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Úvodní slovo starosty a místostarosty obce
 podstatně narostly investice do oprav, za-

teplování obecních domů;
 započala revitalizace prostoru restaurace Ti-

voli a okolí (opravy sociálního zařízení, elekt-
roinstalace, plotů, vybudování parkoviště)

 opravily se ploty a prostory autobusových 
zastávek;

 pokračoval rozvoj sportovního areálu pís-
kovny Valtířov, vybudovalo se cvičební (wor-
koutové) hřiště ve Velkém Březně;

 vysadily se desítky stromů v obci, mnoho 
míst v obci bylo upraveno a osázeno okras-
nou zelení.

Problémy, kterým jsme čelili a museli 
denně řešit (a některé bude nutné 
řešit i v budoucnu): 

 trvalý nedostatek finančních prostředků, 
který zásadně ovlivňuje rozvoj obce. Obec 
neměla, nemá a mít nebude na to realizo-
vat vše, co má v plánu a co je vyjmenováno 
ve strategii rozvoje obce;

 trvalý nedostatek pracovníků Stavebního 
úřadu a související převod agendy na Magis-
trát Ústí nad Labem;

 nedostatek pracovníků na péči a úklid 
v obci. Nedostatečná podpora státu při 
využívání pracovníků tzv. VPP (veřejně pro-
spěšné práce), kteří nejsou kmenovými za-
městnanci úřadu a nízká kvalita jejich práce. 
Nutnost najímání externích firem či pracov-
níků na úklid obce;

 těžkosti při zajišťování dodavatelských firem 
(vysoká poptávka);

 nedostatek financí na kompletní údržbu 
obecního majetku.

otevřené prioritní projekty či oblasti
k budoucímu řešení:

 výše uvedené problémy;
 hledat provozní úspory ve spotřebě ply-

nu a elektrické energie (např. ve veřejném 
osvětlení) a možné zdroje úspor (např. vy-
užívání fotovoltaických panelů na obecních 
domech či jako samostatná instalace na vol-
né ploše, využití tepelných čerpadel). Bio-
plynová stanice nemá v našich podmínkách 
ekonomický význam, jak potvrdil interní 
průzkum;

 výstavba nové budovy školní družiny 
na místě po bývalé jídelně. Vytvoření speci-
álních učeben a bezbariérový přístup v dol-

Vážení spoluobčané,

volby v září 2022 rozhodly o novém složení 
zastupitelstva obce a o ukončení mandátu 
dosavadní samosprávy. Spokojenost či výhra-
dy k efektivnosti práce dnes již bývalého ve-
dení obce vyjádřili občané ve volbách. Chtěli 
bychom zde prezentovat svůj pohled na fun-
gování obce a též krátce zhodnotit minulé 4 
roky. Současně chceme zmínit důležité pro-
jekty či činnosti, kterými by se, podle našeho 
názoru, mělo nové vedení obce přednostně 
zabývat.

naše priority byly:

 udržet, obnovovat a vylepšovat kvalitu byd-
lení v obecních bytech;

 snižovat dluh z nájemního bydlení;
 zajistit dostatečnou dodávku pitné vody 

a fungující kanalizaci;
 zajistit spolehlivý provoz čističky odpadních 

vod;
 pečovat o vzhled obce – zlepšování stavu 

chodníků a místních komunikací, zlepšová-
ní vzhledu různých zákoutí obce výsadbou 
zeleně a okrasných křovin, oprava prostoru 
autobusových zastávek v obci;

 péče o zeleň v obci (údržba + výsadba no-
vých stromů, keřů, sekání trávy, ap.), údržba 
okolí cyklostezky;

 čistota v obci (sběr a svoz odpadů v obci, 
fungování sběrného místa, zametání ulic, 
odstraňování náletových rostlin u chodní-
ků, úklid spadaného listí, organizování akcí 
Ukliďme Česko, apod.);

 podpora provozu a rozvoje MŠ a ZŠ;
 podpora sboru dobrovolných hasičů;
 podpora sportovních a kulturních akcí orga-

nizovaných spolky či jinými subjekty.

vybrané splněné úspěšné projekty
a realizace, vedoucí ke zlepšení 
životního prostředí obce:

 podařilo se zajistit nové zdroje pitné vody 
(obec má dostatečnou rezervu pro případ 
sucha – samozřejmě v závislosti na vnějších 
okolnostech);

 dořešení nedostatků projektu a dokončení 
výstavby nové školní jídelny;

 razantně se snížil dluh na nájemném z obec-
ních bytů a eliminoval nárůst počtu nových 
dlužníků;

ní budově ZŠ (celkové odhadované náklady 
okolo 100 mil. Kč);

 pokračovat v opravách chodníků (např. do-
končení fáze 2 podél krajské komunikace 
ve Valtířově u Kolonky), budování nových 
dle požadavků veřejnosti;

 investovat, výrazně navýšit množství finanč-
ních prostředků do oprav a renovací obec-
ních domů a bytů z důvodu vysoké inflace 
a růstu cen stavebních prací (ztráta reálné 
hodnoty našich úspor);

 zefektivnit provoz a pokračovat v intenzifi-
kaci ČOV;

 postupně obnovovat a modernizovat veřej-
né osvětlení;

 dokončit revitalizaci restaurace Tivoli a okolí 
(horní plot, horní vrata, výměna oken, úpra-
va svahu v ulici Alej sportovců);

 udržovat čistotu obce a pečovat o zeleň;
 rozvíjet sportovní areál FK Jiskra vč. úpravy 

tréninkové plochy;
 připravit projektovou dokumentaci pro 

výstavbu nové tělocvičny ZŠ – s ohledem 
na odhadované náklady na prioritní stavbu 
družiny a investice do dolní budovy ZŠ nelze 
očekávat, že výstavba je v dohledné době 
reálná.

Samozřejmě se nám nepodařilo uskutečnit 
vše, co jsme chtěli a co bylo na začátku v plánu. 
Víme o občasných oprávněných stížnostech či 
připomínkách ke kvalitě údržby místních komu-
nikací (v létě i v zimě), o připomínkách k čistotě 
a úklidu chodníků a místních komunikací, seká-
ní a úklidu trávy, ap.

Je to o kvalitě odvedené práce konkrétních 
lidí či firem a jejich následné kontrole. Tyto ne-
dostatky se nám postupně dařilo odstraňovat, 
nicméně stále je co zlepšovat.

děkujeme všem pracovníkům obecního 
úřadu za dobrou práci pro obec. děkujeme 
za spolupráci všem aktivním spoluobčanům, 
kteří se podíleli na zvelebování obce a orga-
nizování společenského života.

Ještě krátká poznámka na závěr. Vedení obce 
(zastupitelstvo, rada, starosta) tvoří konkrétní 
lidé žijící v obci, kteří chtějí ovlivnit chod obce 
a kteří, alespoň prostřednictvím svých voleb-
ních programů, slibují pro obec a tím občany 
obce to nejlepší. Bohužel ani v současně končí-
cím 4letém období se nepodařilo sladit zájmy

(Pokračování článku na další straně)
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Nový plot u zastávky ve Velkém Březně. 

(Dokončení článku z předchozí strany)
a požadavky jednotlivých politických subjektů 
a stran a stále přetrvával postoj „my a oni“. Přáli 
bychom si, aby došlo ke změně a nové zastupitel-
stvo pracovalo jako jednolitý fungující tým, kde 
se všichni aktivně zapojují do práce. Bude třeba 
hledat shodu mezi všemi zájmovými skupina-
mi. Obec Velké Březno si to rozhodně zaslouží.

Přejeme všem občanům obce pevné zdra-
ví a spokojený život v naší krásné obci.

Karel Jungbauer, starosta
Jiří Pavliš, místostarosta

vymáhání 
nedoplatků 
na místních 
poplatnících

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

Petra Dvořáková, 
referent správy daní a poplatků 

termíny 
podzimních svozů

svoz nebezpečného odpadu 
proběhne 22. října 

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

do svozu nepatří: stavební odpad, komunální 
odpad, azbest, biologicky rozložitelný odpad aj.

svoz žoků je naplánovaný 
na 19. listopadu

Výdej žoků probíhá ve sběrném dvoře již 
od 13. září, v provozní době sběrného místa. 

do žoků je možné ukládat pouze biologicky 
rozložitelný odpad rostlinného původu. Žoky 
jsou vydávány zdarma a to v počtu 2 kusů 
na jedno číslo popisné a rok.

Žoky musí být označeny reflexní páskou s ra-
zítkem Velké Březno a umístěny na veřejném 
prostranství, jinak nebudou odvezeny.

Petra Kratochvílová, referent ŽP

stavební ruch 
v obci

rád bych se krátce zmínil, co se změnilo 
v obci od vydání minulého čísla zpravodaje. 
Podařilo se dokončit několik souběžně probíha-
jících akcí. Jednalo se o opravu chodníku ve Val-
tířově mezi benzinovou stanicí a začátkem 
kolonky. Termín opravy se podařilo dodržet, 
a proto jsme dosáhli na dotační peníze od Ús-
teckého kraje. Celkové náklady byly 1 milion 
(bez dPH) Kč. Krajská dotace byla ve výši 350 
tisíc Kč. další úspěšně dokončenou akcí byla 
oprava plotu u restaurace Tivoli u cyklostezky 
ještě před začátkem hudebního cyklu Tivolí 
léto. Celková cena 350 tisíc Kč.

Z důvodu nižšího počtu lidí, kteří používají 
prostředky hromadné dopravy během prázd-
nin, jsme směřovali opravu plotů autobusových 
zastávek v centru obce právě na prázdninové 
měsíce. dílo se podařilo dokončit přesně se 
začátkem školního roku. Vzniklé zálivy doplní 
ještě nové lavičky. Podél chodníku u domů s pe-
čovatelskou službou doplní nové keře stávající 
živý plot.

Máme ještě v plánu v září či říjnu opravit 
povrch chodníků u zastávek ve Valtířově směr 
na Ústí n. L. (kolonka a u přejezdu). Ještě bych 
rád zmínil větší opravu bytu vč. výměny 10 oken 
v obecním bytě nad poštou v objemu 250 tisíc 
korun. Nový nájemník by se měl nastěhovat za-
čátkem října.

Karel Jungbauer, starosta

Úhrada 
místního 
poplatku 
za komunální 
odpad 
30. 6. 2022 byl posledním 
dnem, kdy bylo možné včas 
uhradit místní poplatek 
za obecní systém odpadového 
hospodářství pro rok 2022.

stále však evidujeme větší 
počet poplatníků, kteří tento 
poplatek nezaplatili.

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

Platbu lze provést na pokladně 
obecního úřadu, kancelář č. 2 
nebo převodem přes bankovní 
účet.

Podklady k platbě vám sdělíme 
na telefonním čísle 412 528 473 
případně na e-mailu: 
dvorakova@velke-brezno.cz. 

Z obecního úřadu 
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Volby 

Poděkování 
zastupitele

Tímto příspěvkem bych chtěl poděkovat 
všem, kteří mi dali hlas a důvěru k odpověd-
nosti za řízení naší obce v minulém volebním 
období. Za jedno volební období se nedají 
zvládnout veškeré úkoly, problémy a investič-
ní plány, které byly už připravované před mým 
zvolením do zastupitelstva obce a radním. Už 
několik let pomáhám našim spoluobčanům ře-
šit problémy v oblasti voda, topení, plyn  a elek-
tro. Jako člen bytové a majetkové komise jsem 
tyto zkušenosti mohl využít při rozhodování 
této komise. Jsem zaměstnaný jako obsluha 
ČOV Velké Březno, kde se už několik let řeší 
udržitelnost a její provoz. Mé zkušenosti a praxi 
bych chtěl i nadále poskytovat všem, kteří jí bu-
dou potřebovat.

Ivan Mottl

Nový plot u restaurace Tivoli. Vandalové se opět vyřádili na třešňo-
vém stromořadí podél chodníku mezi 
benzinovou pumpou a železničním 
přejezdem. Tentokrát v noci z pátku na 
sobotu 10. září vyvrátili dva stromky. 
Stromky se naštěstí podařilo usadit zpět, 
teď už nezbývá než doufat, že se uchytí 
a porostou dál. Celou událostí se již 
zabývá Policie ČR.
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Pan Růžička v akci. Květinová výzdoba. 

Silniční okruh.

Mateřská škola 

okénko 
do mateřské školy

Jako každé podzimní Okénko, tak i tentokrát, 
se nejdříve ohlédneme za létem:

Určitě nás velice potěšila zpráva o krásném 
umístění ve sběru starého papíru. V kategorii 
o nejvyšší počet nasbíraných kg na celou školku 
jsme stanuli na pomyslném 1. místě, v katego-
rii o nejvyšší počet nasbíraných kg na žáka pak 
na 3. místě. Získáme tak podle vlastního výběru 
sportovní náčiní, výtvarné potřeby či hry nebo 
hračky v hodnotě 4 000 Kč. Mockrát děkujeme 
všem rodičům, přátelům školy a všem dětem 
za pomoc při třídění a sběru starého papíru. 

Novou asfaltovou cestu a místa kolem školky 
se nám podařilo oživit barevnými prvky – děti 
využívají skákací panáky a panenky, číselnou 
raketu, motorický chodník či se mohou projet 
po „opravdové silnici“ – okruhu s vodorovným 
značením. V tomto směru děkujeme všem rodi-
čům, kteří nám věnovali starší, ale funkční cyk-
listické helmy, děti jsou tak při jízdě ve větším 
bezpečí.

V rámci výzvy MŠMT – Podpora zajištění vy-
braných investičních podpůrných opatření při 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciální-
mi vzdělávacími potřebami – se nám povedlo 
získat schodolez v hodnotě 108 900 Kč. dota-
ce ze státního rozpočtu pokryla celou částku, 
z vlastních zdrojů jsme nemuseli uvolnit ani ko-
runu. Jsme velice rádi, že malý Míša – vozíčkář 
mohl postoupit do další třídy se svými kama-
rády i přesto, že se třída nachází v 1. patře MŠ. 
Pravdou je, že se manipulovat se schodolezem 
ještě učíme a Míša se zatím nosí v náručí paní 

asistentek a učitelek, ale až budeme umět vozík 
bezpečně ovládat, určitě jej rád využije nejen 
Míša. 

V zahradní pergole jsme prašnou, popraska-
nou, betonovou podlahu schovali pod barev-
nou zámkovou dlažbu. děti se se svým běhá-
ním podílely na poctivém vyspárování bílým 
pískem ;-) Pergola opravdu prokoukla a hlavně 
se v ní nyní bude lépe udržovat čisto a pořádek 
a děti si nebudou hrát v prašném prostředí.

Před začátkem nového školního roku jsme 
ještě stihli natřít všechny venkovní dřevěné 
i kovové herní sestavy a lavičky. Za pomoc 
mockrát děkujeme manželům růžičkovým, 
paní učitelkám Jarošové a Gutierrez, všichni 
nám věnovali svůj sobotní volný čas. Vše jsme 
pak dokončili během prázdninového provozu. 
Zahrada opravdu prokoukla! 

Navíc je stále co pozorovat na naší školní 
květinové loučce, květinová výzdoba se objevi-
la i před hlavním vchodem a zanedlouho bude 
zdobit i vchod u Motýlků; také se oživil venkov-
ní vozový park a celá garáž na venkovní náčiní 
a hračky. 

A nastalo 1. září:

Školička naplněna do posledního místečka 
opravdu ožila! Nové dětičky jsme řádně přiví-
tali a věnovali jim malý dárek na památku. Malé 
Berušky jsou velice statečné, první odloučení 
od rodičů zvládají pouze s ojedinělými slzička-
mi, a to jen při loučení. 

V letošním školním roce se do 1. třídy bude 
připravovat 31 předškoláčků. Mezi nimi i Timu-
rek, ukrajinský chlapec, který se velice rychle 

učí, s dětmi i dospělými se dorozumí, je bystrý 
a vnímavý, všichni se mu snažíme v jeho neleh-
ké situaci pomoci.

Pedagogické řady byly opět rozšířeny, a to 
o asistentky pedagoga, vítáme u nás Lenku 
danielovou a Pavlu Štromajerovou, pravé ruce 
paní učitelek i dětí, které potřebují pomoci 
např. se sebeobsluhou, se začleněním do ko-
lektivu, různými vzdělávacími činnostmi, mo-
torikou apod.

Předškolní vzdělávání probíhá již druhým 
rokem podle Školního vzdělávacího programu 
pod názvem „Barevné kuličky“. Každý měsíc 
v pytlíčku, najdeš novou kuličku – děti mají svůj 
pytlíček s vyrobenými hliněnými kuličkami, pro 
každý měsíc jinou barvu charakterizující dané 
období a činnosti v něm.

Opět budeme s rodiči komunikovat hlavně 
přes školní aplikaci LYFLe, která se stále vy-
lepšuje a reaguje na naše podněty, informace 
mohou rodiče samozřejmě získat i přímo od za-
městnanců MŠ, z nástěnek, vývěsek či webo-
vých stránek.

V měsíci září máme již za sebou první ro-
dičovské schůzky – rodiče se dozvěděli vše 
potřebné, a pokud to nestačilo, měli prostor 
na dotazy a připomínky, také si mohli v klidu 
vyřídit např. Souhlas s inkasem, Plnou moc 
k vyzvedávání dětí, a další „důležitosti“… 

Bývalá Sluníčka s paní učitelkou Ivankou 
a Marcelkou navštívila domov pro seniory 
ve Velkém Březně. děti svým vystoupením – 
pásmem říkanek, písniček a tanečků, udělaly 
babičkám a dědečkům velkou radost, alespoň 
tak soudím podle potlesku a dojetí. 

Od úterý 13. září začaly děti jezdit do plavec-
ké školičky v děčíně. Čeká je deset lekcí, měly 
by je připravit na následný plavecký výcvik 
ve škole. Ostatní děti mohou v této době využít 
prostory tělocvičny na ZŠ.
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nášet nejen řadu vědomostí a zkušeností, ale 
i spoustu zážitků, na které budou jednou rádi 
a s úsměvem vzpomínat.

Život školy ovšem není jen o pedagogickém 
a nepedagogickém týmu a žácích, ale také 
o prostředí vnějším, které na ni působí a výraz-
ným způsobem ji ovlivňuje. do dění ve škole se 
tedy pokusíme více zapojit širokou veřejnost, 
budeme pravidelně komunikovat se zřizova-
telem, zajistíme přístup k informacím o škole 
všem, kteří o ně projeví zájem. To vše samozřej-
mě s dodržením pravidel GdPr.

Zachováme tradiční akce a postupně bu-
deme přidávat další, které, jak pevně doufám, 
budou dostatečně atraktivní a stanou se také 
tradičními a vyhledávanými pro učitele, žáky, 
rodiče i rodinné příslušníky.

Jednou z akcí, do které bychom rádi zapojili 
nejen žáky, rodiče, zřizovatele, ale i ostatní zá-
jemce, je projekt Pěšky do školy. Ten připadl již 
na 16. 9. 2022. díky podpoře Obecního úřadu 
Velké Březno zajistila bezpečnost žáků Policií 
Čr. další akcí, která nás v brzké době čeká, a to 
v sobotu 17. 9. 2022, je 28. ročník Bukové hory. 
Zde bude jako již tradičně zajištěno malé ob-
čerstvení a hry pro děti. V neposlední řadě bych 
také upozornil na projekt Ukliďme svět, který je 
určen především žákům 1. stupně.

Z nově připravovaných akcí bych zmínil ly-
žařský a snowboardingový kurz, který je pláno-
vaný na druhou polovinu ledna. Místem konání 
je desná v Jizerských horách. Kurz je určen žá-
kům 2. stupně, a to jak pokročilým lyžařům, tak 
i naprostým začátečníkům. Podrobnější infor-
mace budou k dispozici do konce září. dalším 
očekávaným projektem je sportovně-jazykový 
kurz směřovaný do severní části Itálie. Pokud se 
vše podaří, první ročník by mohl být uspořádán 
již v letošním školním roce. Žáci se zde seznámí 
s tradičními i netradičními sporty a sportovní-
mi aktivitami (frisbee, kin-ball, bränball, ringo 
atd). V případě zájmu bude jako součást kurzu 
uspořádán také výlet do Benátek.

V průběhu celého školního roku budou mít 
žáci naší školy možnost účastnit se další řady 
zajímavých exkurzí, třídních výletů, aktivně se 
zapojit do projektových dnů s různou temati-
kou, a to napříč ročníky i celou školou. I v těchto 
aktivitách nás těší spolupráce a podpora obce.

Nezapomínáme ani na naše budoucí žáčky. 
S paní ředitelkou mateřské školy jsme domlu-
veni na úzké spolupráci, která vychází již z dří-
vějších zkušeností a která je velmi přínosná jak 
pro naši základní školu, tak pro školu mateř-
skou.

Vám všem, kteří se snažíte aktivně zapojovat 
do života školy, děkujeme. Těšíme se na spo-
lupráci a osobní setkání také ve školním roce 
2022/2023.

Za ZŠ Velké Březno 
Stanislav Oplt, ředitel ZŠ

Již nás navštívilo divadlo Matýsek s pohád-
kou „Břichbulín aneb cesta do Země střítků“, 
před představením jsme si našli chvilku na spo-
lečné seznámení a přivítání nových dětí. 

V září rodiče předškoláčků čeká první Setká-
ní a beseda s Mgr. dagmar Ličmanovou – vý-
chovnou poradkyní a paní učitelkou 1. stupně 
místní ZŠ. rádi bychom s dostatečným předsti-
hem rodiče seznámili s nutností táhnout za je-
den provaz a spolupracovat při přípravě dětí 
do 1. třídy včetně režimu dne, denních návyků 
a povinností,…

Poslední den v září se celá mateřská škola 
promění v Malou vědeckou univerzitu – stanou 
se z nás stavitelé měst a mostů, už se moc tě-
šíme. 

V měsíci říjnu pak svou činnost zahájí zájmo-
vé kroužky:

Angličtinu hrou, Malé umělce a Tančíme pro 
radost povedou paní učitelky z naší MŠ. Flét-
ničku a Malého olympionika povedou zástupci 
společnosti rytmik, která se věnuje zájmovým 
kroužkům v MŠ a ZŠ a s kterou máme již dobré 
zkušenosti.

Na závěr nám dovolte popřát vám všem krás-
ný barevný podzim, zdravíčko a dobrou náladu!

Za MŠ Velké Březno
Pavla Hasprová, ředitelka

Základní škola 

Plány nového vedení 
základní školy
Vážení rodiče i spoluobčané,
je před námi školní rok 2022/2023, a tak je 
vhodná doba k tomu, abych se vám, jako nový 
ředitel naší základní školy, představil a sezná-
mil vás s plány školy.

Svoji pedagogickou praxi jsem započal již při 
studiu 3. ročníku Univerzity Jana evangelisty 
Purkyně jako učitel tělesné výchovy. Po do-
končení studia jsem ve své pedagogické dráze 
pokračoval – nejdříve jako učitel svých apro-
bačních předmětů, tedy tělesné a občanské 
výchovy, posléze jako zástupce ředitele školy. 
řadu let jsem působil také ve funkci metodika 
primární prevence. Poslední fáze mé profesní 
dráhy je vám již známa – po úspěšném výbě-
rovém řízení zastávám funkci ředitele Základní 
školy Velké Březno.

A jaké jsou mé vize v mém – pevně věřím 
a doufám – posledním pracovním působišti? 
Byl bych velmi rád, kdyby naše škola zůstala 
i nadále školou vyhledávanou – školou s dob-
rou pověstí v širokém okolí. Školou, kterou 
budou žáci navštěvovat rádi a budou si od-

kultura 

Jubilanti
Červenec
  ❋ Opava Jiří, 75 
  ❋ Ptáková Zdena, 75 
  ❋ Ulrichová Svatava, 75 
  ❋ Lankaš Josef, 75
  ❋ Šnajberk Václav, 75 
  ❋ Kůsová Jiřina, 70 
  ❋ Mohaupt Vlastimil, 70 
  ❋ Golkiewicz Miroslav, 70 
  ❋ Procházka Stanislav, 70 

Srpen
  ❋ Šestáková Ivana, 70 
  ❋ Zajptová Zofia, 70 
  ❋ Helebrant Petr, 70 

Ještě jednou všem jubilantům, kteří oslavili 
během července a srpna významné životní ju-
bileum, přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí.

S některými letošními jubilanty, kteří přijali 
pozvání, jsme se osobně potkali i při Setkání 
jubilantů první zářijovou neděli v restauraci 
Tivoli. děkujeme všem, co dorazili, za příjemné 
povídání a vzpomínání.

Za kulturní komisi
Zuzana Mendlová
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tivolí 
hudební léto 

I nastal čas a 2. července 2022 odstartoval 
již pátý, ano již PÁTÝ ročník Tivolího hudební-
ho léta. V podstatě šlo o jakési půlvýročí a pro-
to jsme ho pojali velkoryse – každou sobotu 
vystoupily hned tři soubory, navíc, aby byla 
větší pohoda při výměně skupin na pódiu, tak 
jsme prodloužili čas střídání o čtvrt hodiny 
(a celkové myšlence pohody festivalu to je-
nom prospělo). Protože šlo o výroční ročník, 
opřeli jsme se o prověřená jména interpretů – 
ale nezapomněli jsme samozřejmě ani na no-
vinky, takže plnou třetinu setlistu tvořila nová 
jména. 

Musím zde vyzdvihnout roli vedení naší 
obce – tentokrát celou akci zaštítilo Velké Břez-
no. Také je i pravdou, že díky této největší hu-
dební události v obci se jméno Velké Březno 
již dostalo ve všeobecnou známost i v kruzích 
hudbymilovné veřejnosti a díky nejrůznějším 
obsazením zdaleka přesáhlo hranice Ústecké-
ho kraje. 

Tento multižánrový festival je svým zaměře-
ním, rozsahem a způsobem realizace výjimeč-
nou záležitostí široko daleko. rozhodně jde 
o výjimečnou věc, protože podobné hudební 
dění s pravidelným programem týden co týden 
s tak nastavenými finančními podmínkami vůči 

nejen účinkující z jiných regionů, ale tato fakta 
vyplynula i z materiálů a ohlasů v celé šíři soci-
álních sítí a webových portálů. Jsem přesvěd-
čen, že už jenom právě tato skutečnost, kdy se 
jméno naší obce dostalo na hudební mapu ne-
jen okresu a kraje, ale již se tam plně etablovalo 
je jednoznačně kladnou a prospěšnou záleži-
tostí a je zřejmé celou akci i z tohoto pohledu 
takto pojímat.

Už jsem to zmiňoval několikrát, ale nelze ji-
nak – jak bylo často slyšet od návštěvníků ne-
jen z Velkého Března, ale i z jiných měst a obcí, 
tato akce byla (a je) velmi povedená, oslovila 
široké spektrum posluchačů, organizačně šla-
pala jak hodinky, kvalitou hudební produkce 
byla vysoko nad standardem a její výjimečnost 
spočívala, jak už bylo uvedeno v úvodu člán-
ku, v unikátním zapojení financí obce, četnosti 
a pravidelnosti akcí a celkovém směřování ce-
lého festivalu. 

Celkem se představilo na 15 skupin a pro-
gramů (72 muzikantů), u externí zvukové 
a světelné techniky se tentokrát nikdo nestří-
dal, vše zajistil jeden tým, poměr vlastních 
skladeb a coverů se udržel na přijatelné hod-
notě 0,77 (jde to stále nahoru směrem k autor-
ství), návštěvnický průměr se vždy pohyboval 
okolo 202 posluchačů, byli se podívat i někteří 
členové zastupitelstva, z hlediska propagace 
obce a areálu Tivoli bylo mezi návštěvníky vy-
soké procento přespolních, restaurace včetně 
grilu jela do úmoru včetně vždy příjemného 
přístupu, počasí vyšlo úplně kouzelně, fanouš-
ci i muzikanti byli spokojeni… a teď mi řekně-
te, zda si může vůbec někdo přát v tomto ran-
ku ještě víc..? 

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

Festival tedy skončil. Úspěšně, jako minulé 
ročníky. A jak to bude s případným šestým roč-
níkem? Na to se musí zeptat každý sám sebe. 
Za sebe mám jasno. 

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

zastupitel obce Velké Březno

návštěvníkům a vystupujícím, včetně možností 
samotného místa děje hned, tak někde nena-
jdeme. 

A to vím, o čem mluvím – za celou dobu mé 
aktivní hudební činnosti napříč jejími formami 
(a je to již přes 39 let) opravdu nevím o takovéto 
formě festivalu, kterou by město, obec ve spo-
jení s dalšími subjekty realizovala. A navíc, což 
potvrzuje má slova, tyto skutečnosti potvrdili 

Kapela The Rumble of Skulls.

Pátý ročník Tivolího hudebního léta.

vol. 5
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Výlet na Lucemburkův kopec.

buřtíků a rázem jsme neplánovaně utvořili „fre-
undschaft“.

Zpáteční cesta byla z kopce, a tak se nám šlo 
už zlehka. domů jsme se vrátili kolem 15 hodi-
ny. Hřály nás hezké zážitky ze společně stráve-
ného odpoledne i unavené svaly na nohou…

 Už se těšíme na další výlet a doufáme, že si 
tuto příležitost nenecháte ujít!

další společný výlet je předběžně napláno-
ván na neděli 8. ledna 2023.

Těšíme se na Vás!
 Michaela Neumannová,

organizátorka za Obec Velké Březno

Nehoda u Malého Března.

Odstraňování spadlého stožáru.

Místní spolky 

Hasiči hlásí 
a informují

Ve III. čtvrtletí 2022 (období od 10. 6. 
do 30. 8. 2022) jednotka SdHO Velké Březno 
uskutečnila 35 výjezdů.

Z výčtu výjezdu jednotky uvádíme:
•	 5x	požár	(planý	poplach,	požár	nízké	budovy	

– pergoly, požáry travního porostu)
•	 7x	 dopravní	 nehoda	 (dopravní	 nehoda	

v Zubrnicích, únik nebezpečných látek 
po dopravní nehodě v Olešnici, úklid po do-
pravní nehodě ve Velkém Březně, únik oleje 
na vozovce na Střekově, únik oleje na komu-
nikaci ve Velkém Březně na náměstí, doprav-
ní nehoda s vyproštěním osob nad Malým 
Březnem)

•	 23x	 technická	 pomoc	 (odstranění	 popada-
ných stromů na komunikace, likvidace ob-
tížného hmyzu – vosy, transporty pacientů, 
vyproštění osoby spadlé do potoka, k na-
bouranému plynovodu, vysvobození uvízlé-
ho kotěte v koruně stromu).

V pomoci obci jednotka prováděla zalévání 
stromů. V propagační činnosti se jednotka zú-
častnila dětského dne v Marina Kempu ve Val-
tířově (bývalé loděnice) s ukázkou techniky, 
obdobně i ve Svádově.

Tradičně jednotka zajišťovala dozorem prů-
běh akce den otevřených dveří Pivovaru Velké 
Březno.

Za jednotku SdHO
Jaroslav Panocha, velitel JSDHO Velké Březno

druhý 
turistický pochod 

V neděli 11. září jsme sice v menším počtu, 
ale o to s větším odhodláním, vyrazili na druhý 
turistický pochod směr rozhledna Lucembur-
kův kopec u obce Pohoří. V 10 hodin jsme vyra-
zili z Náměstí ve Velkém Březně směr Vítov. dále 
jsme vystoupali na Vartu, odkud jsme pokračo-
vali dál kolem Březí a cestičkou přes louky až 
pod Malečov. Odtud naše skupinka pokračova-
la vstříc malebné vesničce Pohoří a už jsme byli 
skoro v cíli. Po necelých dvou hodinkách chůze 
jsme stanuli před samotnou rozhlednu, která 
nás odměnila  krásným výhledem do okolí.

Pod rozhlednou nás přivítal a pohostil usmě-
vavý pan Miroslav Fára, provozovatel přileh-
lého lyžařského areálu. Ochotně nachystal 
ohniště, kde jsme si mohli opéct buřty. Vhod 
přišla i točená velkobřezenská desítka, limo-
náda a některým z nás pro zahřátí i grog. Ná-
hodně jsme se tu setkali s německými turisty 
z drážďan, kterým jsme nabídli z našich zásob 
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vel-val 
na šestý ročník cyklovýletu po Českém 

středohoří bylo vše připraveno a zajištěno:

•	 trička	s	logem	akce	pro	všechny	účastníky;
•	 průvodníky	 s	 podrobným	 popisem	 trasy,	

mapou a dalšími informacemi;
•	 doprovodná	vozidla	 s	 technickým	zázemím	

a se zdravotníkem;
•	 převoz	dětí	a	zájemců	náročným	úsekem	ze	

Sebuzína do Hlinné nebo na Varhošť;
•	 tematické	soutěže	pro	děti	a	cyklisty	včetně	

zajímavých cen;
•	 občerstvení	na	trase:

– lehká svačinka v Loděnici v Brné,
– gulášek s chlebem v Hlinné,
– na Varhošti tatranka a voda,
– v Malečově nápoj dle výběru,
– v Marina Kempu ve Valtířově 
   pak cílová klobáska.

…Ale…, ač bylo období krásného počasí, 
právě v sobotu 25. června již od noci pršelo 
a lilo…

Co teď? Akci zcela zrušit? Nakonec jsme se 
přes telefon dohodli, že se přeci jen sejdeme 
na startu a domluvíme, co dál …

V Marina Kempu, kde měl být start i cíl, jsme 
se sešli téměř všichni. rozdali si trička, tatranky, 
vody a zhotovili společné foto. O všechny další 
připravené ceny se losovalo formou tomboly 
… A kdo měl chuť si dát k obědu objednaný 
gulášek v Hlinné, zbyla mu jediná možnost, 
zajet si na něj autem (a stálo to za to, byl vý-
borný!).

druhý den v neděli 26. 6., kdo mohl, se zú-
častnil cyklovýletu napodruhé, tentokrát už 
opravdu jako cyklista ale se svou svačinkou. 
V neděli bylo počasí opět nádherné, takže jsme 
si výlet Českým středohořím nakonec, jak se 
patří, užili!

velice děkujeme všem sponzorům této 
akce: obci velké březno, restauraci adonis 
– paní Pavlové, občerstvení U míši – paní 
muchýové a dalším.

Věříme, že se příští rok Vel-Val podaří rovnou 
napoprvé!

Jan Haspra

Jedna ze zastávek šestého ročníku Vel-Val.

Výhled z Holého vrchu u Hlinné.

sport 

Zdravotně-preventivní 
cvičení 
Zdravá Záda

V tělocvičně Základní školy Velké Březno 
probíhá zdravotně – preventivní cvičení ZdrA-
VÁ ZÁdA. V rámci tohoto cvičení se zaměřuje-
me na znovunalezení pružnosti a síly naší pá-
teře, která se přirozeně ztrácí v průběhu života. 
Aktivujeme svaly hlubokého stabilizačního sys-
tému – tzv. COre a posilujeme svalový korzet. 
realizujeme cviky na posilnění svalů ramen, 
paží, pánevního dna, kyčlí, cviky na uvolnění 
bederní, hrudní i krční páteře a mnoho dalších.

cvičení probíhá ve středu od 18.30–19.30 
v tělocvičně základní školy.

Cvičení je vhodné pro každého, bez rozdílu 
věku. Zájemci se mohou hlásit na e-mail: pav.
linkova@volny.cz

Na cvičení je potřeba si s sebou vzít podlož-
ku a ručník.

PhDr. Pavlína Linková


