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Knihovník 
Ústeckého kraje

Sbírka šatstva 
pro Dům Světlušek 

Ve dnech od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018 pro-
běhla další sbírka oděvů pro Oblastní charitu 
Ústí nad Labem – Dům Světluška. Vzhledem 
k vašemu velkému zájmu a neustálému noše-
ní dalších věcí byla sbírka nakonec odvezena 
až 5. 3. 2018. Celkem bylo vybráno 26,5 pytlů 
oděvů. 

Všem, kteří se této sbírky účastnili, velmi dě-
kujeme.  Libuše Kršková

zení nové branky dle dobového snímku. Dílo 
bylo předáno za přítomnosti zástupce NPÚ 
Ústí nad Labem, zástupce Magistrátu města 
Ústí nad Labem – Odboru investic a územní-
ho plánování, Památkové péče, starosty obce 
a restaurátora pana Radomila Šolce, a to v led-
nu tohoto roku. Rekonstrukce sloupu stála 
683 650 Kč, z toho 487 555 Kč bylo hrazeno 
z dotace Ministerstva zemědělství ČR. 

Michal Kulhánek,
starosta obce 

Kroužek ping-pongu 
na Základní škole 
ve Velkém Březně 

Od února se rozběhl nový kroužek ping-
-pongu pod vedením trenéra Karla Seiberta 
z Ústí nad Labem. Kroužek navštěvuje 38 dětí 
z 1. až 3. třídy a trénují každý pátek ve dvou 
skupinách. Děti jsou spokojené a trenér s nimi. 
Kroužek mohl být otevřen díky třídě 2. A, která 
natočila ve spolupráci s panem Michalčíkem, 
krásné video s maskotem Pinčesíkem. Soutěž 
o nejhezčí video proběhla v rámci projektu 
Sazka Olympijský víceboj, do kterého je naše 
škola již čtvrtým rokem aktivně zapojena. Vě-
řím, že dětem i trenérovi nadšení vydrží a krou-
žek bude pokračovat i v dalším školním roce. 

Mgr. Lenka Šidáková,
garant projektu

Obnova sloupu 
Čtrnácti svatých 
pomocníků 

Od října loňského roku probíhala rekon-
strukce valtířovského sloupu, která spočívala 
v odborném očištění celé památky, zhotovení 
nových kamenných koulí s podstavci u vstup-
ní branky, vymodelování a osazení replik 28 
chybějících kuželek balustrády, zhotovení ka-
menného vrcholového kříže a výrobě a osa-

Velkého úspěchu dosáhla knihovnice 
obecní knihovny ve Velkém Březně paní 
Marie Dvořanová. V rámci soutěže „Kni-
hovník Ústeckého kraje“ převzala ocenění 
za vynikající 3. místo. Toto skvělé umístění 
získala nejen za standardní knihovnickou 
činnost, ale především za ostatní aktivity, 
které pro spoluobčany po celý rok v rámci 
knihovnické práce vykonávala. Blahopře-
jeme a děkujeme za propagaci obce Velké 
Březno na celokrajské úrovni. 

Michal Kulhánek, starosta obce

Sloup Čtrnácti svatých pomocníků.

Od února již běží nový kroužek ping-pongu pod vedením trenéra Karla Seiberta.



Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Projekt 
Pěšky bezpečněji 
aneb chodník 
pod zámkem těsně 
před výkopem 

V roce 2018 se všichni dočkáme nového 
dlouho očekávaného chodníku „pod zám-
kem“. Obec Velké Březno v uplynulých letech 
intenzivně pracovala na přípravě projektové 
dokumentace a současně vyhledávala vhod-
ný dotační program, z něhož by bylo možné 
spolufi nancovat tento projekt. 

Vhodný dotační program byl vyhlášen 
nyní, tedy v roce 2018, a proto obec nevá-
hala a připravuje žádost o dotaci na spolu-
fi nancování výdajů na vybudování chod-
níku z dotační 4. výzvy MAS Labské skály 
(http://www.maslabskeskaly.cz). 

Pokud půjde vše dle naplánovaného har-
monogramu, žádost o dotaci bude podána 
v průběhu března 2018 a v květnu 2018 by 
mohly být zahájeny stavební práce. Ukon-
čení prací je při ideálních podmínkách plá-
nováno na září 2018. Celkové náklady jsou 
odhadovány na částku 3866 tis. Kč, z toho 
případná dotace činí 2375 tis. Kč. Vlastní 
zdroje obce na vybudování chodníku a s tím 
spojenou administrativní přípravu předsta-
vují tedy 1 491 tis. Kč (cca 38,5 % z celkových 
nákladů projektu). 

Nový chodník bude kompletně bezba-
riérový, v šíři 3 metrů, z betonové zámkové 
dlažby, bude doplněn veřejným osvětlením, 
od kolejí oddělen zábradlím a měl by pod-
statně zvýšit bezpečnost pěších (zejména 
dětí) směřujících například z Valtířova k zá-
kladní škole či lékaři nebo opačným směrem. 

Problémy, které projekt řeší: 
Nový chodník v obci Velké Březno je navr-

žen pro bezpečný pohyb chodců a zejména 
dětí v řešené lokalitě. Stávající chodník po-
dél silnice II/261 směrem od Valtířova končí 
u úrovňového železničního přejezdu a za pře-
jezdem na něj ve směru do obce nenavazuje 
žádný chodník pro pěší, kteří se tak pohybují 
po krajnici velmi frekventované komunika-
ce II. třídy (intenzita dopravy činí 4263 vozi-
del denně) a přecházejí železniční přejezd 
současně s vozidly. Ve směru z obce je pak 
v tomto úseku chodník až po cca 130 met-
rech, nicméně na druhé straně frekventované 
silnice, bez přechodu pro chodce, nadchodu 
či podchodu. Proto bude vybudován nový 
chodník, který odkloní pohyb pěších od této 

Architektonická 
studie náměstí 
Velké Březno 
je hotova 

Ucelený prostor, který by bylo možné 
považovat za centrum v podobě náměstí, 
v obci Velké Březno v historii prakticky ne-
existoval a neexistuje. Jako centrum obce 
fungovalo nábřeží potoka po obou jeho stra-
nách. Všechny důležité budovy a místa byly 
uspořádány podél něj. I dnes jako centrum 
obce a tedy i jako pomyslné náměstí funguje 
prostor od školy směrem dolů podél potoka 
až k restauraci U Dubu. 

Architektonická studie, která byla zpraco-
vána na základě studentských prací, pod-
nětů diskutujících a podnětů zastupitelů, 
se proto zaměřuje nejen na prostor náměstí 
pod hodinami, ale právě také na okolí, bez 
kterého nemůže náměstí fungovat. Samotný 
koncept náměstí vychází z myšlenky oživení 
dnešního nezajímavého stavu bez jasného 
vymezení prostoru a místa. Chybí zde ob-
čanská vybavenost, která by sem občany při-
táhla a prostor by opravdu žil jako náměstí, 
tedy funkční střed obce, kde se lidé setkávají. 
Z tohoto důvodu je nutné, aby obyvatele 
i turisty přitáhlo samotné náměstí. Proto 
bylo při návrhu hlavně myšleno na různé 
možnosti odpočinku i aktivního vyžití. A také 
místo, kde se turista i občan dozví vše pod-
statné o minulosti i současnosti obce. Výraz-
ně jiným povrchem, než je v současnosti, se 
navrhuje jasně a zřetelně vymezit prostor 
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frekventované silnice a eliminuje nutnost pě-
ších přecházet železniční přejezd, který nemá 
prostor/pás pro pohyb pěších, a přebíhat sil-
nici II/261, resp. využívat její krajnice. 

Stávající stav ohrožuje zejména bezpeč-
nost dětí z části Valtířov při cestách do místní 
základní školy, resp. byl důvodem pro využí-
vání jiného způsobu jejich dopravy do školy 
(individuální automobilová doprava; veřejná 
doprava), na úkor pěší dopravy. Přitom Velké 
Březno je z hlediska své velikosti obcí vhod-
nou pro využití pěší dopravy (docházkové 
vzdálenosti). 

Michal Kulhánek,
starosta obce

Na jaře 
se bude sázet 

Na jaře tohoto roku dojde v obci Velké 
Březno k novým výsadbám. 

První proběhne na pozemku vedle prodej-
ny Coop. Jelikož se jedná o soukromý poze-
mek, obec se s Jednotou Rakovník dohodla, 
že vlastník pozemku uhradí výsadbu a obec 
práci s touto akcí spojenou. Pozemek bude 
nově olemován růžemi a uprostřed budou 
vysazeny kvetoucí keře. Stávající okrasný 
strom (střemcha) jsme byli nuceni z výše 
uvedeného důvodu pokácet. 

Druhá výsadba bude provedena pod že-
lezničním přejezdem ve Velkém Březně u čp. 
64. Zde bude pozemek osazen novými keři. 

Návrhy na obě výsadby vytvořil a celou 
akci zaštiťuje pan Kolev, místní podnikatel 
v zahradnictví. 

Komise pro životní prostředí

Vizualizace architektonické studie.



Vizualizace architektonické studie.

náměstí. Uprostřed je navržena travnatá plo-
cha, v rámci které jsou navrženy i okrasné 
květiny, které budou tuto plochu zjemňovat 
a dodají ji příjemný vzhled. Výškový rozdíl 
mezi hlavní silnicí a zbytkem náměstí je vy-
řešen pomocí terasovitých schodů, které bu-
dou sloužit k posezení. 

Jedním z nejdůležitějších bodů náměstí 
byla a nadále i bude dvoustopá alej. Ta je 
znatelná i na historických fotografi ích. Stejně 
znatelná je i alej na levém břehu potoka, kte-
rou by bylo ideální doplnit a celý levý břeh 
přeměnit na promenádu, jež by byla propo-
jena se samotným náměstím třemi mosty. 
Současný silniční most zůstane zachován 
a pro pěší navrhuje studie vybudovat dvě 
nová propojení. Širší – pobytový most, kde 
bude možné se zastavit a posadit se, a užší 
vyvýšenou lávku ve spodní části náměstí, 
která povede k dolnímu zámku a pivovaru. 
Nová alej je navržena také na východní stra-
ně náměstí před budovou z 80. let minulého 
století. Tato alej by měla budovu částečně 
odstínit. Mezi jednotlivými stromy jsou roz-
místěna parkovací stání, která budou sloužit, 
stejně jako stávající parkování, návštěvní-
kům potravin či obecního úřadu. 

Samotný prostor náměstí je řešen jako 
společenský prostor pro setkávání obyvatel, 
posezení u vody nebo v altánu, procházky 
kolem vody, odpočinek a kulturní akce. Vět-
šinu povrchu by tvořil probarvený červený 
beton, který je vhodný pro pořádání spole-
čenských akcí. Druhým povrchem je mlat cih-
lové barvy. Tento povrch je navržen v klidové 
části náměstí v dvoustopé aleji na pravém 
břehu potoka. Třetím povrchem je pak tráva 
v severní části náměstí. Tato plocha by měla 
sloužit k odpočinku i k hraní různých her. Celý 
prostor náměstí tedy mohou užívat děti pro 
hru, ale i senioři, turisté, cyklisté a místní oby-
vatelé pro venkovní posezení a odpočinek. 

Pro připomenutí historie obce se navrhuje 
vytvoření časové osy v podobě kovové linie, 
do které jsou vyřezány letopočty a stručné 
informace o nejdůležitějších událostech, kte-
ré se pojí s historií obce Velké Březno. 

Studie také navrhuje umístit na náměstí 
skrytý vodní prvek v betonovém povrchu, 
který by byl umístěn na konci dvoustopé 
aleje. 

V letošním roce se na základě této studie 
počítá se zpracováním projektové dokumen-
tace k územnímu, případně stavebnímu říze-
ní. O dalších krocích vedoucích k samotné 
realizaci pak budou rozhodovat zastupitelé 
obce. Detailnější popis architektonické stu-
die naleznete na webových a facebooko-
vých stránkách obce. 

Michal Kulhánek,
starosta obce

Než se něco 
zasadí, je potřeba 
se podívat, jak to 
vypadá v dospělosti 

V poslední době pozoruji značný nárůst 
žádostí o pokácení stromů, jehož hlavním 
a skutečným důvodem je nevhodně vysaze-
ná dřevina. Rozhodla jsem se proto věnovat 
tomuto tématu, a to i z důvodu blížícího se 
jara, kdy lidé přemýšlejí, jak si zrenovují své 
zahrady. Chtěla bych se zaměřit na smrk, ne-
boť tento druh byl v loňském roce nejčastější 
dřevinou k pokácení. 

Smrk je bohatě zastoupený rod stromů, 
patří do něho dle různých pojetí 33 až 40 dru-
hů. Dřevina je pěstována ve vhodných klima-
tických podmínkách téměř po celém světě. 

Smrky jsou vždyzelené stromy obvykle 
dosahující mohutného vzrůstu (nejvíce smrk 
sitka až 80 m), s korunou většinou kuželovi-
tého nebo válcovitě kuželovitého tvaru. Ko-
řenový systém je plochý a mělký, bez hlav-
ního kořene. Mezi nejznámější smrky patří 
určitě smrk pichlavý, známý také jako smrk 
stříbrný, který dorůstá do výše 30 m, kmen 
dosahuje 70–120 cm v průměru, a dožívá se 
400–600 let. Velmi často je používán jako vá-
noční stromek. 

Když si jdete koupit stromek, vypadá tento 
jehličnan velmi pěkně a nevinně. Výška cca 
20 – 30 cm. Rok od roku je však stromek větší 
a větší. 

Až budete sázet jakékoliv stromy, podí-
vejte se nejprve, jak bude dřevina vypadat 
za několik let (např. ve vašem okolí, v lese či 
na internetu). Poté pečlivě zvažte, zda vámi 
vybrané místo má dostatek prostoru pro 
tento druh stromu. Předejdete tím mnoha 
nepříjemným situacím, jakými jsou např. 
poškozování vašeho majetku, velké stínění 
apod. 

Libuše Kršková,
referent Životního prostředí
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Na počátku je roztomilá malá sazenič-
ka. To se ale po letech může změnit.
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Personální změny 
Obecního úřadu 

Začátkem letošního roku se uskutečnily 
změny v personálním obsazení dvou úseků 
Obecního úřadu Velké Březno. Na pozici re-
ferenta správy obecního majetku nastoupila 
paní Martina Zajícová a na pozici účetní paní 
Monika Konečná. 

Michal Kulhánek,
starosta obce

Vítání občánků 2018
Vážení rodiče, stalo se již tradicí, že vítáme 

nové velkobřezenské občánky na slavnost-
ním setkání. V roce 2018 je přivítáme v mě-
síci květnu a listopadu. Na květnové  vítání 
občánků, které se bude konat 10. 5. 2018 
ve 14 hodin se můžete přihlásit již nyní. In-
formace Vám podáme na tel. 475 228 340 
(Michaela Neumannová), e-mail: matrika@
velke-brezno.cz. Program zpestří svým vy-
stoupením děti z Mateřské školy ve Velkém 
Březně. Rodiče od obce Velké Březno obdrží 
blahopřání, pamětní list,  pozornost pro dě-
ťátko a maminky kytičku. Pro vítání občánků 
bude zajištěn fotograf. Vyfotí nejen dětičky 
v kolíbce, ale i celé rodiny, které se na obřad 
přijdou podívat. Na internetových strán-
kách obce Velké Březno je ke stažení Žádost 
o zařazení do projektu Vítání občánků 2018, 
kterou rodiče vyplní a pošlou na OÚ Velké 
Březno nebo osobně podají na podatelně 
Obecního úřadu. Žádost je možno osobně 
vyzvednout u matrikářky Obecního úřadu, 

kancelář č. 1. Po obdržení žádosti zašleme 
rodičům pozvánku na Vítání občánků. Vítání 
květen 2018 – děti narozené od listopadu 
2017 do května 2018  + děti, které se nemoh-
ly zúčastnit v listopadu 2017. Vítání listopad 
2018 – děti narozené v červnu 2018 do listo-
padu 2018. 

Michaela Neumannová,
Matrika a evidence obyvatel

Výstavba nové 
školní jídelny 

V současné době předala architektonická 
kancelář obci realizační dokumentaci a po-
ložkový rozpočet, které jsou potřebné pro 
výběr zhotovitele stavby. V průběhu května 
se předpokládá vydání pravomocného sta-
vebního povolení a souběžně bude probíhat 
výběrové řízení na zhotovitele stavby nové 
školní jídelny. Realizace začne ihned po vý-
běru dodavatele stavby a podpisu smlouvy. 

Michal Kulhánek,
starosta obce

Projekt výstražných 
a hlásných systémů 

V loňském roce byla naše obec úspěšná se 
svou žádostí o dotaci na vybudování výstraž-
ných a hlásných systémů (rozhlasu) a na jaře 
letošního roku dojde k realizaci tohoto pro-
jektu. Předmětem projektu je vypracování 
digitálního povodňového plánu, instalace 
varovného informačního systému – 76 digi-

tálních obousměrných bezdrátových hlási-
čů – rozhlasových stanic a integrace dat ze 
stávajících měřících stanic na Homolském, 
Olešnickém a Proboštovském potoce s cílem 
dosáhnout zkvalitnění a zlepšení systému 
povodňové hlásné služby. Systém bude také 
sloužit k informování o kulturních akcích 
a běžných událostech v obci Velké Březno. 

Michal Kulhánek,
starosta obce

Projekt  
Re-USE systému 

V loňském roce podala obec žádost o do-
taci na vybudování tzv. Re-use systému, 
který by spočíval v možnosti ukládání nepo-
třebných věcí občanů určených ke zpětné-
mu využití jinými občany. Poskytovatelem 
dotace je Operační program Životní prostře-
dí, ale bohužel – naše obec v tomto případě 
nebyla úspěšná a dotaci nezískala. Projekt je 
proto zastaven. 

Michal Kulhánek,
starosta obce

Zpráva o činnosti
Za rok 2017 provedl Kontrolní výbor za-

stupitelstva tři kontroly – zápisy lze nalézt 
v obecních internetových stránkách v části 
o samosprávě. V roce 2018 (do konce září) 
je plánováno a schváleno zastupitelstvem 
obce osm kontrol – detaily jsou zveřejněny 
v Plánu kontrol. 

Majetková a bytová komise připravila pro 
zastupitele aktualizovanou verzi dokumen-
tu Koncepce hospodaření s bytovými domy 
a byty v majetku obce pro závěrečné vyhod-
nocení a výběr fi nální varianty. Koncepce 
bude schválena během dubna na vyhraze-
ném pracovním jednání zastupitelstva. Stá-
vající pracovní verzi dokumentu lze nalézt 
v obecních stránkách, v části Dokumenty 
obce.

Jiří Pavliš,
předseda KV a člen MBK

Krátce 
z Úseku správy 
obecního majetku

Za měsíce leden a únor byly vedle běž-
ných drobných oprav realizovány následující 
větší opravy a stavební úpravy: 
1) Stavební opravy po osazování podruž-

ných vodoměrů do bytů, ve kterých do-
sud nebyly. 

2) Litoměřická 248, byt č. 5 – přestavba 
koupelny 

3) Zahradní 142, byt č. 1 – přestavba kou-
pelny 

4) Litoměřická 206, byt č. 5 – přestavba 
koupelny 

Výběrové řízení na referenta stavebního úřadu
Až do pondělí 16. dubna 2018 mají možnost zájemci o pozici referent stavebního úřadu zasílat písemné při-

hlášky s požadovanými přílohami. Místo výkonu práce bude správní obvod Pověřeného obecního úřadu Velké 
Březno. Platová třída 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, v platném znění. Datum nástupu je 2. 5. 2018, nebo po dohodě. Pracovní poměr bude uzavřen 
na dobu neurčitou. 
Charakteristika vykonávané práce: 
• Vede územní řízení nebo zjednodušené územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění všech druhů staveb, 

o změně využití území, změně stavby, změně vlivu stavby na využití území, o ochranném pásmu, dělení nebo 
scelování pozemků, vydává územní souhlas.

• V oblasti stavebního řádu zejména: přijímá ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržo-
vacích prací a vydává příslušná opatření, vydává stavební povolení, povoluje změny stavby před jejím do-
končením a změny účelu užívání, rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení, vydává kolaudační 
souhlas, souhlas s užíváním stavby. Povoluje předčasné užívání stavby, povoluje zkušební provoz, přijímá ohlá-
šení o odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, vydává příslušná opatření a případně vydává rozhodnutí 
o odstranění, nařizuje odstranění nepovolené stavby, nařizuje zabezpečovací práce a nezbytné úpravy, vydává 
výzvy k provádění údržby staveb, nařizuje vyklizení stavby, ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stav-
bě, vydává souhlas podle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady. Vydává výjimky z OTP, vydává 
kolaudační rozhodnutí dle stavebního zákona, vydává dodatečné povolení stavby, vydává zákaz užívání stav-
by, řeší stížnosti na svém úseku.

• Vede řízení dle zákona 500/2004 Sb., správní řád.
• Spolupracuje se správci sítí, dotčenými orgány státní správy a s orgány dotčených obcí. Zpracovává a aktua-

lizuje data v základních registrech (RÚIAN, ISÚI), plní informační povinnosti uložení zákonem č. 256/2013 Sb., 
katastrální zákon. V souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, 
ve znění pozdějších změn a doplňků se vyjadřuje k žádostem o převod pozemků a o povolení pozemkových 
úprav.

• Dále projednává přestupky fyzických osob a správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob 
a ukládá těmto subjektům sankce podle stavebního zákona, popř. jiných předpisů, zabezpečuje ukládání a ar-
chivaci písemností a dokumentací, provádí kontrolní prohlídky staveb.

Případné dotazy zodpoví tajemník úřadu Ladislav Boháč, tel: 475 209 342 nebo 723 307 287,
e-mail: tajemník@velke-brezno.cz 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Ladislav Boháč, tajemník úřadu
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   5) Litoměřická 206, byt č. 6 – přestavba 
koupelny 

   6) Zámecká 131 – výměna střešních oken 
   7) DPS 319 – výměna kotle a odstranění 

poruchy rozvodů v topném systému 
   8) Zahradní 182, byt – výměna zátěžových 

koberců, položení PVC linolea 
   9) Opravy krytin a oplechování střech 

po vichřici ze dne 18. 1. 2018 
10) Klášterní 172, byt – výměna ohříváku 

teplé vody 
11) Valtířov 83, byt č. 5 – osazení střešního 

okna 

V současné době realizujeme zateplování 
stropů nad podkrovními byty ve Valtířově. 
Jako první jsou zateplovány stropy v objektu 
čp. 66. Další bude čp. 77 a čp. 83. 

Obec nechala zpracovat projektovou do-
kumentaci na přestavbu kotelny v objektu 
Litoměřická 248. Po výběrovém řízení zho-
tovitele akce a podepsání smlouvy o dílo, 
bude přistoupeno k realizaci od 2. 7. 2018. 
Jak jsme již před dvěma roky informova-
li všechny odběratele tepla a teplé vody, 
k 30. 6. 2018 bude ukončen provoz této staré 
kotelny. Přesnou dobu odstávky pro nájem-
níky z Litoměřické 248 nejsme v současné 
době schopni sdělit. Tato problematika bude 
projednána s vítěznou fi rmou. Obec bude 
požadovat co nejkratší dobu bez teplé vody. 

Miroslav Šesták,
Úsek správy obecního majetku

Něco málo 
z úseku vodovodů 
a kanalizací 

Naším cílem je zajištění kvalitní a plynulé 
dodávky pitné vody a odvádění odpadních 
vod. Stejně jako každý rok jsme se však po-
týkali s řadou havárií jak na vodovodech 
a kanalizacích, tak na čistírnách odpadních 
vod. Pro zajištění plynulosti našich služeb si 
zaměstnanci střídají v mimopracovní době 
pracovní pohotovost. Pro prevenci havárií 
na vodovodech provádíme týdenní odečty 
vodoměrů, které jsou osazeny na obecních 
studnách a vrtech. Jakmile se zvýší výro-
ba vody, zaměstnanci obsluhující vodovod 
vyráží do terénu s přístrojem na vyhledává-
ní úniků vody, po lokalizaci havárii opraví. 
V roce 2017 k odhalení úniku (havárie) po-
mohl všímavý občan, každý podnět vítáme 
a děkujeme. 

Prevencí v únicích vody je i obnova starých 
vodovodů výměnou za nové. V roce 2017 byl 
vyměněn úsek 212 metrů ve Velkém Břez-
ně v ulici Zadní a propoj do ulice Nové. Pro 
rok 2018 je plánována výměna vodovodu 
ve Velkém Březně v ulici Krátké, pokračová-
ní do ulice Pod Strání a odtud do vodovod-
ní šachty v křižovatce s ulicí Litoměřickou. 
Další akcí je výměna nevyhovujícího potrubí 
vodovodu a kanalizace z Litoměřické ulice 

do slepé ulice k domu č. p. 36. V současnosti 
probíhá obnova čerpací stanice odpadních 
vod ve Valtířově v kolonii a pracuje se na jed-
noduchém projektu s výkazem výměr a roz-
počtem pro opravu objektu čerpací stanice 
odpadních vod u Tivoli. Peníze na obnovu 
majetku se snažíme získat z dotací, zbylá část 
je fi nancována z obecního rozpočtu a z vod-
ného a stočného. Protože každou stavbou či 
havárií dojde k dočasnému ztížení podmí-
nek pro obyvatele, kteří v dané lokalitě bydlí 
nebo jí projíždí, žádáme Vás o trpělivost, sna-
žíme se zajistit co nejmenší vliv dané stavby. 

Pro zlepšení komfortu našich odběratelů 
jsme v roce 2017 vytipovali společnost, která 
dodává domovní ultrazvukové vodoměry. 
Tyto vodoměry jsou přesnější a odolnější než 
vodoměry bytové (poměrové) a lze je osadit 
i do vodoměrných šachet nebo sklepů, kde 
měřidlo trpí vlhkem a chladem. V roce 2017 
jsme nové vodoměry osadili na obecní stud-
ny a vrty pro odzkoušení. Odečty provádíme 
dálkově přes tablet, kde se dekódují a poté 
jsou odeslány do PC k zobrazení. Systém se 
osvědčil, proto budeme ultrazvukové do-
movní vodoměry po vytipovaných oblastech 
montovat. Ročně by se jich mělo osadit cca 
100 ks. Plánujeme 1x ročně (v létě) zavést 
kontrolní dálkové odečty. Vodoměry vy-
hodnocují i nestandardní stavy jakými jsou 
vysoký nebo kontinuální průtok (havárie) či 
neoprávněnou manipulaci. 

Pro zajištění plynulé dodávky čištěných 
vod obec připravuje celkovou intenzifi kaci 
ČOV Velké Březno, v rámci které dojde k ob-
nově dosluhující technologie. Současně s in-
tenzifi kací se připravuje změna ČOV ve Val-
tířově na čerpací stanici s novým výtlakem, 
který bude končit na ČOV ve Velkém Březně. 
Cílem obou akcí je zajištění bezpečného 
odstraňování znečištění z odpadních vod, 
u ČOV Velké Březno navíc i v ukazatelích 
a limitech, pro které ČOV nebyla navržena. 
Velkobřezenská ČOV patří mezi sledované 
zdroje znečištění, v r. 2017 bylo inspekcí 
odebráno 9 kontrolních vzorků na odtoku 
z ČOV. Zpřísňuje se legislativa, ještě před 
r. 2008 jsme byly povinni provádět 6 rozborů 
ročně o 5 ukazatelích, nyní 26 rozborů za rok 
o 6 ukazatelích + 4 krát ročně rozbor dalších 
2 ukazatelů. Odběr vzorků je 24 hodinový, 
slévaný dle průtoků a provádí ho akreditova-

ná laboratoř. Zpřísňuje se i zákon o ovzduší, 
ČOV naší velikosti je zařazena mezi vyjme-
nované stacionární zdroje znečištění a má 
na základě odborného posudku od roku 
2013 vyřízené povolení k provozu od kraj-
ského úřadu. Správná funkce ČOV je důležitá, 
mimo jiné i jako prevence vysokých pokut ze 
strany kontrolních orgánů. 

Koncepce intenzifi kace ČOV zahrnuje 
primárně úpravy biologického stupně. Pro 
biologické odstraňování dusíkatého zne-
čištění dojde k novému uspořádání jednot-
livých sekcí aktivačních nádrží a zařazení 
denitrifi kace. Dále dojde k navýšení objemu 
aktivačních a vyrovnávacích nádrží, zvýšení 
kapacity a k intenzifi kaci dosazovacích nádr-
ží, k doplnění technologie na doúpravu pH 
ve vyrovnávací nádrži. 

K zefektivnění dojde u kalového hospo-
dářství doplněním strojního zahuštění kalu 
před jeho aerobní stabilizací, vyměněn bude 
kalolis. Nezbytné bude kompletně nově re-
alizovat systém elektro a měření a regulace, 
stejně jako celý systém pro zajištění dodáv-
ky vzduchu do nádrží. Při intenzifi kaci bude 
nově postaven objekt kalové čerpací stanice 
a objekt pro dmychárnu a chemické hospo-
dářství, obojí u aktivačních nádrží. Doplněno 
bude zakrytí vyrovnávacích nádrží s dezodo-
rizací odplynu. 

Jana Lípová,
za provoz obecní kanalizace

Vyhodnocení 
hospodaření roku 
2017 za vodovody, 
kanalizace, ČOV 

Celkové hospodaření úseku vodovodů 
a kanalizací včetně množství fakturované 
vody ukazuje následující tabulka. Konečná 
cena pro obyvatele v roce 2017 byla 67,69 Kč 
za vodné + stočné vč. 15 % DPH a pro pivovar 
43,38 Kč za stočné vč. DPH. Správu a provoz 
rozsáhlého majetku zajišťuje 6 zaměstnanců. 
Obec vlastní majetek vodovodů za 70,99 mil. 
Kč, kanalizací vč. ČOV Valtířov za 80,9 mil. Kč 
a ČOV V. Březno za 86,79 mil. Kč. Ceny jsou 
přepočítány dle metodiky. 

Rok 2017
 Fakturace 

(v m3)
Fakturace 

(v tis. Kč bez DPH) 

SKUTEČNOST vodné
stočné 
občané

stočné 
pivovar

vodné
stočné 
občané

stočné 
pivovar

celkem

VÝNOSY
91 832 

m3

84 842 
m3

67 663 
m3

3 145 2 088 2 552 7 785

NÁKLADY  –  –  – 3 174 2 094 2 552 7 820
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Blíží se konec března 
– nezapomeňte 
uhradit poplatek 
za své psí mazlíčky

Do 31. března 2018 musí mít všichni ma-
jitelé psů uhrazen místní poplatek za psa. 
Pokud jste tak ještě neučinili, proveďte 
prosím, úhradu v co možná nejkratším 
možném termínu. Platbu lze provést v po-
kladně obecního úřadu (kancelář č. 2) nebo 
převodem přes bankovní účet. Podklady 
k platbě Vám rádi sdělíme na telefonním 
čísle 412 528 473 případně na e-mailu: 
dvorakova@velke-brezno.cz.

Petra Dvořáková,
referent správy daní a poplatků, pokladna

NOVINKA
 – Sáčky 
na psí 
exkrementy

Od března 2018 dostávají všichni majite-
lé psů, kteří uhradí místní poplatek za psa, 
sadu sáčků na psí exkrementy. 

V případě, že jste uhradili tento poplatek 
již v lednu či v únoru, případně jste zvolili 
úhradu poplatku převodem, můžete si sáč-
ky vyzvednout na pokladně obecního úřa-
du (kancelář č. 2).

Petra Dvořáková,
referent správy daní a poplatků, pokladna

Od 1. 4. 2018 se opět 
přechází na letní 
provozní dobu 
ve sběrném místě 

Upozorňujeme na blížící se změnu pro-
vozní doby sběrného místa, kdy od 1. dub-
na 2018 bude otevřeno v těchto dnech: 

PROVOZNÍ DOBA 
SBĚRNÉHO MÍSTA 1.4. – 30.11.

ÚTERÝ: 14.00 – 18.00 hod.
ČTVRTEK: 14.00 – 18.00 hod.
SOBOTA: 10.00 – 15.00 hod.

Termín svozu žoků
Svoz žoků proběhne v obcích ve dne 

28. 4. 2018. Výdej žoků probíhá ve sběrném 
místě v jeho provozní době. Opět připomí-
náme, že žoky musí být umístěny na veřej-
ném prostranství (tzn. před plotem) jinak 
nebudou odvezeny! 

Libuše Kršková,
referent Životního prostředí

Opět dojde 
k vytvoření 
nového „hnízda“ 
pro separovaný 
odpad 

V první polovině letošního roku dojde 
k vytvoření nového hnízda na separovaný 
odpad ve Valtířově, u stavebních parcel 
fi rmy NTD. Budou zde přistaveny nádoby 
na papír, plast a sklo. 

Z tohoto důvodu, žádáme majitele osob-
ních vozidel, kteří toto místo využívají 
k parkování, aby tak již nečinili.

Libuše Kršková,
referent Životního prostředí

Nákladové položky 
(v tisících Kč bez DPH)

Rok 
2017

% 
z nákladů

Platba státu za odběr vody a vypouštění 235,7 3 %

Pitná vody převzatá (nákup vody) 9,4 0 %

Chemikálie pro výrobu vody + čištění vod 189,0 3 %

Ostatní materiál (vč. nových vodoměrů s dálkovým přenosem) 245,9 3 %

Elektrická energie 1 345,0 17 %

Mzdy vč. daní a odvodů na soc. a zdr. poj. (6 zaměstnanců) 2 869,5 37 %

Zasláno na účelový účet pro budoucí obnovy infrastrukturního 
majetku

1 184,7 15 %

Realizace obnovy infrastrukturního majetku 108,4 1 %

Opravy majetku VaK 582,0 8 %

Rozbory kalů, pitné a odpadní vody, odvoz a likvidace kalů 
z ČOV, revize..

879,8 11 %

Ochranné pr. pomůcky, náklady služební auto 75,6 1 %

Bankovní poplatky, náklady na software, školení ad. 94,7 1 %

SOUČET – roční náklady VaK + ČOV 7 819,7 100 %

0%

Platba státu: odběr vody a vypouštění

Nákup vody

Chemikálie: výroba + čištění vod

Ostatní materiál vč. nových vodoměrů

Elektrická energie

Mzdy vč. daní a odvodů
(6 zaměstnanců)

Zasláno na účelový účet
pro obnovu majetku

Realizace obnovy majetku
z vodného a stočného

Opravy majetku VaK

Rozbory vod a kalů,
likvidace odpadů, revize

Ochr. pomůcky, náklady na služební auto

Bankovní poplatky, software, školení ad.

3% 3%

3%

17%

37%

15%

1%

8%

11 %

1%

1%

Graf: náklady 
 na vodné a stočné
 v roce 2017

Jana Lípová
 za provoz obecní kanalizace

Šipka na letecké mapě ukazuje na mís-
to, kde bude vytvořeno nové „hnízdo“ 
pro separovaný odpad.

Tabulka a graf zobrazuje rozložení skutečných nákladů zahrnutých do vodného a stočného.
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NÁZOR ZASTUPITELE

Trošku dobra 
o kulturní komisi 
obce 

Na začátku bych rád podotknul maličkost. 
Nejsem členem kulturní komise naší obce. 
Proč? Nestíhám. Činnost v kulturní komisi 
zabere tolik času a energie, kolik potřebují 
všechny ostatní komise dohromady. Možná 
ještě víc. Nevěříte? Vezměme třeba tombolu 
na obecní ples. Zkuste si smotat jeden lístek 
a dát jej do kroužku. Stíháte jako já za 15 s? 
Pak budete potřebovat na přípravu 1600 líst-
ků cca 6 hod. 40 min. A to vám lístky někdo 
musí koupit, natrhat, orazítkovat a nastříhat 
kroužky. A to je jen zlomek času potřebný 
pro přípravu plesu. Nebo si položme otázku, 
kolik času stojí napečení koláčů a cukroví 
na další akce! Za všechnu ochotu a nezištnou 
činnost při přípravách kulturních, sportov-
ních i společenských akcí si zaslouží komise 
velkou pochvalu a uznání. A to dnes pravi-
delně pracuje ve čtyřech lidech s občasnou 
pomocí několika dalších nadšenců vč. pana 
starosty. Na obec s téměř 2300 obyvateli hr-
dinský výkon! 

Nikdo z členů kulturní komise nevěnuje 
desítky hodin jen proto, aby byl chválen, 
všichni vědí, že se jejich aktivity berou v obci 
jako samozřejmost. Nicméně laciné kritiky, 
jakým musí členové kulturní komise čelit, 
jsou už přes čáru. A letošní obecní ples budiž 
příkladem. Pouliční zpravodajci, pivaři, prostí 
občané i zastupitelé obce by si měli uvědo-
mit, že dnes obec žije kulturními akcemi, ale 
v dalších letech už žít nemusí. A proto cítím 
potřebu celé kulturní komisi poděkovat. Klo-
bouk dolů před vámi!

Michal Šidák,
místostarosta obce

P.S.
Samozřejmě velkého uznání si zaslouží 
i Ženy Velkého Března a Valtířova. Uvědomuji 
si to. Teď jsem prostě cítil potřebu pochválit 
kulturní komisi, již opustilo v poslední době 
několik stálic jen proto, že nechtěly poslou-
chat opravdu ošklivá slova zlých jazyků. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko 
do mateřské školy

Když jsme se v měsíci lednu opět sešli plni 
krásných zážitků z Vánoc, snažili jsme se ce-

Radost dětí je nefalšovaná...

lou naší školičku vyzdobit zimními obrázky 
a výtvory a přesvědčit tak paní Zimu, aby 
vyčarovala bílou peřinu a okna pomalovala 
mrazivými obrázky. Bohužel se to letos ne-
povedlo a sněhu a dovádění v něm jsme si 
moc neužili, přesto na školní zahradě několik 
sněhulajdů svůj domov na chvilku našlo. 

Paní učitelky se nám však o zábavu po-
staraly. Hned 17. ledna jsme vyrazili na výlet 
do Divadla K. H. Máchy v Litoměřicích na po-
hádku „Květinový salón švadlenky Madlen-
ky“, všem se výlet moc líbil – krásná pohád-
ka, jízda autobusem i klouzání po chodníku 
cestou do divadla ☺. Ten samý den odpoled-
ne proběhl „Zápis nanečisto“. Předškoláčci si 
vyzkoušeli různé úkoly, s kterými se u zápisu 
do 1. třídy setkají. A nebyli na to sami, pro-
vázely je studentky litoměřické SPgŠ, které 
byly u nás na praxi. Děti a jejich rodiče se 
osobně setkali se svými budoucími třídními 
učitelkami Mgr. Miroslavou Hetzendorfovou 
a Mgr. Ludmilou Ovsiakovou. Paní učitelky 
vše pečlivě sledovaly a diskutovaly s rodiči. 
Za svůj výkon si děti odnášely pamětní list, 
malé mlsání a odměnu. 

V únoru jsme za pohádkou nikam cestovat 
nemuseli, Divadlo Kašpárkův svět přijelo pří-
mo k nám s loutkovou pohádkou „O princez-
ně Rozmařilce“. Loutky nás opravdu zaujaly, 
snad každý by si na ně rád sáhl a vyzkoušel 
roli loutkoherce. Dokonce nás navštívilo 
i sférické kino s animovaným fi lmem „Coco-
mong – vesmírné dobrodružství“ pro malé 
děti a „Polaris“ pro starší. Velký zážitek jsme si 
také odnesli ze společného karnevalu s prv-
ňáčky. Předvedli jsme se v krásných mas-
kách, zatančili si v bublinách a zasoutěžili 
pod vedením Sváti a Alenky ze Sváťova divi-
dla v Litoměřicích. V únoru paní učitelky my-
slely i na rodiče budoucích prvňáčků a při-
pravily pro ně besedu na téma „Školní zralost 

a školní připravenost“. S rodiči ochotně přišla 
pobesedovat Mgr. Eva Petrová – psycholož-
ka a psychoterapeutka pro děti a dospělé 
a Mgr. Dagmar Ličmanová – učitelka 1. stup-
ně ZŠ a výchovná poradkyně. 

Právě nám skončil týden jarních prázdnin 
školáků, kdy nás ve školičce bývá o něco 
méně. To je čas na společné hraní, tvoření 
a dovádění malých i velkých kamarádů, který 
jsme si příjemně užili. V březnu se ještě těší-
me na „Cestu kolem světa“ s Divadlem Ma-
týsek, akci rodičů a dětí „Vynášení Morany“ 
– společné tvoření, vycházka k Labi a rozlou-
čení se zimou a také na tradiční besedu s pa-
nem ornitologem a jeho opeřené společníky. 

V závěru bych ráda zmínila naše další aktivity:

Z karnevalu v mateřské škole.
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• učíme se třídit odpad – průběžně sbíráme 
starý papír, vysloužilé elektrospotřebiče 
a baterie;

• v rámci projektu „Domestos pro školy“ 
jsme získali fi nanční odměnu 7 000 Kč; 

• od Fondu Sidus jsme obdrželi certifi kát 
dárce za pomoc ve Veřejné sbírce pro dět-
ské pacienty;

• paní kuchařky nám do jídelníčku zařa-
zují nová jídla se zdravými potravinami, 
ke každé svačince dostáváme porci ovoce 
nebo zeleniny;

• v rámci projektu Šablony I jsme mimo jiné 
vybavili MŠ novými didaktickými hračka-
mi a pomůckami;

• připravujeme se na školku v přírodě, 
hokejbalový turnaj, Den Země, olympiá-
du,…;

• v prvním květnovém týdnu chystáme Zá-
pis do MŠ.

Přejeme všem pohodové jarní dny plné slu-
níčka a dobré nálady. 

Pavla Hasprová,
ředitelka MŠ

https://www.youtube.com/watch?
v=SH6lhhqAoXc&feature=youtu.be

• V pátek 19. 1. 2018 byla dodána v rámci 
projektu Ovoce do škol do každé třídy be-
dýnka exotického ovoce a zeleniny. K do-
dávce byl přiložen informační materiál 
o jednotlivých druzích ovoce a zeleniny. 
A tak se ochutnávalo.

• Zubní kaz patří i ve třetím tisíciletí k celo-
světově nejrozšířenějším infekčním one-
mocněním. Chceme přispět k tomu, aby 
návyky dětí byly co nejsprávnější a aby se 
dokázaly společně se svými rodiči o své 
zoubky dobře starat. Proto se každý rok 
první třídy zapojují do preventivního pro-
gramu „Veselé zoubky“.

• Škola se snaží vytvářet podmínky pro 
rozvoj talentovaných žáků a ti se nám le-
tos odvděčili opravdu skvělými výsledky 
na okresních olympiádách: dějepis – Petr 
Havlíček 3. místo, Anežka Jůzová 18. mís-
to, český jazyk – Markéta Kyralová 12. mís-
to, Eliška Jůzová 14. místo, anglický jazyk 
– Filip Braun 1. místo, Alena Drábková 
5. místo, zeměpis – Petr Havlíček 1. místo, 
8. místo Julie Kubátová, 11. místo Matyáš 
Vondráček, 12. místo Jiří Černý, 13. místo 
Mikuláš Pešek, 16. místo Lukáš Zatloukal.

• Během února se nabídka zájmových 
kroužků rozšířila o dva kroužky stolního 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní okénko
Vedle klasické výuky „v lavicích“ se snaží-

me žákům nabídnout i jiné formy poznávání. 
Připravil jsem ve zkratce výběr těchto aktivit 
za poslední 3 měsíce:

• V závěru roku zorganizovala škola dva za-
hraniční minizájezdy. Žáci devátých tříd 
navštívili adventní Drážďany a žáci 8. B 
zase adventní Míšeň.

• Na návštěvu výstavy betlémů a na fi lmo-
vé představení do Ústí nad Labem se vy-
dali žáci 8. A a 6. A.

• Poslední sběrová akce přinesla rekordní 
výsledky: 26 388 Kč – papír, 560 Kč PET.

• Velký zážitek měli žáci 3. B. Přenocovali 
ve své třídě a navštívili obecní knihovnu.

• Školní akademie to je spoustu práce a 750 
(!) spokojených diváků. Podívejte se: 

tenisu a jeden s názvem My jsme svět!
• Proběhly okresní turnaje v přehazované 

pro 4. a 5. třídy a 6. a 7. třídy. Bohužel bez 
medailového umístění.

• Škola pod vlivem televizních zpráv o od-
halené psí množírně, kde psi žili v otřes-
ných podmínkách, zorganizovala narych-
lo sbírku na pomoc těmto psům. 

• Vloni navázaná spolupráce se Státním 
zdravotním ústavem v Ústí nad Labem 
přinesla další díl preventivního progra-
mu, tentokráte – Hravě o hygieně.

• Žáci 1. AB a 2. AB navštívili divadelní před-
stavení v Mostě.

• Naši žáci nemohli chybět na obecním ple-
se a na dětském maškarním plese. Obě 
akce zpestřili svými vystoupeními.

• V rámci osvětové a vzdělávací činnosti se 
paní učitelky budoucích prvních tříd zú-
častnily zápisu nanečisto v místní mateř-
ské škole. 

• Školní psycholožka paní Petrová a vý-
chovná poradkyně paní Ličmanová se 
setkaly na besedě s rodiči budoucích prv-
ňáčků.

• Již mnoho let k nám do školy zajíždí ús-
tecké muzeum se svým vzdělávacím pro-
gramem o pravěku. Chlapci s nadšením 
modelovali z hlíny Věstonické Venuše 
a dívky střílely z luku.

Školní okénko I. Školní okénko II.



I. ČTVRTLETÍ 2018 ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV 9

• Také hlavní město jsme navštívili. Zají-
mavá poznání jsme učinili v planetáriu 
a na žáky devátých tříd čekal po návště-
vě Pražského hradu v Národním divadle 
Strakonický dudák.

• Dostali jste vysvědčení v divadle? Blaho-
přáli vám k dosaženým známkám herci 
právě skončeného divadelního předsta-
vení? Tak toto prožili žáci 3. AB.

• Proběhla velká celoškolní sbírka pro psí 
útulek v Ústí nad Labem. 

• Co myslíte, navštěvují naši žáci vzdělávací 
programy ústecké ZOO? Zeptejte se na-
příklad žáků 2. AB.

• Ústecké dopravní hřiště tentokráte přiví-
talo žáky 4. AB.

• Proběhla internetová kavárna pro rodiče 
žáků 2. AB. Jeden z rodičů vysvětloval ne-
bezpečí nástrah počítačových sítí.

• Každoročně se na karnevalu seznamují 
žáci 1. tříd s žáky mateřské školy k tomu 
jim Sváťovo dividlo připravilo dopoledne 
plné her a zábavy.

• Každoroční spolupráce s místním zahrád-
kářským svazem opět vyústila ve vyhod-
nocení výtvarné soutěže. JUDr. Karel Lá-
ník v aule ocenil vítězné žáky.

• Spolupracujeme s Policií ČR, a proto 
v týdnu od 26. 2. do 2. 3. proběhl projekt 
Policie ČR – Bezpečně do školy, bezpečně 
ve světě. Probírala se například tato téma-
ta: šikana, závislosti, sociální sítě, trestní 
odpovědnost atd.

PaedDr. Jan Darsa,
ředitel školy

Po exkurzi jsme se přemístili do tělo-
cvičny za účelem her a soutěží. Mezitím co 
jsme soutěžili, nám ve třídě připravoval pan 
J. Krejčí a pan J. Mlejnek vánoční tabuli pro 
štědrovečerní večeři.

Pak jsme zasedli k prostřeným lavicím 
ve třídě a netrpělivě čekali na pana Leszka, 
který nám přivezl usmažené řízečky a paní 
Vorlíčková přinesla v hrncích bramborovou 
kaši zabalenou v dece. 

Nocování ve škole
Děti ze 3. B nocovaly z 21. na 22. 12. 2017 

ve škole. Vše začalo odpoledne, kdy jsme 
se sešli v 15.30 hodin ve třídě a poté jsme 
se přesunuli k místním hasičům, kde nám 
pan Šuhajda zajistil exkurzi. Velitel P. Pano-
cha ve svém volnu dětem poutavě vyprávěl 
a ukazoval používanou techniku při zásazích 
nejenom u požárů.

Školní okénko V.

Školní okénko III.

Školní okénko VI.

Školní okénko IV.

Nocování ve škole.
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Po večeři nás čekalo rozdávání dárečků 
pod stromečkem a ukázka několika českých 
tradic - rozkrajování jablíček, pouštění lodi-
ček ze skořápek ořechů, lití vosku a zpívání 
koled.

Během večera byla k dispozici pizza, ovo-
ce, popcorn, cukroví, vánočka, pití. Pozdě ve-
čer byly děti zahnány do spacáků a s plnými 
žaludky se jim těžce usínalo. Avšak po půlno-
ci již všichni spali.

Ráno po probuzení a úklidu jsme posnída-
li čaj s citrónem, cukrovím a vánočkou. Vše 
jsme uklidili a odešli na návštěvu do místní 
knihovny, kde nás přivítala paní Dvořanová. 
Patří jí poděkování, že si v předvánočním 
shonu na nás udělala čas. Nakonec jsme se 
rozloučili a rozešli se na vánoční prázdniny.

Zejména velké poděkování náleží rodi-
čům, kteří se spolupodíleli na celé organizaci 
našeho nocování a bez kterých by takový zá-
žitek děti neměly.

Mgr. Dagmar Ličmanová
třídní učitelka

Zbyly na nás 
nepopulární 
brambory

Jako každý rok se výběr žáků ze 4.–5.tříd 
poctivě připravoval na turnaj v přehazované. 
Čtrnáct dní se žáci scházeli v 7 hodin ráno 
v tělocvičně, aby se mohli postavit jako rov-
nocenní partneři proti žákům z Ústeckých 
základních škol. Trénink se vyplatil, neboť 
13. 2. se na ZŠ Mírová v Ústí nad Labem sešla 
4 družstva, která se v turnaji každý s každým, 
poprala o 2 postupová místa na okresní fi ná-
le v přehazované. Náš tým, ve složení: Martin 
Antoško, Honza Vild, Sofi  Mendlová, Honza 
Mikeš, Pepa Stejskal, Bertík Hora, Táda Verb-
ný, Martina Šidáková, Tobi Dvořáček, Kuba 
Charvát, Tomáš Kremlík, Radek Švejda, Kačka 

Mikšovská a Vendy Vrbová, postoupil, aby se 
16. 2. pokusil získat medaili na ZŠ Vinařská. 
Týmy byly velice vyrovnané a nám chybělo 
pověstné štěstíčko, které by nás posunulo 
na medailovou pozici. Zbyly na nás „bram-
bory“, přesto tým zaslouží velkou pochvalu, 
neboť odvedl vynikající práci. A nakonec 
4. místo v okrese není vůbec špatné. Děkuji 
všem sportovcům.

Mgr. Lenka Šidáková

Vysvědčení 
v divadle

Žáci 3. A, B dne 31. 1. 2018 navštívili Diva-
dlo Rozmanitostí v Mostě. Zhlédli předsta-
vení Dracula, kde loutky představily příběh 
hraběte Draculy. Muzikál byl nabitý napětím, 
humorem a hudbou. Děti mohly odhado-
vat, zda převáží vidina bohatství nebo lás-
ky. Po skončení muzikálu každá třída vyšla 
za znění studentské hymny na pódium, kde 
děti jednotlivě přebíraly z rukou herců své 

vysvědčení a potřásl jim rukou i samotný 
Dracula. Naše děti již potřetí zažily netradiční 
předávání vysvědčení. Poté jsme se autobu-
sem vrátili zpět ke škole do Velkého Března.

Mgr. Dagmar Ličmanová

KULTURA

TIVOLÍ hudební léto 
ve Velkém Březně

Naše obec připravuje velkou hudební akci, 
festival, který rozezní každou sobotu letních 
prázdnin a to v době od 30. června do 1. září 
letošního roku. Vše se bude konat v areálu 
TIVOLI a to vždy v odpoledních a večerních 
hodinách. Půjde o multižánrový festival, kde 
se představí celá řada známých souborů 
a umělců a to včetně skupiny Natural (ur-
čitě už jste zaslechli jejich velký hit Já na to 
mám…), revivalových souborů (např. Janis 
Joplin Revival z Prahy), přijedou významné 
koncertní kapely, jako Krleš, Idio & Idio, páte-
ří festivalu budou severočeské legendy, jako 
Stará škola, Last Rebel, Ferit, U.X.B, Black Sa-
báka, Sklap včetně klasických Vojnar Family 
Band a další. Na své si přijdou milovníci blues 
(Martin Ketner Band), country (Country Ro-
deo), akustická hudba tzv. bez napětí bude 
zastoupena kapelami Fridrich & Fridrich, Yeti, 
Stará Škola Unplugged apod. 

Na tento výjimečný hudební počin vás 
srdečně zveme – areál restaurace TIVOLI je 
nádherná lokalita, kde se v minulosti kul-
turní akce konaly a nyní nastal čas, aby se 
tato tradice opět nastartovala. Profesionalita 
vystupujících a spolehlivost technického zá-
zemí festivalu – to jsou garance, které spolu 
s prostředím a možnostmi restaurace TIVOLI 
vytvoří pohodovou atmosféru léta, muziky, 
piva a zábavy. A POZOR – VSTUP JE ZDAR-
MA!!! Těšíme se na vás!

Rada obce

Vysvědčení v Divadle Rozmanitostí v Mostě.

Tým, který se na turnaji v přehazované umístil na 4. místě.
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Přehled kulturních akcí v naší obci (duben – červen 2018)
Duben 

 Otevřeno i o Velikonočních prázdninách, 
 Státní zámek Velké Březno (31. března, 1. a 2. dubna 2018)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Otevření pancéřových dveří bunkr Valtířov, 
 Muzeum ČSLO Valtířov (1. dubna 2018)
 Pořadatel: Muzeum ČSLO Valtířov

 Hraběcí mlsání – Čokoládový den, 
 netradiční kostýmované prohlídky (14. dubna 2018)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Den Země – Jan Jiraský, klavírní recitál vynikajícího pianisty 
 – první letošní komorní koncert (18. dubna 2018 od 19 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Den památek – speciální prohlídky zámku, 
 aneb Co jindy neuvidíte (21. dubna 2018)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Zámek v květech – Hraběcí Jarosnění 
 – jarní květinová výzdoba zámeckých komnat
 (21. a 22. dubna 2018)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Noční prohlídka – První letošní noční prohlídka 
 (21. dubna 2018 od 20 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Pálení čarodějnic, zahrada Domova pro seniory 
 Velké Březno (30. dubna 2018)
 Pořadatel: Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková
 organizace

 Pálení čarodějnic, areál FK Jiskra Velké Březno 
 (30. dubna 2018)
 Pořadatel: Sdružení přátel školy

Květen
 O pohár hraběte Chotka

 – XVII. ročník závodu autoveteránů (5. května 2018 od 8 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Běh zámeckým parkem – XXIV. ročník běhu žáků 
 velkobřezenské základní školy zámeckým parkem 
 (14. května 2018 od 8 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Noc kostelů, kostel sv. Václava ve Valtířově 
 (25. května 2018 od 18 hod.)
 Pořadatel: Obec Velké Březno

 Noc kostelů, hraběcí hrobka ve Valtířově
 (25. května 2018 od 18 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Košt hraběte Chotka – XX. ročník prodejní výstavy vín 
 spojené s jejich ochutnávkou (26. května 2018 od 9 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Májový běh, sportovně-relaxační areál pískovna Valtířov
 Pořadatel: Obec Velké Březno

Červen
 Dětský den ve vojenském stylu, Muzeum ČSLO Valtířov

 Pořadatel: Muzeum ČSLO Valtířov

 Parní vlaky 2018, Střekov – Velké Březno – Zubrnice 
 (2. – 3. června 2018)
 Pořadatel: Zubrnická muzeální železnice

 Školní jarmark, hřiště základní školy (3. června 2018)
 Pořadatel: Sdružení přátel školy

 Bendův komorní orchestr – komorní koncert známého 
 ústeckého tělesa (6. června 2018 od 19 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Zámek v květech – Historické květinové vazby, ve spolupráci 
 se zahradnickou školou v Libverdě (9. a 10. června 2018)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Víkend otevřených zahrad – Zámecký park ve Velkém Březně
 – komentované prohlídky zámeckého parku 
 (9. června 2018 od 11 hod. a 14 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Hudební festival L. v. Beethovena – komorní koncert 
 pořádaný v rámci 54. ročníku HF Ludwiga van Beethovena
 (13. června 2018 od 19 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Turnaj přípravek o pohár Obce Velké Březno, 
 areál FK Jiskra Velké Březno (16. června 2018)
 Pořadatel: FK Jiskra Velké Březno

 VEL-VAL – cyklotour (23. června 2018)
 Pořadatel: Kulturní komise, Jan Haspra

 Těžký život princů a princezen – Speciální výukové prohlídky 
 zámku pro děti z 1. stupně ZŠ (26. a 27. červen 2018)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Pohádkový park, park Státního zámku Velké Březno 
 (30. června 2018)
 Pořadatel: Sdružení přátel školy

 Pohádkový park – mimořádná noční prohlídka
 ke konci školního roku (30. června 2018 od 18 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek 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.
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ZAJÍMAVOSTI 

Zámek Velké Březno 
– „Zámecká 
novostavba“

Nový zámek, který původně připomínal 
spíše větší empírovou vilu, si mezi lety 1842–
1845 na svou penzi nechal postavit Nejvyš-
ší purkrabí Českého království hrabě Karel 
Chotek (1783–1868). Jedná se tak vlastně 
o jakousi „zámeckou novostavbu” a tedy 
o jeden z nejmladších zámků u nás. Toto 
rodové sídlo velkobřezenské větve hraběcí 
rodiny Chotků, jejímiž členy byla mimocho-
dem i známá Žofi e Chotková, bylo později 
přestavěno v novorenesančním stylu. Vnuk 
purkrabího Chotka, hrabě Karel Maria Cho-
tek (1853–1926), předposlední majitel pan-
ství, se staral nejen o správu svého panství 
(Chotkům tehdy například patřil i velkobře-
zenský pivovar), ale byl činný i ve veřejných 
funkcích a jako správný aristokrat se rád 
věnoval i svým zálibám a koníčkům: cesto-
vání, zahradničení a hlavně fotografování. 
Byl členem prestižního vídeňského Came-
ra-clubu a za své umělecké fotografi e získal 
množství cen a uznání. Na zámku se dodnes 
dochovala jeho sbírka tisíců fotografi í, mezi 
nimiž se nachází i památka zcela mimořád-
ného významu – nesmírně vzácná portrétní 
daguerrotypie rodiny Chotků z roku 1839. 
Hraběcí rod Chotků vymírá roku 1970 smrtí 
posledního majitele zámku hraběte Carla 
Marii Chotka ml. 

Zámek, který byl již roku 1945 na zákla-
dě Benešových dekretů zkonfi skován, byl 
v padesátých a šedesátých letech využíván 
nejprve jako politická škola, pak jako dětský 
domov a nakonec jako sklad Československé 
lidové armády. Od konce 70. let 20. století je 

z něj zase opravdový zámek – byl postupně 
opraven a zpřístupněn veřejnosti a v dnešní 
době se pyšní bohatou sbírkou nábytku, ob-
razů, porcelánu, knih, hodin a samozřejmě 
i fotografi í.

Dnes Vám Státní zámek Velké Březno, 
spravovaný Národním památkovým ústa-
vem, nabídne do detailu zařízené interiéry, 
silné příběhy jeho obyvatel a množství do-
provodných akcí – viz „přehled kulturních 
akcí“ v naší obci.

Miloš Musil,
kastelán zámku

Jak nás předběhli 
velkobřezenští 
Sokolové

Před nedávnem navštívil naši školu ve Vel-
kém Březně pan Otta Pečiva. Nejenom že je 
absolventem velkobřezenské školy, ale jeho 
rodina stála u naprosté většiny společen-
ských akcí české menšiny v době mezi světo-
vými válkami. Jednalo se například o ochot-
nické divadlo, o hraní v tamburašském 
souboru či o činnost Sokola. S panem Peči-
vou jsem setrval ve velmi zajímavé rozhovo-
ru, při kterém mně sdělil řadu zajímavostí. 
Kdo z vás pamatuje leteckou hlásku na So-
kolím hřbetu či kapličku při cestě na Fráž?

Pan Pečiva mi umožnil si prohlédnout 
sešit, ve kterém velkobřezenští Sokolové za-
znamenali svoji činnost od založení v roce 

1933 až do roku 1935. Činnost Sokola byla 
velmi mnohostranná a pro českou menšinu 
velmi důležitá.

Na naší škole jsme se snažili založit několik 
sportovně-společenských akcí, které by ško-
lu profi lovaly a přispěly k založení určitých 
tradic. Jedná se například o již 24. Expedici 
na Bukovou hru a o 26. Jarní výstup na Mi-
lešovku. Jaké bylo mé překvapení, když při 
pročítání sokolských zápisků jsem se dozvě-
děl, že velkobřezenští Sokolové již na začát-
ku třicátých pořádali výlety jak na Bukovou 
horu, tak na Milešovku!

Poučení: Až si někdy budete myslet, že jste 
něco originálního vymysleli či založili, vzpo-
meňte si s pokorou na naše předky. Protože 
často se stává, že všechno už tady bylo.

PaedDr. Jan Darsa

OTEVÍRACÍ DOBA ZÁMKU
Duben – soboty, neděle a svátky: 10 až 16 hodin
Květen až září – každý den mimo pondělky: 10 až 17 hodin
Říjen – soboty, neděle a svátky: 10 až 15 hodin

Diplom velkobřezenských Sokolů z roku 1937 ze sportovních závodů v Předlicích.

Velkobřezenští Sokolové: 
pan Pečiva a pan Košvanec.
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MÍSTNÍ SPOLKY

Žáci Základní 
školy ve Velkém 
Březně se zapojili 
do 25. ročníku 
výtvarné soutěže 

Žáci Základní školy ve Velkém Březně se 
zapojili do 25. ročníku výtvarné soutěže se 
zaměřením „Zahrádka pro všechny genera-
ce“, kterou vyhlásil Český zahrádkářský svaz, 
z.s. pro rok 2018. Organizaci školního kola 
zabezpečovala, po projednání předsedy 
základní organizace ČZS Velké Březno Ví-
tov JUDr. Karlem Láníkem s ředitelem školy 
PaedDr. Janem Darsou, za školu učitelka vý-
tvarné výchovy Mgr. Kateřina Plotová a vý-
bor základní organizace ČZS, zastoupený 
předsedou základní organizace.

V rámci školního kola se zapojilo celkem 
268 žáků z toho v kategorii „B–1. stupeň“ 150 
žáků a v kategorii „C–2. stupeň“ 118 žáků, 
jak v kresbě a malbě, tak i v polytechnických 
pracích. Polytechnické práce zpracovaly růz-
ně početné skupiny žáků. Většina prací dětí 
byla velmi pěkná a na vysoké úrovni, takže 
nebylo snadné vybrat v každé kategorii nej-
lepších pět prací.

Ve čtvrtek dne 9. února 2018 se uskuteč-
nilo vyhodnocení školního kola. Celkem bylo 
diplomem a věcnou cenou oceněno 38 žáků 
(21 žáků z 1. stupně, 17 žáků z 2. stupně) 
za 29 prací. Diplomy a ceny předal žákům 
předseda základní organizace ČZS Velké 
Březno Vítov JUDr. Karel Láník a tajemnice 
výboru paní Fabianová za přítomnosti učitel-
ky výtvarné výchovy Mgr. Kateřiny Plotové 
a dalších učitelek školy.

Postup do republikového kola
1. stupeň:
• 2. A – Barbora Sedlmajerová 
 a Eliška Kupcová,
• 3. B – Tereza Šuhajdová,
• 4. C – Anna Šedivcová, Lenka Secká,
• 5. B – Sofi e Mendlová a Martina Šidáková.

Postup do republikového kola 
2. stupeň:
• 6. A – Michaela Hercíková, 
 Dita Neubauerová,
• 7. A – Odetta Borovcová a Eva Černá,
• 9. A – Elena Filová, Filip Braun.

  
Oceněné práce žáků školy byly předány 

předsedou základní organizace ČZS do celo-
státního kola na Ústředí Českého zahrádkář-
ského svazu, z.s. 

JUDr. Karel Láník,
předseda základní organizace
Základní organizace Českého 

zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov

Hasiči hlásí 
a informují 

V závěru roku 2017 a dále v I. čtvrtletí roku 
2018 uskutečnila JSDHO Velké Březno 21 vý-
jezdů, které si vyžádaly 34 hodin aktivního 
nasazení. Výjezdy se uskutečnily bez závad. 

Šlo o následující: 
• 8x výjezd k požárům – objekt bývalé lo-

děnice Olšinky – požár v objektu, hoření 
odpadu. 3x k hoření komína – Varta, Velké 
Březno, Malé Březno. 1x k hlášenému za-
kouření v prostoru pod hradem Střekov, 
1x k požáru a výbuchu v domě v Ústí nad 
Labem – ul. Revoluční, 1x k požáru kotel-
ny ve výškové budově činžovního domu 
v prostoru ke hradu na Střekově;

• 5x výjezd k poškozené ohrožující vegetaci 
– Lhota pod Pannou – strom přes vozov-
ku. Těchlovice – spadlý strom na osobní 

automobil, Svádov – spadlý strom, Sule-
tice – spadlý strom na telefonní vedení, 
Velké Březno – svévolně podseknutý vá-
noční strom obce v prostoru Náměstí;

• 3x výjezd k dopravní nehodě – Velké Břez-
no – usmrcení osoby na železnici u nádra-
ží, Leština – autonehoda s vyproštěním 
vozidla, Velké Březno ul. Děčínská – auto-
nehoda dvou osobních vozidel;

• 3x výjezd k ostatní událostem – 2x Velké 
Březno – odstranění utonulé ovce nale-
zené v Labi v prostoru u přívozu, druhé 
v prostoru na špici nad přívozem, Velké 
Březno – vyproštění srnky uvízlé v plotu 
zámecké zahrady;

• 1x výjezd k asistenci resuscitaci osoby – 
Malečov – Březí;

• 1x výjezd k pohotovosti na HZS Ústí nad 
Labem.

V uvedeném období se uskutečnila pora-
da velitelů na HZS v Ústí nad Labem, které se 
zúčastnil velitel a jeho zástupce. 

Jaroslav Panocha, velitel,
Jednotka sboru dobrovolných hasičů

SPORT

Ukončení 
JUDO 
ve Velkém 
Březně v roce 2018
Vážení rodiče a milé děti,
nejprve mi dovolte poděkovat touto cestou 
ZŠ Velké Březno a Obci Velké Březno za spo-
lupráci v posledních 10 ti letech. Podařilo se 
nám zaujmout spoustu dětí, naučit je novým 
dovednostem, získat spolu množství medailí 
a krásných umístění. Ale především se po-
dařilo vytvořit úžasnou partu dětí, které drží 
při sobě a umí se chovat s úctou. Podařilo se 
vybudovat dětský sportovní klub, který spo-
lehlivě funguje v ČR i v zahraničí.

KASUGA:
• fi nančně naprosto zdravá organizace;
• fi nanční obrat spolku v posledních letech 

cca 615 000–630 000 Kč/rok;
• fi nanční podpora obce v posledních le-

tech 18–37 % z celkového obratu KASUGA;
• fi nančně umí být zcela nezávislá na Obci 

Velké Březno;
• nikdy nežádala Obec Velké Březno ani 

jiné subjekty o půjčky, splátky atd.;
• spolehlivě fungující v rámci kraje a ČR.

KASUGA musí:
• skládat a rozkládat více jak 1 tunu tatami 

před a po každém tréninku;
• prioritně dbát na bezpečí, tatami neleží 

na celé ploše do krajů, při pohybu dětí se 
Postupující týmu do republikového kola (1. stupeň).
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tvoří mezery, což je velké riziko úrazu;
• trénovat jen ve vymezených hodinách 

v tělocvičně;
• neustále odmítat nové zájemce s ohle-

dem na nevyhovující a malé prostory;
• obnovovat členskou základnu v dlouho-

dobé koncepci judo;
• nabízet důstojné zázemí pro trenéry.

K dalšímu fungování judo ve Velkém Břez-
ně nám chybí jen jedna jediná věc, ale bohu-
žel ta nejpodstatnější: prostor s trvale roz-
loženou tatami a se zázemím pro judisty. 
Chápeme a plně respektujeme jiné priority 
obce, ale my máme také své priority. 

Bohužel se za posledních 10 let, za té-
měř tři volební období zastupitelstva, 
nepodařilo nalézt prostory. Poslední dva 
roky jsme sami usilovně hledali možné 
prostory k tréninku, snažili se nalézt řeše-
ní naší situace ve Velkém Březně. 

Ale s výhledem do budoucnosti nevidí-
me světlo na konci tunelu. Pokud počítá-
me minimálně dva roky na projektovou 
dokumentaci + 1 rok stavební povolení 
pro úpravy prostor …a ještě nevíme ani 
jakých prostor. A ani nemluvě o fi nanco-

vání takového projektu. Sečteno a pod-
trženo nelze nejméně osm a více let oče-
kávat změnu ve Velkém Březně, a to z níže 
uvedených důvodů:

• V obci Velké Březno se nenachází žádný 
prostor cca 120–150 m2 pro stále rozlože-
né tatami + nezbytné zázemí s výhledem 
do 2022;

• Obec Velké Březno k dnešnímu dni roku 
2018 nemá v plánu 3 a více let budovat 
žádné kryté sportoviště;

• Obec Velké Březno do změn Územního 
plánu do roku 2022 nenavrhlo nové plo-
chy sportovišť, počítá pouze se stávajícím 
prostorem okolo budov ZŠ;

• Případná nová tělocvična u ZŠ je vzdále-
ná budoucnost a rozhodně by nesloužila 
judistům, a navíc je ve Strategickém roz-
voji obce 2017 stanovena jako cíl s nízkou 
prioritou;

• Obec Velké Březno neplánuje v následu-
jících letech žádnou opravu a úpravu bu-
dov pro judo;

• Tělocvična ZŠ a její malé přilehlé prostory 
přirozeně prioritně slouží k činnosti peda-
gogů ZŠ a kroužkům ZŠ;

• Při současném stavu podmínek v tělo-
cvičně ZŠ v rámci vymezených hodin ne-
máme možnost rozvoje a udržení členské 
základny.

Snažili jsme se udělat maximum, abychom 
udrželi judo pro děti Velkého Března. Bohu-
žel se nám to nepodařilo a tak s velkou lítostí, 
ale s čistým svědomím, oznamujeme, že spo-
lek judo KASUGA ve Velkém Březně končí.

Výbor spolku na základě výše uvedených 
důvodů rozhodl ukončit aktivity po více jak 
ročním rozhodování. Ukončujeme svoji čin-
nost ve Velkém Březně k 31. 12. 2018.

Rodičům, a především dětem, nabídne-
me 7 variant juda v okolí 9 až 20 km, jedná-
ní s oddíly jsou již zahájena. Rodičům také 
sdělíme, kde se bude 5 trenérů, rozhodčích 
a zkušebních komisařů juda tomuto sportu 
dále věnovat.

Děkujeme za pochopení
Bc. Tomáš Buchar, MBA, předseda,

za výbor spolku KASUGA z.s.

Pozn.: Většina výše uvedených důvodů je podlože-
na písemně na stránkách obce 
www.velkebrezno.cz případně ve spolku KASUGA.

Průzkum zájmu – domácí kompostéry pro občany obce Velké Březno ZDARMA
Obec Velké Březno dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního 

systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval 
ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož bio-
logicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 50 %) 
z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích, 
rozhodli jsme se maximálně podporovat systém DOMÁCÍHO 
KOMPOSTOVÁNÍ. 

Rádi bychom každému zájemci poskytli zcela ZDARMA kva-
litní domácí kompostér, který bude zakoupen z fi nančních pro-
středků z EU nebo kraje. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš 
zájem o kompostéry.

VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO

Jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ulice:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Číslo popisné:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mám zájem o domácí kompostér o velikosti: 1 000 litrů

  2 000 litrů

Mám zájem o bezplatné přidělení plastového kompostéru pro domácí kompostování

Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. 

V kompostéru můžete už během jediné 
sezóny získat kvalitní kompost. Biood-
pad v něm nepáchne a kompostér pů-
sobí esteticky. 

Suroviny vhodné do kompostu:
Tráva, listí, zbytky rostlin, bramboro-

vé slupky, rozdrcené dřevo, kuchyňský 
odpad (káva, skořápky, slupky, …), trus 
a podestýlka drobných zvířat (kromě 
psů a koček), sláma, …

Poznámka: na každých 100 m2 je třeba min. 100 litrů.
(Vybranou variantu zaškrtněte, prosím, křížkem.)

Žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 16. 4. 2018 na obecní úřad. Pokud bude dostatečný zájem, obec podá žádost 
o dotaci a v případě jejího získání bude obec v roce 2019 kompostéry předávat občanům.


