtálek zachránil vánoč-
ní kapříky“, no, to se může hodit! A také 
pro nás paní učitelky chystají zábavné 
dopoledne s překvapením, co to asi bude? 

Prosinec ve školce však neznamená jen 
zábavu a radovánky, ale také mnoho prá-
ce a příprav. Pilně nacvičujeme na Vánoční 
besídky, svátečně zdobíme třídy, vyrábíme 
dárečky a přáníčka, učíme se nové koledy, 
zkoušíme staré zvyky, ... Nezapomeneme 
ani na zvířátka, ozdobíme jim vánoční 
stromek samými dobrůtkami – mrkvička-
mi, jablíčky, oříšky, lojem, semínky nebo 
suchým pečivem. 

Do naší školičky prý Ježíšek dorazí 
o něco dříve, již v pondělí 18. prosince, 
abychom si nových her a hraček dostateč-
ně užili do těch pravých Vánoc s rodinou. 
Doma si budeme lebedit celý týden, pro-
tože i školka bude mezi svátky odpočívat, 
znovu se sejdeme až 2. ledna v novém 
roce 2018.  

Závěrem dovolte popřát Vám všem ra-
dostné Vánoce, 

v novém roce pevné zdraví, hodně štěs-
tí, lásky a porozumění! 

Pavla Hasprová
ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Projekt 72 hodin 
opět na ZŠ 
ve Velkém Březně

I letos se naše škola aktivně zapojila 
do projektu 72 hodin. Po loňském úklidu 
černé skládky, jsme se letos rozhodli pomo-
ci ptáčkům. Paní učitelky pořídily, za fi nanč-
ní podpory obce a Rady rodičů, skládačky 
dřevěných krmítek a budek, a naši druháčci 
se mohli pustit do práce. Všechny díly se 
nejprve musely obrousit, natřít a stlouct 
dohromady. Práce byla těžká, ale děti si 
s tím poradily na výbornou. Celkem žáci 
stloukli 15 krmítek a 10 budek, které za po-
moci odborníka rozmístí ve Velkém Březně 
a Valtířově. O budky i krmítka se samozřej-
mě budou naši žáci starat. Do krmítek bu-
dou celou zimu nosit zrní a budky jednou 
ročně vyčistí. 

Lenka Šidáková
a Hana Zatloukalová (třídní učitelky)

Světový den výživy 
aneb gurmánský 
podvečer ve školní 
jídelně

Bylo 16. října 16.45 a školní jídelnou se li-
nula neuvěřitelná vůně. To si 22 soutěžních 
rodin začalo nosit své pokrmy na své sou-
těžní místo. Pro soutěžící bylo připravené 
vegetariánské, veganské a bezlepkové jídlo 
od zaměstnanců školy a od paní kuchařek. 

Společné foto školáků z projektu „72 hodin“.
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Na konci jídelny byl na stole Ufon vitaminá-
tor, Semafor a také tam seděla paní Neveče-
řalová ze Zdravotního ústavu, která dobro-
volníkům měřila tuk v těle a BMI index. Paní 
vychovatelka Kořínková zase návštěvníkům 
změřila krevní tlak a obvod pasu. Někteří 
od nich odcházeli pyšní jako pávi, že mají 
vše v normě, jiné přešla chuť k jídlu:-). Spo-
lupráce se Zdravotním ústavem byla vyni-
kající a určitě nebyla poslední.

Nad soutěžním gurmánským večerem 
dohlížela odborná porota s předsedkyní 
Klárkou Budínskou a dalšími porotkyněmi 
byly pí Ličmanová, Zatloukalová, Kadleco-
vá, Hálová a Šlechtová. Tyto dámy neměly 
vůbec lehký úkol, musely všechna jídla 
ochutnat a vybrat 7 nejlepších pokrmů. 

Soutěžící měli přinést zdravé a chutné 
jídlo. Mezi soutěžními jídly nechyběla kvě-
táková pizza, boršč, mufi ny na všechny 
možné zdravé způsoby, domácí limonády 
či nanuky z čerstvého ovoce. Soutěžící také 
přinesli grilovaná kuřecí prsíčka, zeleninové 
saláty, kroupového kubu a mnoho dalších 
mňamek. Porota nakonec vybrala jako ví-
tězné jídlo rybí karbanátky s dýňovo-bram-
borovým pyré a kokosové ořechy plněné 
lehkým jogurtem ozdobené exotickým 
ovocem. Všechna jídla byla vynikající. Jídlo 
mizelo z talířů rychle a kuchaře a kuchařky 
hřál dobrý pocit z dobře odvedené práce. 

Světový den výživy ve školní jídelně.

Cílem gurmánského odpoledne bylo 
ochutnat něco nového „zdravého“ a podě-
lit se o své kuchařské zkušenosti s ostatní-
mi. Myslím si, že vše bylo splněno do po-
sledního puntíku a všichni si podvečer plný 
dobrého jídla a pití moc užili.

Velké poděkování patří nejen soutěží-
cím za donesené pokrmy, paní učitelkám 
za pomoc při organizaci večera, ale také 
pí kuchařkám Lindě Knotkové, pí Hájkové, 
Vorlíčkové a Konečné, které se o nás celý 
večer staraly, za což moc děkujeme.

Lenka Šidáková

Expedice Buková 
hora

Další ročník Expedice na Bukovou horu 
se opět povedl. Důkazem mnohaleté tra-
dice je celkem více než 3 000 účastníků 
za všechny ročníky. Doufám, že tato akce 
příští rok přivede další zatím ještě váhající 
turisty.

Pro Vaši úplnou informaci uvádím, že ve-
dle turistů vyráží na Bukovou horu ve stej-
ném čase i cyklisté.
Co nabídl letošní ročník:
• společnost vstřícně a společensky nala-

děných lidí

• možnost se projet či projít v krásné kraji-
ně Českého středohoří

• velice klidnou trasu, v minulých letech ji 
bez potíží překonal jednaosmdesátiletý 
(!) pan Mlejnek 

• občerstvovací stanici v Klínkách
• bezpečnost v podobě zdravotních sester 

a doprovodných vozidel 
• lékařské vyšetření (měření tepu a tlaku)
• občerstvení na Bukové hoře – vyhlášená 

polévka, káva, čaj, topinky, štrúdl, opéká-
ní buřtů

• pro děti odměnu v podobě coca-coly
• přelety rogala a ultralehkých letadel 
• na vrcholu Bukové hory možnost pro-

jížďky na koních
• modely fi rmy RC cars 
• letos poprvé prodej dřevěných vánoč-

ních ozdob

Akce je pořádána ve spolupráci s Obec-
ním úřadem Velké Březno, Střední zdravot-
nickou školou v Ústí nad Labem, fi rmou RC 
cars, farmou Babiny II, fi rmou Dařina, rodi-
nou Špatenkových, Šabatkových a teplic-
kým letištěm. 

Několik zajímavostí 
o Bukové hoře

Na rozhraní děčínského a ústeckého 
okresu dominuje Verneřickému středohoří 
683 m vysoká Buková hora. Na její neza-
lesněnou vrcholovou planinu vede něko-
lik přístupových cest a záleží na zdatnosti 
návštěvníka, jakou zvolí. Svahy porostlé 
listnáči nabízejí za slunného počasí pří-
jemný stín, zatímco otevřené pláně hýří 
na jaře pestrou květenou. Hluboká čedičo-
vá rozsedlina na jihovýchodní stráni skrývá 
v sobě za horkého léta fi rn a led.

Z vyhlídkového stanoviště je daleký roz-
hled do okolí. Okouzlujícím pohledem byl 
nadšen i budoucí císař Josef II., jehož kůň 
zde zastavil dne 14. října 1778. Možná, že 
ho zde napadla myšlenka zrušit nevolnictví. 
Tento jedinečný vrchol Českého středohoří 
navštívil i významný německý cestovatel 
Alexander von Humboldt.

Buková hora vešla do povědomí tele-
vizních diváků jako místo, odkud je šířen 

Dva snímky z „Expedice Buková hora“.
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signál televizního vysílače Severní Čechy. 
Dominantní štíhlá věž na vrcholu hory má 
pohnutou historii. Původní věž byla znač-
ně poškozena požárem a zbytek byl v září 
1966 odstřelen a začala se stavět věž nová, 
která byla zprovozněna až 5. prosince 1975. 

PaedDr. Jan Darsa

Uklízelo se 
i ve Velkém Březně

70 žáků (z 2.AB a 5.B) ze ZŠ ve Velkém 
Březně se již po čtvrté zapojilo do celore-
publikového projektu Ukliďme svět, ukliď-
me Česko. Díky organizátorům projektu 
jsme získali potřebný materiál na úklid 
a děti s nadšením vyrazily uklízet nedale-
kou cyklostezku. Musíme pochválit obča-
ny Velkého Března, neboť odpadu nebylo 
tolik, kolik jsme čekali. Nejvíce se nasbíralo 
pet-lahví, střepů a samozřejmě nedopal-
ků od cigaret. Nechyběl ani kuriózní nález 
pantofl e a nějaké ty mince se našly také. 

Lenka Šidáková

Přespolní běh v režii 
ZŠ Velké Březno

26. 9. 2017 se konala okresní soutěž v přes-
polním běhu. Tradiční místo konání: ZŠ Elišky 
Krásnohorské. Závodu se zúčastnili běžci z 11 
škol, trať byla pro mladší děti dlouhá 550 m 
a starší žáci museli zdolat trať dvojnásob-
nou, tedy 1 100 m. Naše družstvo mladších 
dívek ve složení: Zuzanka Dvořáková, Ka-
čenka Jašková, Eliška Michalčíková, Emička 
Křížová, Míša Blažková a Sabča Sokolovská si 
s tratí poradilo víc jak na výbornou a zvítězilo 
na celé čáře. Chlapci ve stejné kategorii získa-
li bronzové medaile. Školu vzorně reprezen-
tovali: Tomášek Cimpl, Filípek Šefl , Matyášek 
Buzek, Adámek Veselý, Dan Herolt a Jan Má-
lek. Žáci ze 4.–5.tříd běželi dvojnásobnou trať 
a ani tady jsme se neztratili. Děvčata ve slo-
žení: Simča Hovorková, Vendy Vrbová, Terka 
Tauscheová, Martina Šidáková a Róza Džaví-

ková vybojovala také zlaté medaile. Chlapci 
doplnili naši sbírku medailí o cenné stříb-
ro a završili tím spanilou jízdu našich dětí. 
Na úspěchu se podílel Matěj Kulhánek, Lukáš 
Vostřel, Tobias Dvořáček, Jarda Králík, Radek 
Švejda a Adam Bárta. Děkuji všem zúčastně-
ným za vzornou reprezentaci školy.

Lenka Šidáková

Mladí vědci 
z Velkého Března 
bádali

Nový environmentálně laděný vzdělávací 
program Recyklace očima mladého vědce 
zavítal v průběhu září a října do škol v Ústec-
kém kraji. Program, který vytvořila a s fi nanč-
ní podporou Státního fondu životního pro-
středí ČR zajišťuje společnost Recyklohraní, 
podporuje třídění a recyklaci baterií a elek-
troodpadu. S Mladým vědcem zapomeňte 
jen na nudnou teorii, výuka je vedena bada-
telsky a v přírodě, součástí jsou hravé pokusy 
a hlavně podpora kritického myšlení.

Prvním místem v Ústeckém kraji, kde se 
mohly děti seznámit s programem Mladý 
vědec, byla Základní škola Velké Březno. 
Jednodenní výukový program zde probě-
hl ve čtvrtek 21. září. Žáci si užili badatel-
sky orientovanou výuku, zábavné pokusy, 
pozorovali přírodu v terénu i v učebně, 
osvěžili si mezipředmětové vazby. Měřili 
a zkoušeli měnit pH vody. Vyzkoušeli si, jak 
funguje čistírna odpadních vod, nebo jak se 
likviduje ropná havárie.

PaedDr. Jan Darsa
ředitel

Cesta do pravěku 
aneb dopis rodičům

Dobrý den, tak jsem ráda, že skončila dal-
ší akce bez úrazu a pěkně se nám vydařila. 
Jako rodiče jste předvedli skvělou spoluprá-
ci. Ani nemohu jmenovitě poděkovat jed-
notlivcům, protože si nepamatuji, kdo z vás 
co přinesl, kdo z vás kolik přispěl do fondu. 
Prostě – děkuji! Jste správní! Ve třídě na děti 
čekaly předlohy a nápady pro práci. Díky 

Žáci naší základní školy se zapojili do akce „Ukliďme svět“. Naši vítězové přespolního běhu.

Badatelsky orientovaná výuka se odehrávala přímo v terénu.
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kolegyni Hetzendorfové jsme si mohli tu 
spoustu spacáků, dek a karimatek odlo-
žit k ní do třídy a měli jsme tak dost místa 
na jídlo, kterého bylo požehnaně. (Hladový 
pravěk to tedy nebyl.) Děti se do těch dob-
rot také hned pustily a vše ochutnávaly. 
Protože se ve škole ještě vyučovalo (hu-
debka), odskočili jsme si do tělocvičny a za-
hráli si přehazovanou. Pak si děti zase něco 
zakously. Chrochtajíc blahem si v chodbě 
rozprostřeli fólie a na velkých kartonech 
se začala rukama tvořit „skalní stěna“ jako 
podklad pro kresbu různými hlinkami, pas-
tely a křídou. Matlání rukama si rozhodně 
užily. (Ilonka také – když pak vytírala chod-
bu.) Na fotkách to tak vidět není, ale děti 
opravdu pracovaly ve tmě při svíčkách. Bar-
vy musely zaschnout, tak se sedělo u svíček 
ve třídě a vyprávěly se strašidelné příběhy. 
S velikou radostí děti uvítaly pizzu – 6 kous-
ků podle jejich výběru. Ještě si zahrály vybí-
jenou (takový řev si neumíte ani představit) 
a šlo se kreslit. Přes položené ruce jsem jim 
stříkala na karton rozprašovačem barvy 
a umývárny vypadaly čím dál „útulněji“ jak 
děti běhaly sem a tam. Výsledné práce ale 
dopadly výborně – jako ty pravé v pravěku. 
Díky tomu, že jsme s dětmi byly tři dospělé, 
se udržoval stále trochu pořádek a nějaký 
řád. Před 9 hodinou si již každý vybral mís-
to na sledování fi lmu o pravěku, do pusy si 
každý nacpal mrkev nebo koláček a promí-
talo se. Po skončení se pár dětí přesunulo 

kurze a pan soudce byl tak ochotný a milý, 
že nám odpověděl na někdy i nesmyslné 
otázky. Myslím, že mluvím za všechny, když 
řeknu, že jsme si to moc užili.

Markéta Kyralová, 9. A

Pingpongová show 
ve Velkém Březně

Žáci ze ZŠ Velké Březno se mohou těšit 
na další návštěvu úspěšných sportovců, 
tentokrát to bude nějaká hvězda z ping-
pongového světa. V rámci projektu Sazka 
Olympijský víceboj byla vyhlášena soutěž: 
vytvořit super hrdinu ping pongu a natočit 
s ním 1 minutové video. Našeho super hr-
dinu PINČESÍKA vytvořila Klárka Budínská 
a video natočil a sestříhal Filip Michalčík 
za pomoci celé své rodiny. Herci se stali 
žáci 2. A, ke komparzu byla přizvaná třída 
2. B a 3. A a režie se ujala Lenka Šidáková, 
garant Sazka Olympijského víceboje. Video 
zaujalo natolik, že v nejbližších dnech pro-
běhne na škole pingpongová show, škola 
získá stůl JOOLA s drobným vybavením 
a navíc se žáci 1. – 3. tříd mohou od ledna 
těšit na nově otevřený kroužek ping pongu 
pod vedením trenéra stolního tenisu. 

Video můžete zhlédnout na: https://you-
tu.be/_GLapOxxyhM a sami posoudit kvali-
tu naší práce.

jinam. Po opakovaném napomínání a vy-
hrožování se v 11 spalo. Ráno byly švédské 
stoly, čaj, džus, … a bohužel se začalo učit. 
Ke svačině si děti mohly vzít rohlík s más-
lem a vybrat si z pečiva a zeleniny. Pití bylo 
také dost. Vše bylo výborné a všichni zno-
vu děkujeme. Na závěr si můžete prohléd-
nout výtvory svých dětí. Já jen zhodnotím 
akci – děti vynikající, moje mladé pomoc-
nice (asistentky) – výborné a obětavé, paní 
uklízečka skvělá a nehubovala, pan ředitel 
a kolegové „skřivánci“ hodní, protože nás 
brzy ráno nebudili a chodili po špičkách. 
Teď se zase budeme soustředit na učení 
a nácvik na akademii. Samozřejmě, že děti 
zlobily, drobily, řvaly, rozlévaly, hádaly se, 
ale můžete na ně být pyšní. Jsou vychované 
a nechají se dál vychovávat. 

Hezký víkend Renata Zímová

Návštěva soudního 
přelíčení 

V pondělí 16. 10. 2017 jsme se spolužáky 
z devátých tříd a paní učitelkami Železnou 
a Eislerovou navštívili Krajský soud v Ústí 
nad Labem. Projednával se případ ublížení 
na zdraví, kdy pán ve stavu opilosti napadl 
svou těhotnou přítelkyni nohou od konfe-
renčního stolu. Nakonec dostal dvouletý 
podmíněný trest. Byla to velice zajímavá ex-

Společná fotografi e s panem soudcem.

Originální způsob výuky dětí – „Cesta do pravěku“.

Pingpongová show ve Velkém Březně.
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Veliká parta FK Jiskra Velké Březno.

MÍSTNÍ SPOLKY

FK Jiskra Velké Březno 
Všem našim fanouškům, příznivcům 

a funkcionářům děkuji za přízeň a práci 
v tomto roce. Dětem přeji bohatého Je-
žíška, dospělým co nejvíce splněných přání. 
A doufám, že se i nadále budeme potká-
vat při našich fotbalových utkáních v roce 
2018. 

Krásné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví 
do nového roku 2018 přeje FK Jiskra Velké 
Březno. 

Vzpomínáme 
S nezměrnou lítostí a zármutkem oznamu-

jeme všem bývalým hráčům a příznivcům fot-
balu ve Velkém Březně, Valtířově a okolí, že naší 
fotbalovou obec navždy dne 1. června 2017 
po dlouhé těžké nemoci opustil bývalý legen-
dární klíčový hráč Jiskry Velké Březno, v závěru 
kariéry Spartaku Valtířov, Horst Duda z Valtířo-
va (* 10. 2. 1941, † 1. 6. 2017).

Hráč Horst Duda, zvaný „HOSTL“, přišel 
do Jiskry v roce 1967 z Chemičky Ústí nad 

Přehled kulturních akcí v naší obci (leden – březen 2018)
Leden 

 Maškarní ples pro dospělé, 
 restaurace TIVOLI (27. ledna 2018)
 Pořadatel: Ženy Velkého Března a Valtířova

Únor

 Obecní ples, restaurace TIVOLI (17. února 2018)
 Pořadatel: Obec Velké Březno

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.

Labem. Byl velkou posilou, což se projevilo 
v útočné síle mužstva, které se stalo obávaným 
v okr. přeboru a v sezóně 1966 – 1967 s velkým 
náskokem postoupilo poprvé v historii od r. 
1946 do krajské soutěže I.A třídy. Ve vyšší sou-
těži Jiskra nehrála žádnou podřadnou roli. 

Hráč Horst Duda byl silnou osobností. Šlo 
o silového útočníka, úspěšného střelce „levá – 
pravá“, s nevídaným „tahem na branku“, tvrdé-
ho nesmlouvavého hráče s patřičnou atletic-
kou vybaveností, vždy však korektního. Tomu 
odpovídá mnoho krásných gólů, které vsítil. 

K jeho fotbalovému umu se vztahuje neza-
pomenutelný fotbalový zážitek, kdy pokořil 

tvrdou střelou i legendárního brankáře Teplic 
Sedláčka (přátelské utkání s prvoligovými Tep-
licemi v roce 1970 ve Velkém Březně s výsled-
kem 1:10).

„Pan fotbalista“ „HOSTL“ byl člověk s velkým 
srdcem pro kolektiv, hrdým „valtířovákem“, kte-
rý pokud by to šlo, hrál by za obě mužstva – jak 
Jiskru, tak Spartak Valtířov, kde kariéru ukončil. 

Horste, děkujeme Ti za vše, co jsi pro mezi-
lidské vztahy a pro fotbal udělal.

Čest Tvojí světlé památce, nikdy nezapome-
neme! Josef Veselka

Hasiči hlásí 
a informují  

Jednotka SDHO Velké Březno uskuteč-
nila ve IV. čtvrtletí 2017 (do 25. listopadu) 
celkem 36 výjezdů, které si vyžádaly 37 ho-
din aktivního nasazení. Zvýšená výjezdová 
činnost byla způsobena zasažením oblasti 
extrémní vichřicí Herwart, kdy síla větru 
dosahovala na některých místech hodnot 
přes 100 km/hod. 

Z výčtu zásahové činnosti vyjímáme: 
• 7x k požárům – (podezření z hoření 

v domě – Malečov, požár komína Těch-
lovice, kouř z lesa Valtířov, požár boudy 
Ústí n. L. – Žukovova, požár budovy Ústí 
n. L. – Novosedlické nám., požár odpadů 
v objektu bývalé loděnice Střekov) 
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• 24x k narušení vegetace větrem – (strom 
přes cestu na odbočce k Velichovu, spad-
lý strom Suletice, 19x výjezd po zasažení 
vichřicí Herwart z toho 3x za narušení 
střechy, vše v rozsahu 11 hod., padlý 
strom na elektrické vedení Svádov – Ol-
šinky, odstranění stromů z vozovky Sule-
tice, odstranění padlého stromu na cyk-
lostezce Valtířov) 

• 1x k autonehodě Zubrnice 
• 4x ostatním událostem – (likvidace sršní 

v ZŠ V. Březno, vysvobození srny v želez-
ném plotě u zámku, zásah k úniku nebez-
pečných látek na vozovku v Zubrnicích, 
únik plynu Všebořice) 

Ve zdokonalovací činnosti absolvovala 
jednotka výcvik ve vyprošťování osob (Mla-
dá Boleslav), školení k užití defi brilátoru, 
školení na polygonu v Litoměřicích, nácvik 
vyprošťování osoby ze sklepního tanku 
v pivovaře V. Březno, další školení a praxi 
ve vyprošťování osob z havarovaného au-

hodin (98 dní) aktivního nasazení za od-
sloužení 175 200 hodin stálé služby na jed-
notce. Jednotka s výjezdem do 5 minut byla 
nasazována bez ohledu na počasí (déšť, 
sníh, mráz, vítr, horko) nehledě na hodinu 
(noc, den). Uvedená čísla jsou impozantní, 
neboť zasahující členové mají svoje občan-
ská zaměstnání. Kromě této činnosti byly 
stovky hodin odpracovány na opravách ha-
sičské techniky (výjezdových vozidel LIAZ, 
AVIA, TKA - 4 Liaz), na údržbě techniky, ga-
ráže a hasičské služebny. Ve zdokonalovací 
činnosti probíhaly stovky hodin školení, vý-
cviku, ukázek, školení velitelů IMZ. Mnoho 
hodin věnovala jednotka spolupráci s obcí, 
propagaci a agitaci. 

Přes skutečnost, že členové jednotky 
za činnost pobírají mzdu od obce, prvek 
dobrovolnosti zachraňovat a pomáhat ob-
čanům, je zjevně převažující.

Ke své dosavadní činnosti jednotka při-
pravuje almanach, v němž je zahrnuto i ob-
dobí založení hasičského spolku ve Velkém 
Březně v roce 1882 (135. výročí). 

V závěru relace jednotka hasičů obce 
přeje všem občanům klidné radostné Váno-
ce 2017, úspěšný nový rok 2018 ve stálém 
zdraví a spokojenosti. 

Jako každý rok upozorňujeme na nut-
nost velké opatrnosti při používání spo-
třební pyrotechniky, což se stalo tradicí při 
oslavách Silvestra. 

Jaroslav Panocha
velitel

ZAJÍMAVOSTI

Ministr české vlády 
v Adonisu

Místo: restaurace Adonis, čas: 29. 3. 1996, 
kdo: Kristýna Benešová-Perlíková, žáky-
ně základní školy, ing. Jiří Skalický, ministr 
správy národního majetku a jeho privatiza-
ce. Ministr Skalický podává interview pro 
školní časopis Puberťák.

My všichni školou 
povinní 
– Markéta Zinnerová

24. 9. 1996 navštívila Základní školu 
ve Velkém Březně významná česká spiso-
vatelka a scénáristka Markéta Zinnerová. 
V aule školy besedovala se žáky o své prá-
ci. Po skončení besedy si řada žáků koupila 
od spisovatelky její knihu a zároveň někteří 
žáci získali autogram.

PaedDr. Jan Darsa

tomobilu, školení ve zdravovědě, dále stáž 
na CPS (Centrální požární stanice) HZS Ústí 
nad Labem.

V ostatní činnosti jednotka zajišťovala 
požární dozor při slavnostech v místním 
pivovaru, kde rovněž provedla ukázku ha-
sičské techniky. Na požádání historické 
železnice V. Březno – Zubrnice bylo prová-
děno doplňování vody do parní lokomotivy 
lokálky do Zubrnic. 

Dále sdělujeme, že jednotka oslavila 
20. výročí svého vzniku ve statutu JPO II. 
Oslavy se zúčastnili i zástupci obce p. Fiala 
a p. Štefl . Činnost jednotky započala 17. 11. 
1997 a odpovědně udržuje standard svého 
Statutu v zařazení do IZS (Integrovaného 
záchranného systému). 

Během 20 let působnosti (17. 11. 1997 
– 17. 11. 2017) jednotka uskutečnila přes 
1 045 výjezdů, které prezentovaly přes 2 357 

Kristýna Benešová-Perlíková při interwiew s ministrem Jiřím Skalickým dne 29. 3. 1996.

Spisovatelka Markéta Zinnerová při návštěvě školy dne 24. 9. 1996.
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Grafi cké zpracování a tisk: Imagine Media, s.r.o. Ve Velkém Březně, dne 20. prosince 2017.

PRŮZKUM ZÁJMU OBČANŮ OBCE VELKÉ BŘEZNO O ADRESNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU
Naše obec dlouhodobě usiluje o zlepše-

ní ekologické a ekonomické stránky naklá-
dání s komunálním odpadem. Řešením je 
zavedení kvalitního, přehledného a spra-
vedlivého systému, které by mělo příznivý 
dopad nejen na zodpovědné občany, ale 
i na samotnou obec.

Proč vytvořit pohodlnější 
systém třídění?

Legislativa ukládá v platnost, že od roku 
2024 se nesmí skládkovat využitelné slož-
ky komunálního odpadu, čímž se výrazně 
zdraží poplatek za skládkování (ze sou-
časných 500 Kč až na 2000 Kč). Jelikož vy-
užitelné složky (plast, papír, sklo, bio) tvoří 
významné procento (až 80 %) z celkového 

Žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 15. 1. 2018 na obecní úřad.

*Tento průzkum je pomocným nástrojem k informování občanů o změně nakládání s odpadem v obci Velké Březno. Na základě výsledků 
průzkumu Vás budeme informovat na obecních webových stránkách a facebooku o dalším postupu.

Ano, mám zájem o zavedení systému adresného třídění v naší domácnosti 

Jméno a příjmení:

Mám zájem o NÁDOBY na třídění plastů o velikosti 240 litrů:

Mám zájem o NÁDOBY na třídění plastů o velikosti 120 litrů:

Mám zájem o NÁDOBY na třídění papírů o velikosti 120 litrů:

Vyberte prosím, o které nádoby máte zájem.

Ulice: Číslo popisné:

Dne: Podpis:

Zaškrtněte křížkem, pokud máte zájem 
o ZLEPŠENÍ INFRASTRUKTURY TŘÍDĚNÍ:

komunálního odpadu, který aktuálně končí 
na skládkách, rozhodli jsme se maximálně 
podpořit systém ADRESNÉHO TŘÍDĚNÍ, kte-
rý je efektivnější a muže přinést občanům 
i obci fi nanční úsporu.

Jak funguje 
ADRESNÉ TŘÍDĚNÍ?

Rádi bychom každé domácnosti poskytli 
zcela ZDARMA nádoby na tříděný odpad 
(papír a plast) s nálepkami s adresným kó-
dem. Adresný kód je přidělen každé do-
mácnosti zvlášť a díky načítání tohoto kódu 
do chytrého systému můžete mít přehled, 
jak Vaše domácnost třídí. Obci tato data 
také slouží k vypočítání možné SLEVY 
z ročního poplatku za odpady. 

Naše motto: „Čím více třídíte, 
tím méně platíte.“

K zavedení tohoto systému a k možné 
úspoře Vašich fi nancí však potřebujeme 
zjistit Váš zájem o zapojení se do systému 
adresného třídění.


