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1. ročník
festivalu TIVOLÍ
hudební léto
Přípravy na první ročník multižánrového
hudebního festivalu v prostorách restaurace Tivoli vrcholí. Celá akce bude prezentována v tisku, v Ústeckém deníku dokonce
i periodicky – vždy s nejnovějšími aktualizacemi, samozřejmě propagace proběhne
i na sociálních sítích. Vedle již nasmlouvaných souborů jsou připraveni i tzv. záložníci, kteří by v případě nečekané události
dokázali rychle zastoupit nedorazivšího či
narychlo odřeknuvšího umělce. Celá akce,
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Výtisk pro občany obce zdarma

programech, hřmíci Hydrarrgyrum, nadupané postpunkové Idio & Idio, vysoce příjemné, zpívánkové Vojnar Family
Band, dále Country Rodeo s legendárním
harmonikářem, folkové Yeti, classic-revivalové U.X.B, nadupané a ve svém nejnovějším koncertním programu vysoce energické Black Sabáka, hard & heavy Sklap,
letité rockery z Total atd.
Přijďte se podívat, přijďte se pobavit.
Podmínky jsou nastaveny tak, že by mělo
všechno vyjít. Počasí ovlivnit neumíme,
v případě úporného deště by ale akce
proběhla vždy v sále restaurace. A nyní to
NEJLEPŠÍ NA KONEC – VSTUP JE ZDARMA.
ZDARMA? ANO. ZDARMA!
Za obec Vítězslav Šteﬂ

Naše obec zavádí
Mobilní rozhlas!

která je připravovaná již od počátku roku
2018, tedy startuje v sobotu 30. 6. a bude
pokračovat po celé prázdniny a to každou
sobotu. Výjimkou bude vystoupení souboru Ferit na samém závěru prázdnin,
které se uskuteční v pátek 31. 8. Začátky
představení, jména vystupujících a termíny jejich koncertů – to vše bude uvedeno
na propagačních materiálech akce. V každém případě se tak můžeme těšit na takové soubory, jako třeba z těch „nemístních“
Natural (nemohla vás minout skladba Já
na to mám), Janis Joplin Revival (pražský
velmi dobře zvládnutý a oceňovaný revival legendy blues rocku), Martin Ketner
Band (bluesové trio a’la Double Trouble
legendárního Stevieho Ray Vaughana), Krleš (celostátně uznávaný metalový pojem)
atd. Samozřejmě nebudou chybět tzv.
vlastní zdroje, soubory, které mají již léta
prověřený post na hudební scéně – máme
zde na mysli jižany Last Rebel, hardrockovou legendu Stará škola v jejích třech

V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou moderní
aplikaci – Mobilní rozhlas! Nově Vás budeme
informovat o aktuálním dění pomocí různých
komunikačních kanálů přímo do Vašeho mobilu. Tato nová aplikace není ale určena jen
vlastníkům chytrého telefonu. Naopak! Je
totiž určena i třeba seniorům s klasickým
tlačítkovým telefonem, kterým budou informace chodit klasickou SMS a to ZDARMA. Neváhejte a zaregistrujte se na stránce
https://velke-brezno.mobilnirozhlas.cz/ nebo
na registračním formuláři na konci zpravodaje a následně budete ZDARMA dostávat: SMS
zprávy, hlasové zprávy, e-maily, či nejrychlejší
zprávy do mobilní aplikace. Aplikaci pro chytré telefony lze stáhnout na webu Google Play
pod názvem Mobilní rozhlas + zmapujTo.
Michal Kulhánek,
starosta obce

stva, zaměstnanci obecního úřadu a zástupci
místních spolků a dalších institucí. Následuje
komunikace s přispěvateli, přepisování i ručně
napsaných a poštou zaslaných příspěvků a vytvoření podkladů pro graﬁky. Roztáčí se první
kolo korektur a připomínek ke graﬁce, což zopakujeme přibližně třikrát, než jsme spokojeni
a je možné pustit zpravodaj do tisku. Pak už
jenom zajistit roznos do vašich schránek a je
na pár měsíců hotovo. A to vše zvládáme
ve třech lidech, bez nároku na honorář, během
obědových pauz, a v době, kdy nejenom děti
již dávno spí. Ale i přesto všechno, nás konečný výsledek vždy potěší… věříme, že i vás.
Vaše redakční rada
Zuzana Mendlová,
Kateřina Secká,
Kateřina Valešová

Noc kostelů
opět přilákala
desítky návštěvníků
Na konci května bylo opět možné navštívit kostel sv. Václava a hrobku rodiny Chotků
ve Valtířově a to v rámci celorepublikové akce
s názvem Noc kostelů. Během pozdního odpoledne vystoupili žáci ZUŠ Husova Ústí n/L
stř. Velké Březno. Večer se kostelem nesly tóny
skladeb v nastudování ženského komorního
sboru Luscinia z Ústí nad Labem pod vedením
Kristýny Müllerové. Od 18 do 22 hod., kdy byly
obě památky otevřené, je navštívilo více než
dvě stě návštěvníků.
(red)

Jak se rodí
zpravodaj?
Mnozí z vás si již zvykli na pravidelný přísun
informací o dění v naší obci skrze Velkobřezenský zpravodaj. Co se však musí odehrát,
abyste si mohli vychutnat jeho řádky? Již
od roku 2014 má zpravodaj pravidelné uzávěrky pro příjem příspěvků a to vždy k 10. březnu,
10. červnu, 10. září a 1. prosinci. Nicméně práce na něm začíná již o 14 dní dříve a to rozesílkou informace o aktuální uzávěrce, kterou
e-mailem obdrží všichni členové zastupitel-

Snímek z Noci kostelů.
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zastupitelstvo
obce schválilo
bytovou koncepci
– postup nakládání
s obecními byty
Začátkem letošního května byla, po více
než dvouleté práci, zastupitelstvem obce
schválena Koncepce hospodaření s obecními byty. Na základě analýzy, kterou zpracovala komise majetková a bytová a která byla
připomínkována zastupiteli obce, schválilo
zastupitelstvo variantu koncepce s částečným prodejem bytového fondu.
Znamená to, že některé byty – tedy ROZHODNĚ NE VŠECHNY! – budou nabídnuty
k odkoupení současným nájemcům a zároveň musí obec zajistit kupcům veškerou
pomoc.
Stávající výnos ročního nájemného z obecních bytů je dlouhodobě poddimenzován
a nestačí pokrýt potřeby obnovy tohoto fondu, proto zastupitelstvo zároveň jednohlasně
schválilo zvýšení nájemného v obecních bytech o 20 % od 1. 1. 2019. V současné době se
zpracovává „kuchařka“, podle které se prodej
bude realizovat. Jedním s bodů této kuchařky, kterou bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo obce, bude návrh prodávat jen
ty objekty, kde bude 100% zájem nájemníků
o koupi. V návrhu „kuchařky“ bude také skutečnost, že obec Velké Březno uhradí všechny
náklady spojené s prodejem uvedených nemovitostí – především zpracovaný znalecký
posudek, vypracování kupních smluv a právní poradenství, geometrický plán na případné oddělení pozemků, či návrh na vklad. Daň
z nabytí nemovité věci musí ze zákona hradit
kupující a činí 4 % z kupní ceny. Souhrnnou
částku daně také převede prodávající založeným společenstvím, či družstvům, z uhrazené kupní ceny. A posledním návrhem bude
dar obce ve výši 10 % z prodejní ceny nemovitosti, který bude převeden do fondu oprav
vzniklého společenství, či družstva. Obec
těmito kroky významně podporuje prodej
domu stávajícím nájemníkům a zohledňuje v mnoha případech dlouholeté nájemní
vztahy a sociální dopad na nájemníky. Obec
tedy v žádném případě nechce stávajícím občanům prodat střechu nad hlavou, jak se záměrně po obci šíří e-mailovými schránkami.
Michal Kulhánek,
starosta obce
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Naše obec recyklací
elektrospotřebičů
výrazně ulevila
životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 3674
kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certiﬁkát vypovídající
o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certiﬁkátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 3674
kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně
předali k recyklaci, jsme uspořili 50,26 MWh
elektřiny, 2870,28 litrů ropy, 225,56 m3 vody
a 1,92 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 10,36 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 47,63 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme,
že recyklace běžných 100 televizorů uspoří
spotřebu elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 16 tisíc sběrných míst. To je
pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé
středně velké obci. Zároveň ulice a separační
stání jsou doplněny o červené kontejnery
na drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší
sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo
na www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí
jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku ﬁnální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady
na životní prostředí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotřeba energie, suro-
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vin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Michal Kulhánek, starosta obce

Personální změny
obecního úřadu
Na jaře letošního roku došlo ke změně
v personálním obsazení na úseku správy
domovního fondu Obecního úřadu Velké
Březno. Na pozici referenta správy obecního
majetku nastoupila paní Sonja Klementová.
Michal Kulhánek, starosta obce

Výstavba nové
školní jídelny
V průběhu prázdninových měsíců bude
probíhat stavební příprava pro realizaci stavby nové školní jídelny. Konkrétně bude probíhat demolice bývalého včelína a nefunkční
trafostanice v areálu ZŠ Velké Březno. V současnosti se připravují podklady pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby
nové školní jídelny s kuchyní. Výběrové řízení bude, vzhledem k předpokládané výši cca
20 mil. korun, organizováno jako podlimitní
veřejná zakázka a realizovat jej bude společnost QCM s.r.o.
Michal Kulhánek, starosta obce

Projekt výstražných
a hlásných systémů
Během prázdninových měsíců započne
instalace tzv. výstražného a hlásného systému obce Velké Březno. Jedná se o instalaci
76 kusů obousměrných bezdrátových hlásičů, které budou primárně sloužit ke krizovým situacím. Systém budeme využívat
také k informování obyvatel o událostech
v obci Velké Březno. Tento projekt je dotován z operačního programu životní prostředí
částkou 2 777 332 korun.
Michal Kulhánek, starosta obce

Informace
o účinnosti nařízení
Evropské unie známe
pod zkratkou GDPR
Dne 25. 5. 2018 vzešlo v účinnost nařízení
Evropské unie o ochraně osobních údajů. Zásady a právní důvody zpracování osobních
údajů obecním úřadem lze ve stručnosti shrnout na:
• zákonnost, korektnost, transparentnost
– správce musí zpracovávat osobní údaje na základě nejméně jednoho právního

II. ČTVRTLETÍ 2018

•

•

•
•

•

ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV

3

důvodu a vůči subjektu údajů transparentně a korektně,
omezení účelu – osobní údaje musí být
shromažďovány pro určité a legitimní
účely a nesmějí být zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely,
minimalizace údajů – osobní údaje musí
být přiměřené a relevantní ve vztahu
k účelu, pro který jsou zpracovávány,
přesnost – osobní údaje musí být přesné,
omezení uložení – osobní údaje by měly
být uloženy ve formě umožňující identiﬁkaci subjektu údajů jen po nezbytnou
dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,
integrita a důvěrnost – technické a organizační zabezpečení osobních údajů.

Jednotlivé zásady jsou rozvinuty v článku
5 odst. 1 obecného nařízení. Vymezení, resp.
dodržování těchto zásad, je pro správce zásadní, nejen z toho důvodu, že to jsou de facto zároveň povinnosti, ale i proto, že v článku
5 odst. 2 obecného nařízení je stanovena odpovědnost správce za jejich dodržování a zároveň povinnost správce být schopen dodržování těchto zásad (povinností) doložit.
Právní důvody zpracování osobních údajů
znamenají oprávnění správce osobní údaje
zpracovávat. Právní důvody tak jsou nezbytným předpokladem, aby vůbec mohlo být
hovořeno ze strany správce o legálním zpracování, jelikož pokud by správce nedisponoval řádným právním důvodem ke zpracování
osobních údajů, bylo by dále nerozhodné,
zdali plní ostatní povinnosti, jelikož by osobní údaje zpracovával nezákonně a musel by
osobní údaje zlikvidovat.
Je důležité vědět, že i osobní údaje může
správce zpracovávat pro různé účely, přičemž pro každý účel potřebuje právní důvod zpracování osobních údajů. Zpracování
osobních údajů se vždy váže k účelu, na základě kterého se určí právní důvod zpracování. Není vyloučeno, že „jedny“ osobní údaje (nebo jejich určitý souhrn) bude správce
zpracovávat pro různé účely, přičemž tyto
účely mohou v čase vznikat či zanikat, aniž
by to představovalo povinnost osobní údaje likvidovat. Povinnost likvidace osobních
údajů nastane v případě, kdy správce pozbude poslední právní důvod ke zpracování
osobních údajů.
V rámci transparentnosti zpracování osobních údajů jsou na webové stránce obce zveřejněny informace o zpracování osobních
údajů v plnění jednotlivých činností. Informace zahrnuje zejména:
– účel zpracování (např. evidence petic,
stížností a žádostí o informaci),
– zda je použito automatické nebo manuálního zpracování osobních údajů,
– kategorie osobních údajů (citlivé, zvláštní) a kategorie subjektů údajů,
– kategorie příjemců osobních údajů,
– předání osobních údajů do zahraničí
mimo státy EU,
– právní základ zpracování,

Mapové vyznačení ulic Zadní a Nová, kde bude provedena rekonstrukce povrchu.
– uvedení údajů o pověřenci a jeho kontakty,
– poučení subjektu údajů o jeho právech.
Na adrese www.velke-brezno.cz jsou
ve složce GDPR uvedeny jednotlivé karty,
z kterých lze získat informace o jednotlivých
činnost obce v rámci jejího řízení a správy
a které zpracovávají osobní údaje občanů
Velkého Března. V nich mohou, občane získat přehledné informace o jednotlivých procesech řízení a správy obce a v nich zpracovávané osobní údaje fyzických osob.
Michal Kulhánek,
starosta obce

Jaké investice nás
letos čekají?
Vedle zahájení stavby nové školní jídelny,
či instalaci výstražného systému, o kterých
informujeme na jiném místě, bude v průběhu letních a podzimních měsíců probí-

hat celá řada dalších investic. I díky ﬁnanční
dotaci z MMR dojde k rekonstrukci povrchů
části místní komunikace Zadní od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Nová, dále
bude opravena celá MK Nová, až na hranici
s ulicí Školní. Ve vodním hospodářství je
ve stejném období plánována rekonstrukce
kanalizace a vodovodu v místní komunikaci vedoucí k č. p. 26 a 36 z ulice Litoměřická a obnova vodovodu v ulici Krátká, Školní
a Pod Strání. Na obě investiční akce budeme
žádat o dotaci z vodního fondu Ústeckého kraje. Zahájeny byly projektové práce
na zkapacitnění vodovodní sítě. Výsledkem
projektových prací bude návrh technického
řešení, které bude spočívat ve výstavbě vodovodního přivaděče mezi stávajícími vodojemy od vodního zdroje Vítov do vodojemu
Valtířov, vystavěn bude nový vodojem nad
lokalitou Na Výsluní a současně bude provedeno zkapacitnění vodovodní sítě za účelem
zlepšení tlakových poměrů.
Na přelomu června a července budou zahájeny práce na vybudování zcela nového

Mapové vyznačení nového chodníku pod zámkem.

4

chodníku včetně veřejného osvětlení od přejezdu u pivovaru, podél železniční tratě pod
zámkem, až k ulici Mlýnská. Na tuto realizaci
jsme požádali o dotaci z MAS Labské skály
ve výši 2,5 milionu korun. Realizační náklady
této investice jsou 2 470 409,89 Kč bez DPH.
Vzhledem k stáří a v mnoha případech téměř nebezpečnému stavu veřejného osvětlení, bylo vyhlášené výběrové řízení na zpracovatele projektu celkové obnovy veřejného
osvětlení. Předpoklad je, že na základě vzniklého projektu, dojde v průběhu 3 let ke kompletní obnově veřejné osvětlení, spočívající
ve výměně stávajících svítidel za úsporná led
– diodová, sloupů i vedení. Projekt předpokládá také využití moderního principu smart
city, např. v podobě wiﬁ připojení ve vybraných lokalitách (parky, dětská hřiště) apod.
Michal Kulhánek,
starosta obce

Kompostéry
a individuální nádoby
na separovaný odpad
Na začátku letošního roku jsme provedli dva průzkumy zájmu občanů o zapojení
do tzv. adresného třídění komunálního odpadu a používání plastového kompostéru.
Do dotazníkového šetření se zapojilo v případě adresného třídění 100 občanů, o plastový kompostér projevilo zájem cca 180 obyvatel obce. V současnosti se zpracovávají dvě
samostatné žádosti o poskytnutí podpory,
které budou na podzim tohoto roku podány
v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období 2014–2020.
Michal Kulhánek,
starosta obce
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Černé skládky
bioodpadu
Příchodem jara a s počínajícím sečením
trávy se v obci rozmohly černé skládky bio
odpadu, a to i přesto, že lidé mají převážně
rodinné domy se zahradami. V obci se také
nachází sběrné místo, kde je možnost tento

Autobusová zastávka ve Valtířově.

Chtěla bych proto touto cestou upozornit
všechny občany, kteří takto znečišťují cizí
pozemky, že jim v případě dopadu hrozí při
přestupkovém řízení pokuta až do výše 50 tisíc korun.
Libuše Kršková,
referent životního prostředí

Vyžínání
Ráda bych vyzvala všechny vlastníky pozemků, kteří ještě letos neposekali své pozemky, aby tak učinili v co nejkratším možném termínu!
V této souvislosti, bych chtěla zmínit, že
pokud máte pozemky sousedící s jiným
vlastníkem, podívejte se na vaše míry pozemků! Velmi často dochází k tomu, že mezi
pozemky, jsou půlmetrové neposekané pruhy plevele! Vypadá to nepěkně! Dosekávejte
i tyto pruhy! Mnohem lépe bude vaše práce
i pozemek vypadat!

Pozemek Na Výsluní, Velké Březno.

Valtířov pod křížkem u cesty k čističce.

Dále bych využila této příležitosti a zároveň požádala všechny vlastníky o spolupráci. Obec v současné době disponuje
malým počtem pracovníků VPP, což znamená, že je i málo sekáčů. Chtěla bych
proto vyzvat všechny občany, kteří vlastní
pozemky sousedící s místní komunikací či
chodníkem, aby při sekání vyžnuli i tyto
plochy za plotem. Velmi nám tím pomůžete! Děkuji.
Libuše Kršková,
referent životního prostředí

Opravy místních
komunikací
Výsprava výtluků a dutin na místních komunikací vzniklých v zimním období začíná
už během června vybranou ﬁrmou SaM silnice a mosty Děčín. Byla dokončena výsprava
chybějící části chodníku v ulici Litoměřická.

Nové odpadkové
koše na zastávkách
V červnu vyměnila obec staré odpadkové koše za nové. Nápad o umístění košů
na autobusové zastávky vznikl až po první
objednávce a přistavení prvních košů. Obec
se proto rozhodla dokoupit koše i na zbylá
místa v obci. Nové koše se tak objeví i na zastávkách u ZŠ a ve Vítově. Stávající odpadkové koše byly přetříděny a zanechány jen ty
v dobrém stavu. V budoucnu bychom rádi
staré koše zrenovovali.
Libuše Kršková,
referent životního prostředí
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Každoroční problém u hlavní silnice
ve směru na Ústí nad Labem.
druh odpadu, zcela zdarma, uložit a zároveň
se pořádá 2x ročně svoz žoků. Přes tyto veškeré možnosti se najdou lidé, kteří bez sebemenšího studu vyhodí trávu do škarpy či
na sousedící pozemky, přičemž kazí vzhled
celé obce. Proč si nezřídí na zahradě kompostér? Proč si rostlinné zbytky neuloží na svém
pozemku? Jediné možné odpovědi, které mě
napadají, jsou – nevejde se mi to tam, narušilo by to vzhled mé pěkné zahrady, mohlo
by to zapáchat, nechci si koupit kompostér.
Myslíte si, že to všechno, co vy u sebe nechcete, chtějí mít vlastníci pozemků, kam vy
to odhodíte? Já vždy říkám: „Jak by vám bylo,
kdyby toto udělal někdo vám?!“

V současné době se dokončuje rekonstrukce schodů v průchodu mezi domy a ulicemi Školní – Litoměřická.
Zbývající část chodníku u horní budovy ZŠ
v ulici Krátká bude během prázdnin vydlážděná zámkovou dlažbou.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti plánujeme
opravu a rozšíření chodníku u autobusové
zastávky ve Valtířově.
Kvůli přejíždění čtyřkolek po lávkách
a mostech plánujeme vybudovat nové zábrany, které budou v šíři průjezdu kočárku.
Především se jedná o most u homolské autobusové zastávky a podchodu pod železničním mostem.
Pro zvýšení bezpečnosti jak na místních
komunikacích, tak i na cyklostezce, budou
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instalovány po souhlasu a doporučení dopravní policie, zpomalovací prahy. O jejich
instalaci Vás budeme informovat v příštím
čísle zpravodaje.
Kateřina Jelínková ,
správa obecního majetku
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Pronájem
obecních
pozemků
Rada obce Velké Březno schválila návrh
úpravy základního nájemného z obecních
pozemků.
Účel nájmu:
• louka, kosení trávy (pozemek nesmí být
oplocen)
0,50 Kč /m2/rok
• zahrada (ovocná, okrasná, k rekreaci)
4,– Kč/m2/rok
• manipulační plocha, přístupová cesta
10,– Kč /m2/rok
• umístění přístřešku, pergoly apod.
20,– Kč/m2/rok
Nájemné ze smluv o nájmu pozemku
platných ke dni schválení tohoto usnesení,
se nemění. V případě, že nájemce požádá
o změnu smlouvy, bude nájemné vypočteno
nově, dle aktuálních cen stanovených radou
obce. Nájemné z nájemní smlouvy uzavřené
s právnickými osobami, zapsanými spolky
a podnikateli, bude stanoveno ke každému
případu radou obce.
Kateřina Jelínková,
správa obecního majetku

Místní poplatek
za provoz odpadů
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
je nutní uhradit pro rok 2018 nejpozději
do 31. 8. 2018.

Stav před a po opravě.

Platbu za tyto poplatky lze provést
na pokladně obecního úřadu, kancelář č. 2
nebo převodem přes bankovní účet. Podklady k platbě Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 412 528 473 případně na e-mailu:
dvorakova@velke-brezno.cz
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Při platbách bankovním převodem, prosím, uvádějte správné variabilní a speciﬁcké
symboly.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může
poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě
může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických
osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit
jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Petra Dvořáková,
referent správy daní a poplatků

NÁZOR ZASTUPITELE

Názor zastupitele
a informace
z činnosti Majetkové
a bytové komise
(MBK)
Na základě požadavků vzešlých z pracovního jednání zastupitelstva v dubnu tohoto
roku, předala MBK zastupitelstvu ﬁnální verzi
Koncepce hospodaření s obecními byty do r.
2025 ke schválení a zastupitelstvo obce (ZO)
ji schválilo v květnu.
Jde o nalezení řešení ve dvou zásadních
oblastech – výše nájemného a prodej některých bytů. Kdo chce znát důvody přijatého
řešení, odpovědi najde ve dvou dokumentech – Koncepce hospodaření s obecními
byty a Analýza stavu bytového fondu. A pokud zde odpověď nenalezne, stačí se ptát
vedení obce. A jak bylo řečeno již mnoho-

Chodník u horní Základní školy v ulici Krátká – porovnání stavu na začátku rekonstrukce a výsledku.
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krát v minulosti, dokumenty jsou k dispozici
na webových stránkách obce v sekci „Dokumenty obce“.
Obnova bytového fondu (BF) byla a je nedostatečná a dlouhodobě ﬁnančně podhodnocená. Bylo by určitě dobré vědět důvod,
proč se vedení obce v minulých obdobích
nechovalo jako řádný hospodář. V současné
době na kompletní obnovu BF nejsou peníze
(odhadovaná částka přes 80 mil. korun). Nájemné v obci se nezvyšovalo možná 20 a více
let. Dluh z nájmů ke konci r. 2017 činil 1,8 mil.
korun a mezi roky 2006–2016 bylo téměř
6 mil. korun z vybraného nájemného použito na jiné, nebytové potřeby. Tyto chybějící
peníze jsou jedním z důvodů, proč obecní
domy a byty vypadají tak, jak vypadají a proč
obec musí řešit problém, jak dál s obecním
bytovým fondem.
Protože jsem v poslední době zaznamenal
emaily a i některé dotazy s naprosto zkreslenými informacemi, jako je hrozící výprodej všech bytů, uvržení nájemníků do spárů
spekulantů a pomalu i vystěhování na ulici,
rád bych to uvedl na pravou míru. Ačkoli se plánuje spustit komunikační kampaň
s nájemníky na podzim tohoto roku, nevím
o tom, že by vedení obce v současnosti poskytlo veřejnosti další podrobnosti, které by
těmto dezinformacím (řekl bych i úmyslným)
zabránily či je omezily. Proto jsem se rozhodl
popsat historii vzniku a tvorby nového přístupu k problematice obecního bydlení trochu podrobněji.
Když byl před asi třemi lety na jednání zastupitelstva vznesen návrh na prodej bytů
z důvodu získání dalších ﬁnančních prostředků, byl jsem proti. Protože bez důkladné analýzy stavu bytového fondu, odhadu
nákladů na obnovu, odhadu výnosů z prodeje a určení na co se použijí, bez znalosti
demograﬁckého vývoje počtu obyvatel, bez
znalosti toho, kde chce obec být za 10–20
let, bez odhadu dopadu sociálních aspektů
a mnoha dalších faktorů, nelze v dlouhodobém výhledu zodpovědně a kvaliﬁkovaně
rozhodovat o tom, jak dál nakládat s obecním bytovým fondem.
Proto vznikla iniciativa na vytvoření takovéto analýzy a MBK dostala úkol ji vytvořit.
Požádal jsem o členství v MBK, abych se
mohl aktivně podílet na její tvorbě. Po téměř
2 letech se podařilo sebrat veškeré nutné
informace a přehledy o domech, bytech,
nájmech, nájemnících a obyvatelích obce
a na jejich základě připravit podrobnou
analýzu, ze které vznikly 4 varianty, jak by se
mohlo pokračovat. Jedna z nich byla vybrána právě na květnovém jednání ZO.
Snažil jsem se poskytovat průběžně informace o stavu prací na Analýze/Koncepci
v několika minulých číslech Obecního zpravodaje. Kdo chtěl, mohl si detailní informace
kdykoli nalézt v dokumentech na webu, kde
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byly pravidelně aktualizovány. Pokud někdo
najednou říká, že žádné informace neměl
a o tom nevěděl, pak je to jeho chyba; stačilo
se více zajímat a ptát. Pokud někdo říká, že
ví o zájemcích či kmotrech, čekajících na začátek prodeje, pak má možná pravdu, ale
dezinformuje. A bylo by určitě zajímavé též
vědět, kdo jsou ti zájemci o koupi obecních
bytů, když to ještě nebylo šířeji komunikováno. Jak je vysvětleno níže, pokud bude platit schválená Koncepce, v žádném případě
k tomu nedojde.
Ve stručnosti – musí dojít k úpravě nájemného. Obec chce nabídnout k prodeji byty
jen stávajícím nájemníkům, kteří budou mít
zájem o jeho nákup. Bude prosazovat prodej
do vlastnictví tzv. sdružení vlastníků. Obec
bude nabízet pomoc při vzniku a rozjezdu
sdružení vlastníků a chce nabídnout i zajímavou cenu. Obec je proti prodeji bytů třetím
osobám, ať už soukromým či právnickým.
Nechceme zde spekulanty s byty. Podrobnosti, jak bude vše organizováno, budou komunikovány vedením obce během tohoto
roku. Takto je to navrženo v odsouhlasené
Koncepci, která obsahuje seznam kroků a jejich časovou posloupnost. Troufám si říct, že
je to poprvé v novodobé historii obce, kdy
se problematikou obecního bydlení začalo
vedení obce opravdu seriózně a odpovědně
zabývat.
Nyní je v plné kompetenci a odpovědnosti
vedení obce realizovat schválené kroky v daných termínech. Před vedením obce stojí
úkol připravit a komunikovat s občany další
postup. Nebude to jednoduché a ani snadné. Pokud se má situace v bytovém hospodářství zlepšit, vedení obce musí činit i nepopulární kroky. Řešení nelze odkládat jen
proto, že letos budou volby a voliči by nás
nemuseli volit. Je to otázka svědomí a odvahy řešit problémy bez zbytečného odkladu.
Jiří Pavliš,
zastupitel a člen MBK komise
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86 závodníků bylo rozřazeno podle věku
do 4 kategorií. Rekordmanem trati se stal
Milan Maršoun ml., který ovál zaběhl za 1.05,
za ním se s tratí nejlépe poprala Adriana Truxová a bronzovou medaili v kategorii „dospěláci“ bral Honza Batěk. Kategorie MŠ +
1. třída měla trať zkrácenou. Nejlépe si s tratí
poradila Maruška Burdová a Ondra Los, hned
za nimi doběhla Terka Vrbová a Toník Leskota a 3. místo obsadila Verunka Tauscheová
a Tomášek Kareš. V kategorii 2. – 4. třída zaválela Natka Vrbová a Martin Hornof, stříbro
brala Bětuška Šleisová a Tom Cimpl a za nimi
doběhla Viky Mendlová a Gusta Pečiva. V kategorii 5. – 7. třída nejlépe zaběhla Barbora
Střížková, Vojta Radla a Kuba Vorlíček. Trať
dlouhá 450 m byla velmi náročná, neboť
slunce naplno pálilo. Všichni závodníci trať
zdolali na výbornou a všem patří velké díky.
Jen dospěláků se na trať postavilo hned 38
a myslím si, že toto je nejlepší způsob, jak
děti zvednout od PC a ukázat jim správnou
cestu.
Doprovodným programem bylo tradiční
malování na chodník, letos na téma „Co bych
chtěl mít doma za zvíře“. Do role hlavního
porotce byl pasován DJ Vašek, který celé
dopoledne oživil krásnou hudbou. Nakonec
byli odměněni všichni. Celý program byl zakončen společným opékáním buřtíků.
Za rok při 6. ročníku Májového běhu se budeme těšit i na vás, kterým to letos nevyšlo.
Za kulturní komisi
Lenka Šidáková

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko
do mateřské školy

Další velký projev
solidarity občanů
Velkého Března
a Valtířova

V úvodu příspěvku bych se ráda ohlédla
na samý začátek jara. Měsíc duben nám přímo pohádkově otevřelo naše známé Divadlo Koloběžka s příběhem „O čarovné vrbě“,
s kterým jsme rádi zavzpomínali na nedávné
Velikonoce.
Společné foto v upomínku na školní rok
2017/2018 nám přijel již naposledy vykouzlit
pan fotograf Ivan Rendl, dále se svému umění bude věnovat jen pro radost.

Dne 8. 5. 2018 se ve valtířovské Pískovně
konal již 5. ročník Májového běhu pořádaný
obcí Velké Březno. Od 9.45 probíhala prezence závodníků a rozřazování do běžeckých
kategorií a hned poté následovala společná
rozcvička vedená Ivanou Charvátovou. Tentokrát se běželo pro Martínka Maredu, chlapce
s handicapem, pro kterého žáci ze ZŠ a MŠ
ve Velkém Březně už několik let sbírají víčka.
Zisk ze startovného, který byl nádherných
12 050 Kč, bude převeden na konto Bariéra,
aby mohl jet Martínek do lázní v Klimkovicích.
Korunky poslali i lidé, kteří vůbec neběželi, ale
chtěli pomoci. Všech dárců si moc vážíme.

Při poznávání Velkého Března jsme navštívili místní knihovnu. Paní Dvořanová nás
ochotně přijala a povyprávěla, jak se my malí
školkáčci můžeme stát „čtenáři“.
Vydali jsme se i do města Ústí nad Labem,
navštívili Kulturní dům a zhlédli „Kouzelný
svět“ – krásný muzikál pro děti; mimo jiné
za tento nádherný zážitek musíme poděkovat Elišce Kurkové, která nás na muzikál pozvala a dokonce v něm i vystupovala.
Měsíc duben nám však připravil i velmi
poučné zážitky. Jedním z nich byl Den Země,
který pro nás již tradičně připravují žáci
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Děti pod rozhlednou Štěpánka.
místní ZŠ pod vedením paní učitelky Lenky
Šidákové a Evy Železné. Dozvěděli jsme se
opravdu mnoho zajímavého o naší Zemičce,
ale hlavně to, jak o ni pečovat a chránit ji!
Paní učitelka Stáňa Motyčková s předškoláčky opět navštívila Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem. Dětem byla
umožněna prohlídka všech zákoutí oddělení, pod vedením zkušené zdravotní sestry si
děti prakticky vyzkoušely první pomoc a dozvěděly se spoustu zajímavého z oblasti prevence proti úrazům a nemocem.
Závěr měsíce dubna pak patřil zcela jistě
„Pálení čarodějnic“. Děti s rodiči doma vyrobily mnohdy opravdu originální exponáty,
není divu, že všechny neskončily v plamenech, ale putovaly s dětmi zpět domů. Čarodějnický trojboj a rejdění u ohně měla pod
koštětem jako tradičně vrchní čarodějnice
Marcelína (pí. uč. Marcelka Grivalská).
V prvním týdnu měsíce května proběhl zápis do MŠ Velké Březno. Do mateřské
školy byly přijímány děti zpravidla od tří let,
způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti
a přiměřeně samostatné, a to podle stanovených kritérií MŠ. Celkem podalo žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání 31 rodičů. Na školní rok 2018/2019 bylo přijato 17

Děti v aleji Cimrmanových mužů.
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Karneval na školce v přírodě.
nových dětí, tzn. že kapacita MŠ bude opět
plně obsazena. První společné setkání s rodiči nově přijatých dětí proběhne ve čtvrtek 14. června (viz. Pozvánka na webových
stránkách MŠ). Den otevřených dveří pro rodiče s dětmi nabídneme v posledním týdnu
v červnu.
V dalším květnovém týdnu se skupina 25ti dětí vydala na školku v přírodě do Příchovic. Čekala na ně pobytová hra „Z pohádky
do pohádky“ a spousta pohybových aktivit
a dobrodružství v nádherném horském prostředí.
Než jsme odjeli na „školandu“, nacvičila
paní učitelka Ivanka Mottlová s dětmi pásmo
k „Vítání občánků“, určitě se všem moc líbilo.
K měsíci květnu patří i Den matek a s tím
již tradiční pozvání od pana Koleva do svého
zahradnictví. Děti si zahradnictví prohlédly
a pod odborným dohledem zasadily mnohé
svou první kytičku – dárek pro maminku.
Také nesmím zapomenout na další tradiční akci, a to „Běh zámecký parkem“ opět
ve spolupráci se ZŠ. Děti si běh opravdu užily, vyprávěly o něm, dokonce se objevoval
i na odpoledních výkresech.
Květen nám zpestřilo teplické Divadlo
Krabice s příběhem „Indiánka Janka“. Neu-

Děti v lesoparku.

věřitelné vystoupení dvou herců, kteří děti
strhli do příběhu od prvního okamžiku. Indiánka Janka přijela za svým nemocným
dědečkem – náčelníkem Ušušunou, následně s koníkem Zoubkem se vydává na cestu
hledat tajemný lék …
Velice rádi jsme se znovu zúčastnili hokejbalového dopoledne – menšího „tréninku
hokejbalu“, kde jsme si vyzkoušeli jeho základy (střelbu na bránu, přihrávky, základní pohyb na hřišti) a poznali, zda by nás tento sport
bavil či nikoli. Pár vybraných nadšenců pak
mohlo „reprezentovat“ naši školku na Turnaji
školek. Bohužel se areál sportoviště začal rekonstruovat, a tak byl turnaj zrušen.
A opět jsme se vydali na výlet, tentokrát
do ZOO v Děčíně. Velkou zábavu jsme si užili
v dětské kontaktní zoo ale i při samotné prohlídce. Zastavili jsme se u spousty interaktivních zařízení, díky nimž jsme mohli zoo vnímat všemi smysly. K dispozici bylo i několik
naučných stezek. V ZOO se nám moc líbilo,
k vydovádění jsme využili velký dětský areál
s průlezovým hradem a opičí lanovou dráhou a horolezeckou stěnou.
Měsíc červen začíná vždy zvesela, vždyť
1. června je MDD a ten se musí náležitě osla-
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vit. Tentokrát jsme si vybrali opravdu nádherné místo – Státní zámek Velké Březno. Paní
učitelka Dita Doležalová domluvila návštěvu
s princeznami, které nás zámkem provedly
a pohostily královskou bábovkou a kakaem.
V zámku jsme se cítili jako v pohádce. A to
není vše, v zámeckém parku jsme našli královský poklad – zlaťáky.
Jeden dárek k MDD již děti dostaly předem, rodina Vandrovcova nás pozvala
na svou zahradu (kiosek u cyklostezky)
na hravé dopoledne se zmrzlinkou a navíc
jsme obdrželi ještě druhé pozvání na závěr
školního roku.
Předškoláčci se byli podívat na své kamarády prvňáky přímo v jejich třídách. Předvedli nám opravdovou školní hodinu – počítali, četli, psali, zpívali i cvičili. Seznámili
nás se školními zvyklostmi a dokonce jsme
si od nich odnášeli dárečky a malý domácí
úkol.
První letní den v kalendáři ještě vidět není,
ale teplé počasí nám léto opravdu připomíná, a tak jsme kolem školky nakreslili mnoho
krásných letních obrázků, plány na prázdniny, na dovolenou,… Snad se „Galerie
na chodníku“ všem návštěvníkům líbí.
V době, kdy píši tento příspěvek, chystá
třída Motýlků a taneční kroužek vystoupení
pro babičky a dědečky z Domova pro seniory
ve Velkém Březně. Věřím, že je naše návštěva
potěší a vystoupení se budou líbit. Také nás
čeká olympiáda, která proběhne na fotbalovém hřišti a kde si děti poměří svou rychlost,
pohybové dovednosti a obratnost. Dále se
celá školička připravuje na třídní besídky,
kde děti předvedou vše, co se za celý školní
rok naučily. I zde věřím, že se rodiče i ostatní diváci pobaví a odmění účinkující vřelým
potleskem; součástí besídek bude i vyhodnocení celoroční sběrové soutěže. Tečku
za červnovými akcemi udělá „Zahradní slavnost“ – program připravený pro děti a rodiče
na školní zahradě, kde hlavním bodem bude
loučení se školáky.
V závěru si dovoluji připomenout, že MŠ
ve Velkém Březně bude uzavřena v době
od 16. 7. do 19. 8. 2018.
Za celou mateřskou školu Vám všem přeji
krásné léto plné nádherných společných zážitků!
Pavla Hasprová,
ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní okénko
Jaro a začátek léta je období, kdy ve škole
střídá jedna akce druhou. Pojďte se seznámit
aspoň s některými!
• Branné dny pro 1. a 2. stupeň jsou na naší
základní škole trvalou součástí školního
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Zápis do první třídy.
vzdělávacího programu. Žáci se připravují
na zvládnutí mimořádných situací.
• 26. jarní výstup na Milešovku. Žáci, učitelé, rodiče, absolventi a přátelé školy
pokračují v tradici, kterou před 85 lety
založili velkobřezenští Sokolové.

paní učitelky D. Dobrotinové a paní učitelky
L. Šidákové. Soutěžícími byli: Maruška Burdová, Bertík Karjagin, Adélka Drozdová, Kubík Vandrovec, Toník Kuděla, Matěj Hanzal,
Anička Šedivcová, Honzík Musil, Martinka
Šidáková a Martin Antoško.

• Velkou událostí byl zápis do 1. třídy. Kapacita školy umožnila přijmout všechny
zájemce.

Po dvouhodinovém zápolení se zástupci 1. tříd Maruška Burdová a Bertík Karjagin
a zástupci 5. tříd Martina Šidáková a Martin
Antoško umístili na 2. místě ve svých kategoriích. Celkově jsme získali krásné 4. místo
v hodnocení škol. Všichni obdrželi diplom
a věcné ceny.

• Školní jarmark má tradičně velký ohlas
u žáků školy, ale i u velkobřezenské veřejnosti. Krásné počasí a rozesmáté dětské
tváře, co více si přát!

Pro všechny děti to byly cenné zkušenosti
a nezapomenutelné zážitky pro příští účast
na olympiádě.
D. Dobrotinová

• Škola spolupracuje se Státním zdravotním ústavem.

Den Země 2018
v ZŠ a MŠ

• Výchova pro život je projekt, který každoročně probíhá na 2. stupni.

Všeználkova
olympiáda
Dne 21.5 2018 pořádala Základní škola
Hluboká v Ústí n/L již 9. ročník Všeználkovy
olympiády pro žáky 1. stupně základních
škol. Celkem bylo přihlášeno 10 škol.
Olympiáda byla rozdělena do pěti věkových kategorií – pro první, druhý, třetí, čtvrtý
a pátý ročník. Soutěžilo se v oblastech: Jak
známe pohádky a příběhy, Jak se umíme
poprat s logikou, Jak jsme obratní a šikovní,
Jak známe Ústecko (1. a 2. ročník), Jak známe
přírodu kolem nás, Angličtina kolem nás (3.
– 5. ročník).
Naše škola se olympiády zúčastnila se dvěma zástupci z každého ročníku v doprovodu

Dne 23. 4. proběhl na 1. stupni Den Země.
Po slavnostním uvítání v aule na děti čekalo
11 stanovišť, kde se třídil odpad, odhadovala se doba rozkladu odpadků, házelo se baterií na cíl a dělaly se další aktivity spojené
s ochranou životního prostředí.
Na stanovištích byl výběr žáků ze sedmých tříd, kterým patří velké poděkování
za jejich profesionalitu. Je vždy pěkné sledovat, jak starší žáci předávají své zkušenosti mladším. Celý soutěžní den byl na závěr vyhodnocen a z 1. místa se nakonec
radovala třída 2. B, jen o pár bodíčků méně
získala třída 2. A a z bronzu se radovali naši
nováčci, třída 1. A. Všechny třídy si odnesly
sladkou odměnu a všichni jsme si den náramně užili.
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Den země 2018 v základní a mateřské škole.
Současně probíhal Den Země v MŠ, který
byl v plné režii našich deváťáků, kterým patří
také velké poděkování. Děti z MŠ se už těší
na další ročník.
Součásti Dne Země bylo i hlasování o nejhezčího „ropáka“ od žáků z 2. stupně. Vítězem se stala třída 7. B, které moc gratuluji.
Jejich ropák Batman získal neuvěřitelných
150 bodů.
Lenka Šidáková,
koordinátor EVVO

3. místo
ve vybíjené
Dne 19. 4. 2018 jsme se zúčastnili okresního ﬁnále ve vybíjené, kde jsme se umístili
na krásném 3. místě.
Velké díky patří našemu týmu v sestavě:
Vild Jan, Rostislav Filo, Mikeš Jan, Vanša Jiří,
Verbný Tadeáš, Kremlík Tomáš, Brož Tomáš,
Mendlova Soﬁe, Hora Albert, Švejda Radek,
Antoško Martin a Šidáková Martina. A také
paní učitelce Hetzendorfová, která s žáky pilně trénovala.
PaedDr. Jan Darsa,
ředitel
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24. ročník Běhu zámeckým parkem.

24. ročník Běhu
zámeckým parkem
Dne 14. 5. 2018 proběhl v zámeckém parku 24. ročník tradičního Běhu zámeckým
parkem. Běhu se zúčastnili všichni žáci ZŠ
i dětičky z MŠ ve Velkém Březně. Rozdalo se
celkem 17 sad medailí a 68 diplomů. Letos
se na 1. stupni vyhodnocoval každý ročník
zvlášť, takže ze zámku odcházelo více spokojených dětí s medailí na krku. Počasí nám
přálo, přišlo i hodně diváků, takže si žáci
závody užili naplno. Velké poděkování patří
žákům 9. tříd, kteří pomáhali při organizaci
závodů.
Výsledky jednotlivých kategorií:
1. třídy – DÍVKY:
1. MÍSTO: Nella Vondráčková 1.18
2. MÍSTO: Verča Francová 1.19
3. MÍSTO: Maruška Burdová 1.20
4. MÍSTO: Terezka Vrbová 1.24
– CHLAPCI:
1. MÍSTO: Toník Hovorka 1.19
2. MÍSTO: Martínek Oravec 1.20
3. MÍSTO: Vojtík Eisenhammer 1.21
4. MÍSTO: Toník Leskota 1.24

2.třídy – DÍVKY:
1. MÍSTO: Zuzka Dvořáková 2.35
2. MÍSTO: Bětka Šleisová 2.40
3. MÍSTO: Adélka Drozdová 2.51
4. MÍSTO: Martinka Studničková 2.53
– CHLAPCI:
1. MÍSTO: Máťa Buzek 2.26
2. MÍSTO: Tomášek Cimpl 2.27
3. MÍSTO: Gusta Pečiva 2.33
4. MÍSTO: Filda Šeﬂ 2.34
3. třídy – DÍVKY:
1. MÍSTO: Eliška Michalčíková 2.26
2. MÍSTO: Sabinka Sokolovská 2.37
3. MÍSTO: Kačenka Jašková 2.38
4. MÍSTO: Sára Tichá 2.49
– CHLAPCI:
1. MÍSTO: Kája Vild 2.28
2. MÍSTO: Toník Hora 2.29
3. MÍSTO: Toník Kuděla 2.44
4. MÍSTO: Kuba Secký 2.45
4. třídy – DÍVKY:
1. MÍSTO: Vendulka Vrbová 2.57
2. MÍSTO: Simča Hovorková 3.09
3. MÍSTO: Anežka Svobodová 3.15
4. MÍSTO: Natálka Vrbová 3.16
– CHLAPCI:
1. MÍSTO: Vojta Svoboda 3.03
2. MÍSTO: Ráďa Švejda 3.04
3. MÍSTO: Jarda Králík 3.13
4. MÍSTO: Matěj Motyčka 3.16
5. třídy – DÍVKY:
1. MÍSTO: Terka Tauscheová 3.05
2. MÍSTO: Martinka Šidáková 3.10
3. MÍSTO: Verča Šestáková 3.17
4. MÍSTO: Kačka Zumrová 3.27
– CHLAPCI:
1. MÍSTO: Tobias Dvořáček 2.49
2. MÍSTO: Luky Vostřel 2.51
3. MÍSTO: Kuba Charvát 2.52
4. MÍSTO: Bertík Hora 3.00

Třetí místo ve vybíjené.

6. – 7. třídy – DÍVKY:
1. MÍSTO: Šarlota Truxová 2.56
2. MÍSTO: Andy Kulhánková 2.57
3. MÍSTO: Míša Hercíkoví 2.58
4. MÍSTO: Natka Hudečková 3.17
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– CHLAPCI:
1. MÍSTO: Dan Hovorka 3.17
2. MÍSTO: Martin Bárta 3.19
3. MÍSTO: Kryštof Truxa 3.44
4. MÍSTO: Vláďa Sokolovský 3.52
8. – 9. třídy – DÍVKY:
1. MÍSTO: Adriana Truxová 4.03
2. MÍSTO: Adéla Šťastná 4.04
3. MÍSTO: Kája Kovářová 4.16
4. MÍSTO: Terka Vengrynská 5.07
– CHLAPCI:
1. MÍSTO: Zdenda Studnička 5.58
2. MÍSTO: Maty Vondráček 6.00
3. MÍSTO: Richard Šustík 6.13
4. MÍSTO: David Zlámal 6.35

Další stříbrný
fotbalový úspěch
družstva ze ZŠ
ve Velkém Březně
Dne 26. 4. 2018 se na ZŠ Nová v Ústí nad
Labem sešlo 16 mužstev složených ze žáků
4. – 5. tříd, aby poměřili své fotbalové dovednosti v tradiční soutěži Mc Donald´s Cup.
Tým složený z Lukáše Vostřela, Matěje Kulhánka, Tobiase Dvořáčka, Jirky Vanši, Kuby
Charváta, Míry Habrnála, Kuby Jendriska,
Kuby Mužíka, Vojty Svobody, Bertíka Hory
a Filipa Helebranta bojoval, co mu síly stačily,
a že jich nebylo málo. Tři vítězná utkání v základní skupině nás posunula do osmiﬁnále,
kde na nás čekali chlapci ze ZŠ Mojžíř. Zápas
to nebyl lehký, ale mohli jsme se spolehnout
na vynikající výkon brankáře Tobiase Dvořáčka a góly Matěje Kulhánka a Lukáše Vostřela
nás posunuly do čtvrtﬁnále. V zápase o me-

Stříbrní fotbaloví medailisté.

Medailové žně žáků naší základní školy.
daile zazářil Jirka Vanša, který vstřelil 4 góly
do brány chlapců ze ZŠ Anežky České. Zápas
o vytoužené zlato a postup do krajského ﬁnále na teplická stínadla byl velmi napínavý.
Od poloviny zápasu jsme prohrávali o gól,
ale Matějovi Kulhánkovi se povedl parádní
kousek, když v poslední vteřině treﬁl soupeřovu bránu z přímého kopu. Tento vyrovnávací gól nám dával naději na postup. Na řadu
přišly penalty, ve kterých se klukům moc nedařilo, a naši chlapci brali stříbrné medaile.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Jirka Vanša.
Klukům patří velké poděkování za vzornou
reprezentaci naší školy.
O den později na stejné místo přijeli naši

chlapci z 2. – 3. třídy (Tomáš Cimpl, Filip Šeﬂ,
Toník Hora, Maty Berjak, Dan Herolt, Míša
Pešek, Toník Kuděla, Kuba Vandrovec, Adam
Veselý a Péťa Mašek). I tady byla konkurence veliká a našim klukům jejich výkon stačil
na 5. místo. Před účastí ve čtvrtﬁnále kluky
zastavili chlapci ze ZŠ Mojžíř. Nejlepším hráčem byl po zásluze vyhlášen Tomáš Cimpl.
Děkuji i za trenérskou podporu panu Cimplovi, Berjakovi a Kulhánkovi.
Lenka Šidáková

Medailové žně
pro žáky ze ZŠ
ve Velkém Březně
Dne 3. 5. se na Městském stadionu v Ústí
nad Labem konal již 5. ročník štafetového poháru. Nejprve se běželo na 8 x 100 m
(1.–3. třída), další kategorie byla na 8 x 100 m
(4.–5. třída), následovala smíšená štafeta A,
B na 8 x 200 m. Nechyběly ani doplňkové
disciplíny, jako je hod medicinbalem a skok
daleký. Nejrychlejší a vítěznou školou se stala
naše Základní škola Velké Březno, která suverénním způsobem ovládla všechny disciplíny.
Prvenství si naši žáci připsali i v doplňkových
disciplínách, a to Zuzka Dvořáková, která
zvítězila ve skoku z místa (160 cm) a v hodu
medicinbalem (7,5 m), Toník Hora odhodil
medicinbal do vzdálenosti 6,5 m a taktéž
zvítězil a pozadu nezůstali ani naši nejlepší
fotbalisté Matěj Kulhánek, který medicinbal
poslal do vzdálenosti 8 metrů a Lukáš Vostřel,
který skočil do písku 3,9 metrů.
Štafeta složená z Matěje Kulhánka, Lukáše
Vostřela, Járy Králíka, Tobiase Dvořáčka, Simči
Hovorkové, Rózy Džavíkové, Emmy Frýdkové,
Martiny Šidákové, Vendy Vrbové, Emy Křížové, Zuzky Dvořákové, Lídy Kudělové, Filipa
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Šeﬂa, Toníka Hory, Tomáška Cimpla a Matyáška Buzka si vybojovala postup do krajského
ﬁnále, který se uskutečnil 15. 5. opět na Městském stadionu v Ústí nad Labem.
PaedDr. Jan Darsa,
ředitel

Víceletá gymnázia
Obecně se velmi často úspěšnost školy
měří počtem žáků, kteří přejdou na střední
nebo vysoké školy. Toto kritérium úspěšnosti ne vždy platí (velký počet volných míst
na středních i vysokých školách), ale v jednom případě platí určitě – víceletá gymnázia. Z celého Ústí nad Labem a okolí se letos
přijímá pouze 60 žáků! Na přijímací zkoušky
se hlásí v podstatě pouze žáci se samými jedničkami a často s řadou úspěchů v různých
vědomostních olympiádách. Ze Základní
školy ve Velkém Březně bylo přijato na více-
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letá gymnázia celkem 7 žáků. To znamená,
že 11,7 % letošních víceletých gymnazistů
je z vesnické velkobřezenské základní školy! Připomínám, že v rámci tzv. inkluze jsou
ve třídě jak žáci s poruchami učení, tak žáci
talentovaní. Nejednoduchým úkolem učitele
je kvalitně se věnovat nejenom oběma zmíněným skupinám, ale i ostatním žákům!
PaedDr. Jan Darsa,
ředitel

Dvě ekologické
aktuality
Loni Základní škola Velké Březno odevzdala k recyklaci 1 018 kilogramů vysloužilého
elektrozařízení a již několik let zodpovědně odevzdává elektrozařízení ke zpětnému
odběru. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
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surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Uspořili jsme 24,69
MWh elektřiny, 1 753,81 litrů ropy, 94,27 m3
vody a 0,46 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 4,54
tun CO2, a produkci nebezpečných odpadů
o 19,55 tun.
Celostátní soutěž Recyklohraní (stav ke
dni 6. 6. 2018): 1. místo 43 281 bodů, Základní škola Velké Březno, okres Ústí nad Labem,
2. místo 26 891 bodů, Základní škola, Liberec, Kaplického 384, 3. místo 25 359 bodů,
Základní škola Troubelice, okres Olomouc.
Recyklohraní je školní recyklační program
pod záštitou MŠMT České republiky, jehož
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti
třídění a recyklace odpadů a umožnit jim
osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
PaedDr. Jan Darsa,
ředitel

Přehled kulturních akcí v naší obci (červen/červenec – září 2018)
červen
Pohádkový park
(30. června 2018 od 18.00 hod.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno, ZŠ Velké Březno
Festival TIVOLÍ hudební léto
(každou prázdninovou sobotu)
Pořadatel: Obec Velké Březno, KD Tivoli

červenec
Za pohádkou na zámek
(každá prázdninová neděle od 14.00 hod.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Setkání s Bennewitzovým kvartetem
(11. července 2018 od 19.00 hod.)
Pořadatel: Morpheus Art, s.r.o. Michal Mašek,
Státní zámek Velké Březno
Noční prohlídka
(28. července 2018 od 21.00 hod.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

srpen
50leté výročí 21. srpna 1968
(21. srpna 2018)
Pořadatel: Stanko spol. s .r.o.,
Restaurace Na Kopečku Valtířov
Hradozámecká noc 2018
(pohádka, řízená degustace vín
v zámeckých komnatách, divadlo)
(25. srpna 2018 od 19.00 do 2.00 hod.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

září
Expedice Buková hora
Pořadatel: ZŠ Velké Březno
Zahradní slavnosti (15. září 2018)
Pořadatel: Stanko spol. s r.o., Restaurace Na Kopečku Valtířov
Dny evropského dědictví
– Oživený zámek – strhující příběhy
z historie zámku
(15. a 16. září 2018)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Noční prohlídka oživeného zámku
(15. září 2018 od 21.00 hod.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Jízda parních vlaků Střekov – V. Březno – Zubrnice
(22. – 23. září 2018)
Pořadatel: Zubrnická museální železnice
Světla nad Bunkry
(23. září 2018)
Pořadatel: Muzeum ČSLO Valtířov
Koncert věnovaný 165. výročí návštěvy F. Liszta
(26. září 2018)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Sportovní klání Březňáci x Valtířováci x Vítováci
(28. září 2018)
Pořadatel: Obec Velké Březno, pískovna Valtířov
Svatováclavská zábava
(28. září 2018)
Pořadatel: Obec Velké Březno, KD Tivoli

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

Slyšeli jste
o onomastice?
Často se setkávám s názorem, že jazykové
vyučování je nezáživné, nudné, že žáky nebaví. Často to bývá pravda, a proto se snažím
různými metodami tento stav změnit. Rád
do výuky začleňuji regionální témata, která
mohou vytvářet u žáků citové pouto k místu,
kde žijí, a navíc mohu ukázat, jak se jazyková
teorie spojuje s praxí. V hodinách českého
jazyka proto zařazuji zmínky o onomastice.
Je to věda, která se zabývá vlastními jmény.
Mám vyzkoušeno, že v podstatě každého
žáka zajímá, jak vzniklo jeho křestní jméno či
příjmení. Pokud to též zajímá i vás, podívejte
se na adresu: http://www.prijmeni.cz
Ale pokud vás zajímá, jak vznikla jména
obcí v okolí Velkého Března a chcete se tak
zúčastnit hodiny českého jazyka, přečtěte si
následující řádky.
Velké Březno (něm. Grosspriesen)
Tato osada se už v nejstarších dokladech
jmenuje Březno (1167). Osada byla pojmenována podle toho, že místo, kde byla založena,
se vyskytoval březový porost. Na odlišení
od sousedního Malého Března bylo jméno
osady doplněno bližším určením Velké.
Vítov (něm. Wittal)
Místní jméno Vítov je odvozeno přivlastňovací příponou –ov od mužského osobního
jména Vít = Vítův dvůr.
Byňov (něm. Binowe)
Osada se asi původně jmenovala Zbyňov.
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Toto místní jméno je odvozeno přivlastňovací příponou –ov od mužského osobního
jména Zbyň = Zbyňův dvůr.
Varta (něm. Warta)
Německé místní jméno Warta je od původního německého slova Warte (stráž, hláska). České místní jméno Varta je počeštěné
německé jméno.
Olešnice (něm. Waldschnitz)
Místní jméno Olešnice je původně jméno potoka, které bylo druhotně přeneseno
na osadu, potok byl pojmenován podle
toho, že protékal mezi olšemi.
Valtířov (něm. Waltirsche)
Toto místní jméno je odvozeno přivlastňovací příponou –ov od mužského osobního
jména Valter = Valterův dvůr
Malé Březno (něm. Klein-Priesen)
Dnešní Malé Březno je napodobením
něm. Klein-Priesen. Přívlastkové určení Malé
má osadu odlišit od nedalekého Velkého
Března. Při pohledu na obecní znak se vůbec
nedivíme, proč lev drží březovou ratolest
a při onomastickém výkladu původu jména
místní části Leština je nám zase jasné, proč
ve spodním dílu znaku jsou vyobrazeny lískové oříšky.
Leština (něm. Leschtine)
Místní jméno Leština je odvozeno od slova
leščina – lískový háj. Osada byla pojmenována podle polohy, ležela v blízkosti lískového
háje.
Zubrnice (něm. Saubernitz)
Toto místní jméno ukazuje k obecnému
podstatnému jménu zubr (původně snad
jméno potoka). Od přídavného jména zubrný (zubří) odvozeno příponou –ice.

Mapa Pavla Aretina z roku 1619 jako jedna z prvních zachycuje Velké Březno. Zde ještě
v podobě Brzezno.

Znak Malého Března.

Týniště (něm. Tinsch)
Je odvozeno od podstatného jména týn
(ohrada, plot) = oplocené, ohrazené místo.
Osada byla nepochybně pojmenována podle toho, že byla založena na ohrazeném,
oploceném místě.
Doubravice (něm. Tauberwitz)
Jméno je odvozeno od podstatného jména dúbrava (doubrava) = dubový les. Osada
dostala jméno podle toho, že byla založena
v doubravě nebo vedle ní.
Bláhov (něm. Plahow)
Osada se původně jmenovala Blehov. Toto
místní jméno je odvozeno přivlastňovací příponou –ov od mužského osobního jména
Bleh (Blehův dvůr).
Homole (něm. Hummel)
Osada se původně jmenovala Hřibojedy
(ves lidí, kteří jedí hřiby). Lze usuzovat, že
obyvatelé osady Hřibojedy byli velmi chudí,
protože jen chudí lidé jedli houby. Jméno
Homole bylo přeneseno až později. Teprve
se znalostí tohoto výkladu je jasné, proč má
Homole ve svém obecním znaku hříbek.

Znak Homole.
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Lhota pod Pannou
(něm. Deutsch Welhota)
Jméno je odvozeno ze staročeského
podstatného jména lhota, lhóta. Osadníci
byli na určitou dobu osvobozeni od placení
všech poplatků. Říkalo se, že jsou na lhotě – odtud podnět k pojmenování osady
jménem Lhota. Po roce 1945 je pak přidáno
bližší určení pod Pannou, podle polohy pod
kopcem Panna.
Suletice (něm. Sulotitz)
Místní jméno Suletice je odvozeno příponou –ice od mužského osobního jména
Suleta.
Babiny I, Babiny II (něm. Babina)
Jméno může být odvozeno od starobylého osobního jména Baba. Jindy bývá vykládáno jako odvozenina příponou – ina
od podstatného jména baba = les babyk (les
dubů).

ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV
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Liškov (něm. Lischken)
Jméno je odvoze od mužského osobního
jména Liška (původně podstatné jméno liška).

Svádov (něm. Schwaden)
Odvozeno od podstatného jména sváda
(svár, hádka).

Nová Ves u Pláně (Neudörfel)
Jméno je překlad z němčiny, později jméno rozšířeno o bližší určení u Pláně.

Významné výročí

Horní Zálezly (Salesel)
Toto jméno vzniklo, protože v době svého
vzniku ležela ves stranou = ves lidí zalezlých.
Bližší určení Horní je kvůli odlišení od vesnice Dolní Zálezly.
Proboštov (něm. Proboscht)
Je odvozeno od podstatného jména probošt (představený kapituly, tj. sboru kanovníků).
Házlice (něm. Hasslitz)
Původně se jmenovala Hvozdnice, odvozeno od podstatného jména hvozd.

Tyto dvě fotograﬁe dělí od sebe přesně
100 let. Na první je současný pedagogický
sbor společně s žáky devátých tříd. Na druhé
jsou velkobřezenští žáci z roku 1918. Chceme těmito fotograﬁemi připomenout blížící
se výročí – 100 let od založení Československého státu.
PaedDr. Jan Darsa

MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči hlásí
a informují
Ve II. čtvrtletí 2018 JSDHO Velké Březno
uskutečnila celkem 15 výjezdů, které si vyžádaly 32 hodin aktivního nasazení. Výjezdové zásahové činnosti se jednotka zhostila
dobře.
Z VÝČTU VYPLÝVÁ:
6x k požárům:
– hoření popelnice Svádov,
– požár výškové budovy Střekov, Purkyňova ulice,
– požár travního porostu v Těchlovicích,
– požár travního porostu v Přerově,
– požár kolny se dřevem – Střekov,
– hoření u objektu bývalé hasičárny
na Střekově;
4x k nehodám:
– vyproštění osoby z dodávky zn. Ducato,
Kojetice – Malečov,
– dopravní nehoda v prostoru mezi obcemi
Malé Březno – Leština,
– dopravní nehoda v Leštině,
– asanace vozovky ve Velkém Březně v ulici
Klášterní;
2x k poškozené vegetaci:
– strom přes silnici Byňov,
– odstranění stromu v Rýdeči;
3x k ostatním událostem:
– vyproštění uvízlé kočky vysoko v koruně
stromu – Velké Březno v ulici Na Vyhlídce,
– k proražení plynového potrubí v Malečově,
– ke zborcené části domu ve Svádově.

Dva snímky, které od sebe dělí sto let – žáci z r. 1918 a pedagogický sbor z r. 2018.

Ve zdokonalovací činnosti se členové jednotky zúčastnili školení na útvaru CPS zaměřené na vyprošťování osob v rozsahu 8 hodin, dále ve zdravovědě ve stejném rozsahu,
vždy za účasti 5 hasičů jednotky.
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Velení jednotky (velitel a zástupce) se zúčastnili pravidelného IMZ (Instrukčně metodické zaměstnání) v rozsahu 3 dnů ve školicím středisku na Sněžníku.
V oblasti spolupráce jednotky s obcí tato
uskutečnila akci k průběhu „Dětského dne“
ve Valtířově s ukázkou využívané hasičské
techniky.
Jaroslav Panocha,
velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Velké Březno

SPORT
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kterým se nyní potýkáme. Všechny naše
mládežnické týmy od přípravky až po starší
žáky v letošním ročníku obsadily horní část
tabulky. Do nového ročníku 2018/2019 nejspíše nastoupíme s 8 týmy. Školička, mladší
přípravka, starší přípravka, starší žáci, mladší
dorost, starší dorost, B tým a A tým. Sezónu
jsme zakončili tradičním turnajem mladších
přípravek O pohár obce Velké Březno, kde se
poprvé v soutěži představila naše fotbalová
školička, která už začne hrát registrovanou
soutěž mladších přípravek. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, více než 120 dětí bojovalo
o pohár obce. Prvenství si vybojovali nejbliž-
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ší sousedé. Ve skupině A to byl FK Český Lev
Neštěmice a ve skupině B TJ Povrly. Počasí se
vydařilo a všichni byli velice spokojení. Nyní
máme pauzu a rád bych všechny pozval
na slavnostní otevření hřiště po rekonstrukci
na memoriál Bohuslava Vejrycha a Václava
Lukáše konaného 18. 8. 2018.
Všem našim fanouškům, příznivcům
a funkcionářům děkuji za sezónu 2017/1018.
Dětem přeji krásné prázdniny. A doufám, že
se i nadále budeme potkávat při našich fotbalových utkáních v sezóně 2018/2019.
David Řezáč

Vyluštěte si osmisměrku:
V tajence osmisměrky se skrývá vtip.

Další sezóna je za námi a její hodnocení
bude dost rozpačité.
Vzhledem k velké krizi ve sportu a nedostatku hráčů i na náš klub padla doba temna.
Oba naše dospělé týmy se umístily na posledním místě ve svých soutěžích. Ale naštěstí pro nás jsou na tom někde ještě hůře
a díky zrušení některých fotbalových klubů,
náš B tým i nadále zůstává v okresním přeboru a A tým si možná zachová příslušnost
i v příštím ročníku v 1.A třídě. Věřím, že taková věc, jako se stala v sousedním Malém
Březně, u nás nehrozí. Bohužel je to ale realita dnešní doby. Je tu jednoduché řešení,
pokud chcete hrát lepší soutěž, nakoupíte
hráče, zaplatíte jim za to, že u vás chtějí hrát
a můžete se chlubit hezkým umístěním. Ano
opravdu to tak je, v některých klubech platí hráče, aby vůbec mohli zachovat fotbal
ve své obci. My jsme se vydali jinou cestou
– vlastní výchovou kmenových hráčů, kteří
budou mít vztah ke svému klubu a své obci.
A tímto mohu přejít k té lepší stránce hodnocení. Náš dorost vyhrál 1. A třídu, někteří
hráči nakukují a chodí pomáhat našemu
A týmu. V baráži o první místo porazil Štětí,
Skorotice, Mojžíř, Šluknov a se čtyřmi výhrami tak ovládl 1.A třídu a zaslouženě obsadil
první příčku. Je to pro nás všechny obrovská
odměna k nezaplacení. Jsou to děti, které
byly před 9 lety u opětovného založení mládežnického fotbalu ve Velkém Březně a nyní
vyhrály krajskou soutěž v konkurenci takových měst jako je Štětí. Moc bych si přál, aby
se povedl postup do krajského přeboru, který teď visí na podmínce založení mladšího
dorostu. Musím říci, že když jsem na videu
viděl 17leté kluky zpívat hymnu, kterou jsme
si vymysleli v přípravkách před osmi lety
(MODRÁ BÍLA VELKÉ BŘEZNO MY JSME JEDEN TÝM), naskakovala mi husí kůže. Věřím,
že je to první vlaštovka a na tyto výsledky
naváží i ostatní týmy, které budou postupně dorůstat. Hráči dorostu budou postupně padat do dospělého fotbalu a tak máme
vyřešen problém s nedostatkem hráčů, se

„Pane doktore, stále mě bolí břicho,“ stěžuje si pacient. Lékař se ptá: „A držel jste se mé
rady, abyste jedl to, co jí váš malý vnouček, tedy přesnídávky a kašičky?“ – „Aha, ... (dokončení v tajence osmisměrky).

Řešení tajenky: „Aha, já jedl spíš peníze, lego, kostky a tak dál...

Jiskra má za sebou
další sezónu

CISTERNA ČESNEK
DELIKATESA DIMENZE
DOZVUK GLADIOLA
GRAFIKA HONIČKA
INKOUST KAMERA
KOUPELNA KUPÓN
LABYRINT LÁHEV
OLIVOVNÍK OTAZNÍK
PROCEDURA SPISOVATELKA
SPORT ŠATNA UTĚRKA
UVOZOVKA
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Ve Velkém Březně, dne 26. června 2018.

