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Bezplatné právní poradenství pro občany 
Obec Velké Březno nabízí 
občanům obce poskytování 
bezplatného právního pora-
denství. Právník obce Vám 
poradí v životních situacích, 

kdy člověk potřebuje právní pomoc, 
ale neví, kde ji získat.

Každý člověk se může ocitnout v si-
tuaci, kdy neví jak si vybrat advokáta, 
právníka nebo obecného zmocněnce 
a zda si jejich pomoc bude moci dovo-
lit, nemá představu, jak získat pomoc 
právníka bezplatně nebo na jakou in-
stituci se může obrátit. Cílem bezplat-

obrany při nařízení exekuce), zákona 
o obchodních korporacích (zakládání 
a likvidace společností) a další oblas-
tí správního řízení (stavební zákon, 
sociál ní podpora, nemocenské a sociál-
ní dávky aj.). Bezplatné právní pora-
denství je poskytováno každé pondělí 
a středu od 13.00 – 14.00 hod. v zase-
dací místnosti Obecního úřadu Velké 
Březno nebo v jinou dobu, na základě 
dohody s právníkem obce na mailové 
adrese petrhy@volny.cz 

Petr Hradecký, prom. práv.

ného právního poradenství je pomoci 
každému občanu obce a jeho rodině lépe 
se orientovat v právním systému České 
republiky, nasměrovat Vás k získání in-
formací a usnadnit vám nalezení pomoci, 
která odpovídá vašemu problému, vaší 
životní situaci a vašim finančním mož-
nostem. Bezplatné právní poradenství 
je poskytováno v oblastech občanského 
práva (převodu nemovitostí, náhrada 
újmy, rodinných vztahů, pozůstalostního 
řízení, starost o dítě, nájemních vztahů), 
insolvenčního zákona (oddlužení), exe-
kučního řádu (exekuční řízení, možnosti 

Vyhlášení nejlepších sběračů školy za školní rok 2014/15 
Dne 3. 9. byla odměněna celá stovka nej-

lepších sběračů školy. Žáci celoročně nosí 

do školy „odpad“ a ti nejpilnější byli v aule 

odměněni.  Škola je sběrným místem staré-

ho papíru, vybitých baterií, drobného elek-

tra, plechovek, víček a pet lahví. Sto dětí 

vybraných svými třídními učiteli z 1. – 9. roč-

níku bylo odměněno certifi kátem, sladkostí, 

pastelkami nebo fi xami a lahvemi na pití. 

Odměny byly pořízeny za vyhrané korunky, 

neboť naše škola v konkurenci Ústeckých 

škol obsadila nádherné 1. místo ve sběru pa-
píru a 2. místo ve sběru pet lahví ve šk. roce 
2014/15. Děkujeme všem aktivním rodičům 
za spolupráci, moc si toho vážíme.

Veškeré peníze za sběr druhotných surovin 
jdou na účet Rady rodičů, která z nich fi nan-

cuje ostatní aktivity pro školáky. Jen za loňský 
školní rok bylo na účet převedeno 107 229 Kč. 
V projektu recyklohraní dostáváme body, 
za které objednáváme odměny nejlepším 
sběračům a dárky pro nové prvňáčky. 

Mgr. Lenka Šidáková,
učitelka Základní školy Velké Březno

Obědy pro děti
Jsme zvyklí vídat na televizních obrazov-

kách žádosti o pomoc dětem z různých částí 
světa. Tím spíš může překvapit, že podporu 
potřebují i děti u nás. Velkobřezenská ško-
la již druhým rokem spolupracuje s nadací 
WOMEN FOR WOMEN (http://www.obedy-
prodeti.cz/). Po splnění všech formálních po-

žadavků zajistila šesti dětem obědy na celý 
školní rok v celkové hodnotě 28 000,– Kč. 

 PaedDr. Jan Darsa,
ředitel Základní školy

Krádeže na místním 
hřbitově

V souvislosti s občasnými krádežemi de-
korativních předmětů (věnců, květin, vá-
ziček apod.) na hřbitově ve Valtířově a Ma-

lém Březně, žádáme občany, aby poznatky 
související s těmito krádežemi předávali 
na Policejní stanici ve Valtířově, případně 
na Obvodní oddělení Ústí nad Labem-Stře-
kov. Jakákoliv pomoc s objasněním těchto 

krádeží je vítána. npor. Bc. Petr Fišárek,
vedoucí OOP Střekov

Víčka pro Martínka 
Děti z Mateřské a Základní školy 

ve Velkém Březně se spojí a v průběhu 
celého školního roku budou sbírat víč-
ka od PET lahví pro malého Martínka, 
aby mu pomohly v boji s jeho nemocí. 

Ahoj, jmenuji se Martin Mareda, je mi 
8 let a mám dětskou mozkovou obrnu. 

Můj život i život naší rodiny se změ-
nil kolem 10. měsíce mého života, kdy 
nám pan neurolog sdělil tuto diagnózu, 
s tím, že můj vývoj bude fyzicky a možná 
i psychicky zpomalen. Bohužel k mému 
životu s handicapem patří i každodenní 
speciální cvičení, spousta kompenzač-
ních pomůcek a terapií v lázních, které 
nehradí žádná z pojišťoven. 

Peníze za odevzdaná víčka mi po-
mohou ke splnění mého přání, abych si 
mohl užít dětství jako ostatní zdravé děti. 

Děkuji. 
Sběrná místa pro víčka jsou v MŠ, ZŠ 

a obchodě COOP. (red)

§



Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Úmrtí
S lítostí oznamujeme, že člen zastupitel-

stva obce a v minulosti dlouholetý zaměst-

nanec Obecního úřadu pan Pavel Kurka, 

bohužel prohrál boj se zákeřnou nemocí. 

Jménem všech zastupitelů a pracovníků 

Obecního úřadu vyjadřujeme pozůstalým 

upřímnou soustrast. Michal Kulhánek

Personální změny
Personální změny zaznamenal Obecní 

úřad a příspěvková organizace obce Mateř-

ská škola Velké Březno. 

1. 9. 2015 nastoupil do funkce tajemníka 

Obecního úřadu pan Ladislav Boháč, ma-

jící mnohaleté zkušenosti s touto funkcí. 

Na pozici matrika a evidence obyvatel byla 

od 1. 8. 2015 přijata paní Michaela Neuma-

nnová a do funkce ředitelky Mateřské školy 

Velké Březno byla na doporučení konkurzní 

komise jmenována Radou obce paní Pavla 

Hasprová.

Z důvodu podání výpovědi z pracovní-

ho poměru Ing. Jana Houšky k 31. 8. 2015 

dojde také v průběhu října či listopadu 

ke změně na pozici referent pro oblast 

účetnictví.  Michal Kulhánek, starosta

Návrh nové obecně 
závazné vyhlášky 
o nočním klidu 
a regulaci hlučných 
činností

Rada obce doporučila Zastupitelstvu 

schválit obecně závaznou vyhlášku o noč-

ním klidu a regulaci hlučných činností. 

Reagovala tak na množství opakovaných 

stížností a podnětů občanů o obtěžování 

hlukem o nedělích a státem uznaných dnech 

pracovního klidu. Předmětem navrhované 

vyhlášky je regulace činností, které by mohly 

narušit pokojné soužití občanů a veřejný po-

řádek v obci zejména používáním hlučných 

nástrojů v nevhodnou denní dobu. Doufá-

me, že se tak podaří zlepšit pohodu bydlení 

a pobytu v otevřených prostorech v zastavě-

ném území obce. Nejdůležitějším opatřením 

je povinnost zdržet se o nedělích a státem 

uznaných dnech pracovního klidu i v době 

od 6.00 do 22.00 veškerých prací spojených 

s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících 

hluk, např.: sekaček na trávu, cirkulárek, mo-

torových pil, drtiček větví, motorových seka-

ček na trávu, bouracích kladiv, křovinořezů, 

apod. Porušení této obecně závazné vyhláš-

ky, pokud ji Zastupitelstvo obce na svém 

jednání dne 23. 9. 2015schválí, bude pře-

stupkem dle § 47 odst. 1 písmene b) zák. č. 

200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-

ších předpisů, a proto můžou případní hříšní-

ci očekávat sankci podle tohoto zákona. 

 Michal Kulhánek, starosta

Transparentní
radnice 

Testovací verze nových obecních inter-

netových stránek (obecní portál) je hotova 

a připravena pro testování v neveřejném 

režimu. Na zasedání OZ (koncem září) bude 

portál předveden zastupitelům a předán 

k testování. Je hotova nová struktura strá-

nek s relevantní informací, většinou aktuální 

k měsíci červenci (čísla, přehledy, ap.).

Souběžně s testováním budou dokončeny 

a doplněny ještě následující detaily tak, aby 

ke konci roku bylo vše funkční a připravené 

k uvolnění do běžného provozu. Bude ještě 

záležet na výsledku testování a realizaci pří-

padných úprav. 

1. Úvodní obrazovka – doplnit fotografi e 

obce;

2. Registrace k odběru aktualit, novinek, 

registrace do diskuzí;

3. Pohledávky, dluhy z nájmů bytů a obec-

ních poplatků – čísla, komentáře;

4. Služby v obci – doplnit kontaktní úda-

je za ty podnikatelské subjekty, které 

chtějí být uvedeny na obecních strán-

kách.

V jarních a letních  měsících byly realizovány následující akce: 

   1) Přestavba koupelen v bytech Litoměřická 104 - č. 1 a 4 a napojení kuchyňské linky na kanalizaci a vodu v bytě č. 4;

   2) Výměna 4 ks střešních oken na objektu Školní 228;

   3) Vyvložkování komínových průduchů (výměna hliníkových za nerezové) v bytech Zámecká 131 – byt č. 3, Valtířov 77 – byt č. 4 

a Valtířov 83 – byt č. 4;

   4) Povrchové úpravy po hydroizolačních výkopech kolem obecních objektů Valtířov 59, 83, 77 a V. Březno, Zahradní 62 a 142; 

   5) Výměna splaškové kanalizační přípojky včetně nové revizní šachty u objektu Valtířov 77;

   6) Oprava krytiny střechy, poničené větrem, na objektu Litoměřická 104;

   7) Sanace krovu a dřevěné podlahy podkrovní místnosti bytu č. 5, Zahradní ulice napadené dřevomorkou ve spolupráci se stati-

kem a přestavba této místnosti (zvětšení podlahové plochy a světlé výšky místnosti), včetně osazení 2 ks střešních oken;

   8) Provedení drenážních vsakovacích jímek o objemu 8m3 pro zasáknutí dešťových vod ze střech obecních objektů Valtířov 83 

a 77, V. Březno, Zahradní 142 a Děčínská 136. Od objektu Valtířov 59 je dešťová voda odvedena do dešťové kanalizace v chod-

níku. Tyto úpravy, spolu s hydroizolací objektů, výrazně sníží vzlínání zemní vlhkosti suterénním zdivem;

   9) Oprava krytiny střechy na objektu Zahradní 62 spočívající v přetlučení všech hřebíků, které byly značně uvolněny;

10) Přestavba venkovního schodiště a zřízení nového vstupního chodníčku do objektu Zahradní 142;

11) Zřízení nové betonové podezdívky plotu a rekonstrukce vlastního kovového plotu za objektem Děčínská 136;

12) Výměna dešťových svodů v zadní části objektu Děčínská 169.

 Veřejně prospěšní pracovníci (VPP), kromě sekání a udržování zeleně a čistoty v obci, prováděli ruční výkopové práce kolem objektů 

pro provedení hydroizolace a vrtání otvorů do suterénních zdí pro aplikaci beztlakové chemické injektážní kapaliny. Dále prováděli 

výkopové práce pro odvádění dešťových vod ze střech objektů do vsakovacích jímek. VPP rovněž natřeli oplocení kolem objektů 

Děčínská 136 a 169, Zahradní 142, Alej sportovců 288 (MŠ) a Litoměřická 104 a zábradlí podél chodníku na Valtířov. V současné 

době jsou prováděny nátěry kovových i dřevěných konstrukcí v dětských koutech. VPP také předláždili 60 bm chodníku po havárii 

na vodovodní řadu v ulici Zadní – Hraničářská. 

Miroslav Šesták, vedoucí správy obecního majetku OÚ

Krátce z úseku Správy hmotného investičního majetku 
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Přehledy, tabulky, čísla, ap. budou aktu-

alizovány začátkem ledna na stav k 31. 12. 

2015 tak, aby byl během ledna obecní por-

tál aktuální a mohl být předán do používání 

veřejnosti.  Jiří Pavliš,

zastupitel a člen pracovní skupiny 

Transparentní radnice

Rybářské lístky
Od roku 2012 byla na obecní úřady dele-

gována agenda vydávání rybářských lístků. 

Takže i na úřadě ve Velkém Březně si mo-

hou rybáři s trvalým pobytem v obci Velké 

Březno a obcích, které spadají do naší roz-

šířené působnosti (Malé Březno, Homole, 

Zubrnice) zažádat o nový rybářský lístek, 

pokud jim ten stávající končí, nebo se jedná 

o rybáře – nováčky. 

Aby bylo žadateli vyhověno, je třeba, aby 

s sebou přinesl občanský průkaz (žadatel 

starší 15 let), rybářský lístek, jehož platnost 

už končí, nebo osvědčení o získané kvalifi -

kaci, pokud se jedná o nového rybáře. 

V pokladně obecního úřadu zaplatí žada-

tel příslušný obnos, který je odvislý od doby 

platnosti rybářského lístku:

1 rok 100,– Kč 

3 roky  200,– Kč 

10 let  500,– Kč 

Mládež do 15 let 1 rok  50,– Kč 

 3 roky  100,– Kč 

Pro zajímavost…

V roce 2012 bylo vydáno 13 rybářských líst-

ků, v roce 2013 vydáno 18 rybářských líst-

ků, v roce 2014 jsme předali 19 lístků, v roce 

letošním odcházelo s platným rybářským 

lístkem už 33 žadatelů.

Petrův zdar!

Hana Fuchsová, fi nanční úsek OÚ

Rekonstrukce 
Během prázdnin došlo k rekonstrukci 

další části chodníku v Aleji Sportovců, pro-

běhly i lokální opravy místních komunikací. 

Ve větším rozsahu pak byly zrekonstruová-

ny komunikace v ulici Zadní a ve Valtířově 

v lokalitě Nový Les. V současnosti se do-

končuje rekonstrukce chodníku a opěrné 

zdi do Valtířova od železničního přejezdu 

k čerpací stanici pohonných hmot. V pod-

zimních měsících je plánována výměna tří 

autobusových zastávek ve Valtířově a práce 

na obnově původní prašné cesty z Vítova 

na Vartu. Těsně před vydáním je stavební 

povolení na vybudování chodníku podél 

železnice ze Zámecké ulice k rekonstruova-

nému chodníku na Valtířov. 

S největší pravděpodobností se ale ne-

uskuteční plánovaná rekonstrukce vodo-

vodního řadu a komunikace v Mlýnské 

ulici. Tuto akci budeme nuceni, i z důvodu 

převzetí čistírny odpadních vod, přesunout 

do následujícího roku.

 Michal Kulhánek, starosta

Stav vodovodů 
– léto 2015  

Letošní léto bylo abnormálně suché 

a horké. Teplá a na srážky skoupá byla 

i zima. Hladina vody v potocích je nízká, 

málo vody je i v řece Labi, do které přité-

ká voda téměř z celých Čech.  

Jaké má letošní počasí vliv na provoz 

vodovodů? Již na jaře jsme zaznamenali 

ve vrtech na prameništi Vítov pokles sloup-

ce vody z obvyklých 10 m na 1,5 m a do-

dnes se situace nezlepšila, ale naštěstí ani 

výrazně nezhoršila. Z poloviny lze čerpat 

vodu i z dalších zdrojů, kterými jsou studna 

na Vítově za Pumprovými a vrt pod lesem 

nad p. Richtrem. Provozu vodovodů nepo-

mohl ani abnormálně vysoký výskyt havárií 

na vodovodním potrubí, které se suchem 

rovněž souvisí, protože dochází k výrazným 

změnám tlaků v zemi. Již od jara šetříme 

vrty na Vítově přečerpáváním pitné vody 

z vodojemu nad Valtířovem. Ten je plněn 

z vrtů umístěných nedaleko řeky Labe, kte-

ré jsou dostatečně vydatné. Voda je před 

výtlakem do vodojemu upravována reverz-

ní osmózou.  

Při poslední velké havárii ve Valtířově 

v první polovině srpna, kdy denní spotřeba 

vody vyskočila ze 4 l/s na trojnásobek, jsme 

si museli dočasně vypomoci nákupem pit-

né vody od severočeských vodovodů a ka-

nalizací. Tři dny jsme od nich čerpali 2 l/s 

přímo do vodojemu ve Valtířově.  

I přes všechny těžkosti se snažíme, aby 

dodávka vody byla plynulá a kvalitní. 

Ve zvláště horkých dnech nebo při havá-

riích však došlo v některých oblastech Val-

tířova dočasně k mléčnému zakalení vody. 

Jedná se o nárůsty a usazeniny v potrubí, 

které se vlivem vysokých odběrů a tím 

zvýšené rychlosti proudění ve starých vo-

dovodních řadech, uvolnily. Potrubí odka-

lujeme v místech, kde armatury fungují, ale 

pokud se dostane zákal až k vám, musíte 

zakalenou vodu odpustit přes Váš vodo-

vodní kohoutek. Voda ve vodovodu je ne-

závadná, poslední rozbory byly provedeny 

24. 8. 2015.  

Děkujeme všem odběratelům za pocho-

pení, zároveň děkujeme všem, kteří letošní 

léto šetřili vodou při zalévání zahrádky a za-

lévali jen konví a přímo k rostlinám a ne-

plýtvali pitnou vodou na zalévání trávníků.     

Ing. Jana Lípová,

referent životního prostředí OÚ 

Co do kanalizace 
nepatří

Do kanalizace nepatří vše, co může 

ucpávat nebo jinak poškozovat po-

trubí kanalizace, čerpadla v čerpacích 

stanicích nebo narušovat chod čistírny 

odpadních vod. Každý kdo vypouští 

do kanalizace něco jiného než splaško-

vé vody, navyšuje náklady na údržbu 

a opravy a tím zvyšuje tlak na růst ceny 

stočného.

  

DO KANALIZACE NEPATŘÍ: 

● Biologický odpad 

 Například zbytky jídel, zeleniny, ovoce, 

tuky a oleje, odpady z kuchyňských drti-

čů apod.  

 Co mohou způsobit:  ucpávání kanaliza-

ce, množení hlodavců v kanalizaci a čer-

pacích stanicích, vyšší náklady na provoz 

kanalizace, čerpacích stanic a čistírny od-

padních vod.

● Hygienické potřeby

 Například jednorázové vlhčené ubrous-

ky, kosmetické a odličovací ubrousky, 

tampony, vatičky na čištění uší, vložky, 

jednorázové pleny apod.  

 Co mohou způsobit: jednorázové vlh-

čené ubrousky se chovají jako hadr, na-

motávají se na čerpadla a výrazně zvyšují 

náklady na jejich opravy. Ostatní hygie-

nické potřeby ČOV neumí rozložit, pokud 

nezpůsobí ucpání kanalizačního potrubí 

nebo zařízení čerpací stanice, jsou zachy-

covány před vstupem na ČOV česlemi 

a následně odváženy na skládku a znač-

ně zvyšují náklady a tím i cenu stočného. 

Za rok 2014 byly odvezeny 3 tuny plo-

voucích nečistot zachycených česlemi 

mechanického předčištění ČOV a opravy 

čerpadel v čerpacích stanicích kanalizace 

stály přes 114,5 tis. Kč (cena bez DPH).

● Chemikálie 

 a další nebezpečné látky

 Například staré barvy, ředidla, lepidla, 

mazadla, oleje, zbytky čisticích a jiných 

prostředků, kyseliny, hydroxidy, ropné 

látky, detergenty, infekční látky, léky 

a další chemické látky.

 Co mohou způsobit: poškození potru-

bí kanalizace a zařízení čerpacích stanic 

a ČOV, oslabení nebo ve větším množství 

vyhubení bakterií, které zajišťují čištění 

splaškových vod na ČOV. Znovuobno-

vení čisticího procesu na ČOV je náklad-

ný a zdlouhavý proces. Vnik závadných 

látek do kanalizace a následně na ČOV 

a do Homolského potoka, kam je odtok 

vyčištěné vody z ČOV zaústěn, je řešen 

jako havárie a prošetřuje ho Česká in-

spekce životního prostředí a Magistrát 

města Ústí nad Labem. 

● Dešťové a balastní vody z pozemků,

 vody předčištěné v septicích 

 nebo přepady ze žump

 Co mohou způsobit: splašková kanali-

zace je stavěna jako oddílná a s dešťo-

vými vodami není počítáno. Splašky se 

při deštích tlačí z přeplněné kanalizace 

kanalizační přípojkou lidem do domů 
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UPOZORNĚNÍ

Komise životního 
prostředí žádá 
vlastníky, či uživatele vitrín umístěných 

na pozemku před prodejnou potravin 

COOP ve Velkém Březně, aby stávající, 

nevhodné a nevzhledné vitríny vyměnili 

za novější. S vlastníkem pozemku – Jedno-

tou Rakovník je možnost instalace nových 

vitrín dohodnuta. (red)

Poplatek 
za komunální 
odpad 

Obecní úřad Velké Březno upozorňuje 

občany (fyzická osoba, která má v obci 

trvalý pobyt), že pokud neuhradili po-

platek „za komunální odpad“, je nutné 

učinit tak co nejdříve. 

Poplatek byl splatný jednorázově 

do 31. 3. 2015 nebo ve 2 stejných splátkách 

(první polovina do 31. 3. 2015 a druhá polo-

vina do 31. 8. 2015). 

Poplatek lze uhradit hotově (osobně 

na pokladně OÚ Velké Březno) nebo pře-

vodem z účtu (potřebné informace k pro-

vedení platby získáte na tel. 475 228 340 

nebo dotazem přes e-mail: radlova@velke-

-brezno.cz). 

Výše poplatku pro rok 2015 je stanovena 

na 500 Kč/osoba/rok.

Upozornění: Nezaplatíte-li uvedený ne-

doplatek v odpovídající výši, bude dluž-

ná částka vyměřena platebním výměrem 

nebo hromadným předpisným seznamem 

v souladu s ustanovením § 11 zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Jana Radlová,

odpadové hospodářství OÚ 

Nájemné 
z pronajatého 
pozemku 

Upozorňujeme nájemníky obecních po-

zemků, kteří dosud nezaplatili nájemné 

z pronajatého pozemku, že je již po době 

splatnosti (termín do 31. 8. 2015). 

Platbu za pronájem obecního pozem-

ku učiňte neprodleně převodem na č. ú. 

450781/0300, v. s. 22015, do poznám-

ky uveďte jméno nájemce, nebo hotově 

do pokladny na obecním úřadě. 

Nebude-li nájemné uhrazené, vysta-

vujete se nebezpečí výpovědi z nájemní 

smlouvy a pozemek bude pronajat dalšímu 

zájemci. 

Věříme, že došlo pouze k opomenutí 

a nájemné bude uhrazeno. 

Kateřina Jelínková,

správa obecních pozemků OÚ 

UBYTOVNA

Informace pro osoby 
využívající služeb 
ubytovny v naší obci 
Vážení občané, 

zejména Vy, které Vaše aktuální životní si-

tuace nasměrovala na využívání ubytova-

cích služeb na ubytovnách.  

Informuji Vás tímto, že s platností 

od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela 

Zákona o pomoci v hmotné nouzi (účin-

nost od 1. 5. 2015), ze které vyplývá, že 

Úřad práce ČR může požádat obec o vyjá-

dření  k ubytování osoby v hmotné nouzi  

v ubytovacím zařízení nacházejícím se 

v katastru dané obce. Toto vyjádření pak 

slouží Úřadu práce ČR jako jeden z podkla-

dů, na základě kterého rozhodne o nároku 

na přiznání a vyplácení doplatku na bydle-

ní na ubytovnu. 

Jedná se vždy o posouzení, zda v konkrét-

ním případě dané osoby jde o tzv. „případ 

zvláštního zřetele“, o osobu, která prokaza-

telně nemá možnost získání žádného jiného 

typu bydlení a využívá tedy služeb ubytova-

cích zařízení.  Obecně platí, že každá osoba 

má povinnost se nejprve snažit, aby si zabez-

pečila  bydlení v nemovitosti (v domě či bytě), 

který osoba využívá k přiměřenému trvalému 

bydlení. Přiměřenost bydlení posuzuje orgán 

pomoci v hmotné nouzi, tedy v případě naší 

obce Úřad práce, krajská pobočka v Ústí nad 

Labem, která rozhoduje o dávkách hmotné 

nouze. Při rozhodování o přiměřenosti bytu 

orgán pomoci v hmotné nouzi vychází a při-

hlíží  zejména k formě bytu, jeho velikosti, 

výši nákladů na bydlení a osobním poměrům 

dotčené osoby a osob s ní společně posuzo-

vaných.  

Orgán pomoci v hmotné nouzi tedy v rám-

ci rozhodování o každé žádosti o doplatek 

na bydlení, u které žadatel dokládá, že vyu-

žívá ubytovacích služeb konkrétní ubytovny, 

požádá obec, v jejímž katastrálním území 

se daná ubytovna nachází, o vyjádření, zda  

obec souhlasí s tím, aby dotyčnou osobu 

Krajská pobočka v Ústí nad Labem určila jako 

osobu, která užívá konkrétní danou ubytovnu 

v souladu s ustanovením § 33, odst. 6, zákona 

o pomoci v hmotné nouzi. Jednoduše řečeno 

nebo vytékají kanalizačními šachtami 

na pozemky. Škody vznikají i pravidel-

ným vytopením mechanického předčiš-

těním ČOV umístěného v čerpací stanici 

u Tivoli a hydraulickým přetížením ČOV 

(vyplavením aktivovaného kalu). Mimo 

jiné jsou navyšovány náklady čerpáním 

dešťových vod (spotřeba elektrické ener-

gie), protože na kanalizaci obce je dalších 

9 přečerpávacích stanic. Vody ze septiků 

a žump je zakázáno vypouštět do kanali-

zace ČOV ze zákona – tyto vody neobsa-

hují „čerstvé“ znečištění, kterými se bak-

terie na ČOV živí a ČOV pouze zatěžují. 

Ing. Jana Lípová,

referent životního prostředí OÚ 

Čistička 
odpadních vod 

Již čtvrt roku provozuje obec ČOV Velké 

Březno. Dle dohody s pivovarem Velké Břez-

no bylo na ČOV instalováno zařízení na li-

kvidaci fosforu, který je z 90 % produkován 

právě pivovarem. Pivovar celé toto zařízení 

fi nancoval z vlastních zdrojů. (red)

Informace 
z kontrolní komise 

Na základě Plánu činnosti KV na rok 2015 

budou určenými členy KV provedeny a do-

končeny do konce října 2015 následující 

kontroly: 

1. Kontrola dodržování právních před-

pisů ostatních výborů a komisí 

 – Tomáš Pýcha 

2. Kontrola dodržování obecně závaž-

ných vyhlášek a směrnic

 – Tomáš Pýcha 

3. Kontrola poskytnutí příspěvků

 – Eva Holečková 

4. Kontrola ochrany (bezpečnosti) dat 

a účetních záznamů – Jiří Pavliš 

5. Kontrola rozsahu aktuálnosti a kvali-

ty veřejných informací – Jiří Pavliš 

6. Kontrola hospodaření s majetkem 

(hmotný, nehmotný, fi nanční) – vývoj 

dluhů z nájmů v r. 2015 

 – Anna Pumprová 

V současné době již probíhají kontroly 

dle bodu 1. a 2.

Zápisy z kontrol budou k dispozici na OÚ 

a obecních internetových stránkách. 

Jiří Pavliš,

předseda Kontrolního výboru



Památka na školní rok 1945–46. Fotografováno před hlavním vchodem obecné školy.
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Stručné dějiny 
mateřské školy 

Základní kámen ke stavbě mateřské 

a obecné školy s vyučovacím českým jazy-

kem byl položen dne 2. 8. 1936. Samotné 

otevření této školy bylo provedeno dne 

13. 5. 1937.

30. 6. 1945 nastoupila na zdejší mateřskou 

školu Růžená Černá. Školní rok byl zahájen 

3. 9. 1945 a zapsáno bylo 19 dětí. Správcem 

mateřské školy byl řídící učitel Jan Kudrna. 

Na školní rok 1946–47 bylo zapsáno celkem 

48 dětí. Druhé oddělení MŠ bylo umístěno 

v soukromé budově č. p. 9. Místnosti byly 

tmavé, vlhké a vůbec nevyhovovaly. V čer-

venci roku 1946 dostal MNV dekret, v němž 

Fond národní obrany přidělil budovu č. p. 182 

pro MŠ (dnešní obecní knihovna). Od 24. 5. 

do 30. 6. musela být škola uzavřena pro velký 

počet nemocných dětí. Státní obvodní lékař 

nařídil uzavření, protože se ve škole vyskytly 

záškrt, spála, spalničky i zarděnky.

Ve školním roce 1951–52 nastoupila za ne-

mocnou ředitelku Růženu Novákovou Květa 

Pulchardová-Bartošová. Zapsáno bylo celkem 

25 dětí. Oddělení nezaměstnaných matek 

bylo uzavřeno. Od školního roku  1961–62 se 

stal patronátním závodem Benar 08 ve Velkém 

Březně. Škole pomáhal fi nančně, nákupem 

hraček a drobnými opravami.

V roce 1966 již na škole pracovala jako 

učitelka Alena Bártová (Komínková). V roce 

1972–73 bylo zapsáno 55 dětí a jako učitelka 

školy nastoupila Blanka Štěrbová (Dudová). 

Dětí přibývalo a kapacita školy nestačila. Ško-

la nevyhovovala po stránce hygienické ani 

stravovací. Začala se plánovat výstavba nové 

a větší mateřské školy. V roce 1975 nastoupila 

jako učitelka Blanka Vondráčková, Jana Jaro-

šová a Marcela Maredová (Králíková). 

Výstavba nové MŠ začala v roce 1978 

a počátkem října 1982 se škola otevřela. 

Přišla nová paní uč. Stanislava Motyčková 

a školnice Bohumila Dufková. V roce 1990 

se vyměnilo vedení školy. Ředitelkou se stala 

Jana Jarošová, která v této funkci pracovala až 

do 31. 8. 2015.

Do dnešního dne MŠ prošla několika změ-

nami. V roce 1991 úbytkem dětí se z trojtřídní 

MŠ s kapacitou 90 dětí stala škola dvojtřídní. 

Nevyužitý pavilon sloužil dva roky pobočce 

LŠU, po ní byl využíván jako tělocvična s posi-

lovnou a nakonec se pavilon přestavěl na dva 

obecní byty.

Píše se rok 2009, v obci se rozrůstá výstav-

ba bytů a rodinných domků a kapacita MŠ je 

opět nedostačující. Proto se obecní byty v pa-

vilonu MŠ přeměňují zpět na třídu pro děti. 

Kapacita školy je 79 dětí, ale ještě několik roků 

nebude stačit.

V roce 2011 škola prošla velkou rekon-

strukcí. Vyměnilo se topení, okna, zateplena 

byla celá budova školy včetně střechy. Tří-

dy se postupně vybavily novým nábytkem, 

hračkami a pomůckami. Také školní zahrada 

byla pěkně a funkčně vybavena dřevěnými 

sestavami.

Touto cestou bych chtěla poděkovat 

všem svým bývalým i současným pracovni-

cím za velmi dobrou spolupráci a pomoc při 

vzdělávání a výchově našich nejmenších dětí 

a věřte, že za 40 let mého působení ve školce 

jich bylo opravdu hodně.

Jana Jarošová 

Slovo nové ředitelky 
mateřské školy 

1. září 2015 je datum, které se mi jisto 

jistě zaryje hluboko do paměti. Po jedn-

atřiceti letech působení na ZŠ ve Velkém 

Březně jsem nastoupila do nového zaměst-

nání, a to do místní mateřské školy. Velice 

děkuji všem za milé přijetí a obzvlášť paní 

ředitelce Janě Jarošové za skvělé uvedení 

a seznámení se vším důležitým.

Ráda bych se stala součástí školy, do které 

chodí rády děti, rodiče i zaměstnanci. Do ško-

ly, která je otevřená a přátelská vůči rodičům, 

okolní komunitě a novým myšlenkám a pří-

stupům. Proto využiji všechny její silné stránky, 

navážu na dosavadní úspěchy a budu se snažit 

rozvinout další možnosti k vytvoření prostředí 

plného pohody, klidu, pocitu bezpečí a jistoty, 

a to způsobem pro děti nejpřirozenějším. 

Například navážeme na aktivity společ-

nosti Celé Česko čte dětem. Společným čte-

ním tak podpoříme upevňování důležitých 

vazeb v rodině, rozvoj jazyka, paměti, před-

stavivosti a vztahu ke knihám a mluvenému 

slovu, které se tolik vytrácí. K tomu jistě při-

spějí i akce „Chlapské odpoledne“ nebo „Cvi-

čení pro mamky a holky“. Budeme také my-

slet na své zdraví, a to účastí na vzdělávacím 

programu „Zpívánky Zdravé 5“, na plavec-

kém výcviku nebo na škole v přírodě. Tyto 

i další aktivity můžete sledovat na webových 

stránkách mateřské školy, které budou mít 

již brzy novou košilku. 

V příštím vydání Zpravodaje vás mateřská 

škola nechá ráda nahlédnout do jejího pod-

zimního okénka. Pavla Hasprová,

ředitelka MŠ

– zda   se jedná v konkrétním případě o „pří-
pad zvláštního zřetele“, u kterého lze určit, že 
osoba užívá na základě smlouvy, rozhodnutí, 
či jiného právního titulu služeb ubytovacího 
zařízení. Toto ubytovací zařízení musí kromě 
jiného splňovat podmínky uvedené v Zákoně 
o ochraně veřejného zdraví, zejména tehdy, 
pokud se jedná o ubytovací zařízení, které po-
skytuje ubytování na dobu delší  než dva mě-
síce v období šesti měsíců po sobě jdoucích.  

Vyjádřením k této věci obec zejména sou-
hlasí a bere na vědomí skutečnost, že daná 
osoba se bude zdržovat v katastru obce a vy-
užívat zde ubytovacích služeb. V rámci vydá-
vání vyjádření obec přihlíží zejména k těmto 
skutečnostem:

● zda daná osoba má trvalý pobyt ve správ-
ním území obce  

● zda je vůči obci vydávající vyjádření bez 
dluhů 

● zda je bezúhonná (zda v obci nepáchá 
opakovanou trestnou nebo přestupkovou 
činnost) 

● zda a jak spolupracuje se sociální pracov-
nicí obce  

Tímto si dovoluji apelovat na osoby, které 
využívají ubytovacích služeb ubytovny Geo 
Ben s.r.o., Velké Březno, ať již delší dobu nebo 
jsou nově příchozí, aby se snažily eliminovat 
páchání jakékoliv trestné či přestupkové čin-
nosti, která by následně mohla mít negativní 
vliv na vyplácení doplatku na bydlení  na uby-
tovnu a tedy vůbec  možnosti jejich setrvání 
na této ubytovně.  

Mgr. Pavlína Linková,
úsek sociálních věcí OÚ



Slavnostní předávání šeků.
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ŠKOLA

Neuvěřitelná výhra 
50 000 Kč 

ZŠ Velké Březno se stala jednou z pěti 

škol z celé ČR, která vyhrála ve své kategorii 

1. místo v Sazka Olympijském víceboji a zís-

kala tak částku 50 000 Kč na nákup spor-

tovních potřeb pro své žáky. Žáci během 

školního roku 2014/15 splnili hned dvakrát 

8 disciplín a výborně provedené 2 doplň-

kové úkoly školu katapultovaly na stupeň 

nejvyšší. Obzvláště 2. úkol zaujal odbornou 

porotu natolik, že ho ohodnotila druhým 

nejvyšším počtem bodů. Žáci spolu se 

svými učiteli natočili klip na píseň Adama 

Mišíka „Tak pojď“. Za peníze byly pořízeny 

pomůcky na hodiny TV a byla dovybavená 

školní družina. Děti mohou mít radost z no-

vých míčů, trampolíny, posilovacích pomů-

cek, fl orbalových holí, rukavic,...  Žáci do-

stali během roku dvě sportovní vysvědčení, 

kde byly jejich výkony srovnány s republi-

kovým průměrem. Každému byl také dopo-

ručen vhodný sport. V celostátním projektu 

Sazka olympijský víceboj se dále podařilo 

získat nový pingpongový stůl JOOLA, base-

ballový set a návštěvu baseballových hvězd 

přímo na naší ZŠ. Baseballová roadshow 

proběhne na podzim tohoto roku.  

Mgr. Lenka Šidáková,

učitelka Základní školy Velké Březno

Žáci i učitelé 
pojedou do světa 

Škole se během prázdnin podařilo získat 

z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 550 000,– Kč. Díky 

tomuto projektu se učitelé a žáci velkob-

řezenské školy podívají do světa. Během 

října 2015 navštíví 10 žáků společně s uči-

telem německého jazyka Berlín. Ubytováni 

budou v německých rodinách, dopoledne 

bude probíhat výuka s rodilým mluvčím 

a odpoledne budou poznávat nejzajíma-

vější berlínské památky. Z projektu bude 

hrazeno celotýdenní ubytování, strava, do-

prava, služba průvodce, pojištění, vstupné 

v rámci programu. Celkové náklady tohoto 

studijního pobytu jsou 136 000,– Kč.

V rámci tohoto projektu se dále dva vel-

kobřezenští pedagogové zúčastní intenziv-

ního kurzu ve Velké Británii, který je zamě-

řen na zlepšování jazykových kompetencí.

Výše zmíněný projekt také podporuje 

realizaci čtenářských dílen jako prostředek 

zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramot-

nosti. Do projektu je zapojeno šest učitelek, 

které ve svých hodinách budou realizovat 

čtenářské dílny. V současné době paní uči-

telky vybírají nejvhodnější knihy pro děti, 

a aby splnily podmínky projektu, musí na-

koupit dětskou beletrii za 90 000,– Kč (plně 

hrazeno z projektu).

PaedDr. Jan Darsa,

ředitel Základní školy

Činnost školní 
psycholožky 
pokračuje 

Je všeobecně známo, že školní psycho-

ložka pracuje na velkobřezenské škole ne-

přetržitě více než 20 let. Během prázdnin se 

podařilo zajistit fi nanční prostředky na další 

období. Škola získala dotaci z projektu mini-

sterstva školství ve výši 90 000,– Kč. A proto 

se může školní psycholožka Mgr. Eva Petro-

vá věnovat našim žákům, rodičům i učite-

lům každé úterý a čtvrtek od 7.30 do 13.00.

PaedDr. Jan Darsa,

ředitel Základní školy

Podpora 
přírodovědného 
vzdělávání 

V posledních letech se objevuje snaha 

zvýšit zájem žáků o přírodovědné obory 

a snížit obavy ze studia těchto předmětů. 

Naše škola byla zapojena v posledních dvou 

letech do projektu Přírodovědné a technic-

ké vzdělávání Ústeckého kraje. Žáci např.: 

jezdili na Gymnázium dr. Šmejkala a zú-

častňovali se celé dva roky přírodovědných 

kroužků, které vedli učitelé gymnázia. Pro-

jekt skončil a učitelé vekobřezenské školy 

rozšířili každoroční nabídku školních krouž-

ků o kroužky, které by měly přispět k tomu, 

aby stoupal zájem o přírodovědné před-

měty. A tak se v nabídce školních kroužků 

poprvé můžete setkat s kroužkem Matema-

tika hrou pro 1.–2. třídu, s kroužkem Mate-

matika hrou pro 3.–5. třídu, kroužkem Ma-

tematika hrou pro 7.–9. třídu a s kroužkem 

zeměpisným.

PaedDr. Jan Darsa,

ředitel Základní školy



Prvním místem prázdninového pobytu se stalo přímořské letovisko Sveti Filip i Jakov 
v Chorvatsku.

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře a pisálky na zámku 
Velké Březno.

Veselou a zábavnou atrakcí akce „Prázdniny se školou“ bylo 
malování na tělo na téma Chorvatsko 2015.
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Prázdniny 2015
se školou 

O letošních letních prázdninách se té-

měř 150 táborníků vydalo na svá dobro-

družství nejen k moři, ale také na plavbu 

kolem světa. 

Prvním místem pobytu se stalo přímoř-

ské letovisko Sveti Filip i Jakov. Hlavně jsme 

si užívali radovánek u moře, ale zlákalo nás 

i mnoho příležitostí k procházkám a spor-

tování – na pláži prolézačky a houpačky, 

hřiště na kopanou, basket a volejbal, stolní 

tenis, trampolíny, šlapadla,... Vedoucí pro 

nás měli připraven i další program, např. 

výlet vláčkem na tobogány do Biogradu 

nebo večerní návštěvu Zadaru; vyhlášení 

Miss moře, karneval, stezku odvahy a různé 

turnaje a soutěže. Domů jsme odjížděli ne-

jen opálení, ale i plní zážitků. Veškeré dění si 

můžete prohlédnout na: 

http://chorvatsko2015.rajce.idnes.cz/ 

Druhým místem našeho prázdninového 

dovádění bylo RS Seba u Mnichova Hra-

diště, areál ležící v malebném údolí říčky 

Zábrdky, která střediskem přímo protéká. 

Během pobytu jsme úspěšně obepluli celý 

svět pod vedením známého mořeplavce 

Fernanda Magalhaesa a věřte, že to byla 

plavba plná nejen dobrodružství, ale také 

nástrah a poučení. Mimo aktivity souvisejí-

cí s celotáborovou hrou jsme si užili i různé 

sportovní hry – kopanou, Brenbal, Ringo, 

turnaje ve vybíjené a přehazované; stolní 

tenis, pohybové hry, koupání a hry ve vodě, 

vycházky; fi lmové večery, diskotéky, karne-

val, táborák, výlet do Šťastné země,… 

Čas však velice rychle uběhl a na spous-

tu her a soutěží nezbyl prostě čas, tak snad 

někdy příště… Naše táborové dovádění si 

můžete prohlédnout na: 

http://alvap07.rajce.idnes.cz/ 

Velké díky patří Radě rodičů při ZŠ, OÚ 

Velké Březno a rodičům, kteří podpořili oba 

tábory!  Pavla Hasprová

Pasování na čtenáře 
a pisálky 

Letos poprvé se na zámku ve Velkém Břez-
ně uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků 
z 1. A na „Rytíře jazyka českého“. Celá akce pro-
běhla ve stylovém prostředí hudebního salon-
ku v přízemí zámku, kde dětem „královna“, je-
jíž role se ujala paní učitelka Kováčová, dětem 
slavnostně předala diplomy a během barvité-
ho představení s hudebním doprovodem je 
pasovala na „Rytíře jazyka českého“. Poděko-
vání patří opět vedení zámku, které celou, pro 
děti velmi působivou, akci umožnilo. 

Mgr. Blanka Kováčová,
učitelka Základní školy Velké Březno 

ZAJÍMAVOSTI

K článku o soše 
sv. Prokopa 

V minulém čísle Zpravodaje byl otištěn člá-
nek, ve kterém bylo popisováno, jak jsem se 

snažil v minulých letech zjistit, kde se socha 
nalézá. Nikdo z tehdejších velkobřezenských 
pamětníků to nevěděl. Postupně během ně-
kolika let se podařilo poskládat informace 
a místo umístění sochy bylo zjištěno. Mezi 

tím vyšla publikace Obrazová rukověť obcí 
a církevních staveb v okrese Ústí nad Labem, 
rok vydání 1999. Zde je uveřejněna fotogra-

fi e sochy a z dalších informací vyplývá, že se 
jedná o státem chráněnou památku (reg. č. 
5299) a že byla v roce 1970 z Vítova přemístě-
na do Bláhova. Současní majitelé se osobně 
podíleli na záchraně této sochy.

Článek v žádném případě neměl vyznít 
tak, aby vznikl dojem, že současní majitelé 
si sochu sv. Prokopa nezákonně přivlastnili.

PaedDr. Jan Darsa



III. ČTVRTLETÍ 2015ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV8

Škola 
ve Velkém Březně 
Počátky školství ve Velkém Březně

Školy byly zcela pod vlivem církve a byly 

zakládány hlavně v obcích, kde se nachá-

zely významné kostely a fary. Proto se prv-

ní škola v okolí Velkého Března objevuje 

ve Svádově. Ten měl významný kostel sv. 

Jakuba a faru. Ve Svádově se setkáváme se 

školou v polovině 16. století. Její budova 

stála hned vedle kostela. Žáci i učitelé po-

vinně účinkovali při církevních slavnostech, 

kantor býval zároveň regenschorim a varha-

níkem, starší žáci stálými členy kůru. Učitel 

v 17. století například dostával plat 1 zl. 25 

krejcarů týdně. Samozřejmě to na obživu 

nestačilo, a tak nezbývalo než hledat jiné 

cesty – vybírat školné od žáků, účinkovat při 

slavnostech a podobně. Když chtěl žák po-

kračovat ve studiích, nezbylo mu než přejít 

na jezuitské gymnasium do Litoměřic a pak 

na univerzitu do Prahy. 

Ze staré německé velkobřezenské školní 

matriky vyplývá, že triviální škola (učilo se 

zde kromě náboženství tzv. trivium – číst, 

psát a počítat) byla otevřená ve Velkém 

Březně v roce 1858 v domě č. 48. Pro srov-

nání v Malém Březně byla školní budova 

postavena v roce 1867, v Suleticích založili 

školu v roce 1762. V Homoli byla škola ote-

vřena krátce po roce 1787, protože v tomto 

roce byl vysvěcen nový kostel a podle naří-

zení Marie Terezie musela být současně ote-

vřena i škola.

Ve velkobřezenské škole se vzhledem 

k národnostnímu složení tohoto kraje vy-

učovalo německy. Podle vzpomínek velkob-

řezenského pamětníka pana Pečivy byla 

první česká třída v rámci německé školy 

otevřena v roce 1921. O provoz českých 

škol dbal Inspektorát českých menšinových 

škol založený teprve v roce 1927. Existence 

českého menšinového školství v Ústí nad 

Labem vyvolávala značnou nelibost němec-

kých nacionalistů, kteří 6. září 1925 demon-

strovali na Mírovém náměstí proti fi nanč-

ním podporám českých menšinových škol. 

V těchto historických souvislostech o to více 

vynikne výjimečnost činu české menšiny 

ve Velkém Březně – otevření české školy 

v roce 1937 za přítomnosti ministra školství 

Dr. Emila Frankeho!

Vývoj podoby školních budov

1. Nejstarší podoba školy zachycená 

na snímku z konce 19. století. Tato bu-

dova byla postavena v roce 1880. Jed-

nalo se o jednopatrovou budovu. Též si 

všimněte, že budova tělocvičny zatím 

nestojí. 

2. Další snímek zachycuje školu zvýšenou 

o jedno patro, rozšířenou o dnešní so-

ciální zařízení a současné schodiště. Již 

byla postavena tělocvična (1908), ale 
jako samostatně stojící budova! Význam-
né stavební změny proběhly v letech 
1899/1900, 1907/1908 a v roce 1932.

3. Další obrázky zachycují původní fasá-
du, která zmizela při zateplení budovy 
na konci 90. let 20. století. Vchod do bu-
dovy byl ze současné ulice Nová. Také 
pohled na samostatně stojící tělocvičnu 
může být pro současníka velice zajímavý.

4. V roce 1937 byla ve Velkém Březně ote-

vřena druhá školní budova. V této bu-
dově se u vchodu nalézá velice zajíma-
vý základní kámen s datací 1936. Dá se 
předpokládat, že společně se základním 

kamenem byly do zdi uloženy i nějaké 
dobové dokumenty. Dodnes je možné 
určit, v kterých místech byl původní ná-
zev Státní obecní škola Dr. Emila Franke-
ho. Název byl někdy po roce 1948 nahra-
zen nápisem Národní škola. Ten společně 
s prvorepublikovým lvem (umístěný nad 
vchodovými dveřmi) překvapivě „přežil“ 
různé společenské změny.

5. Současná podoba Základní školy ve Vel-
kém Březně. Základní změny této podo-
by proběhly v první polovině 60. let 20. 
století, kdy se součástí školní budovy 
stala i původně samostatně stojící tělo-
cvična, která byla ještě zvýšena o aulu. 
Defi nitivní současná podoba vznikla vý-
měnou oken před několika lety.

PaedDr. Jan Darsa
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Pohádkový park 
Letos na konci června se v zámeckém 

parku uskutečnila již popáté akce „Pohád-
kový park“, na jejíž organizaci spolupracuje 
vedení zámku s místní základní školou. Ně-
kolik stovek dětí nejen z Velkého Března ale 
i z Ústí nad Labem a okolí mělo opět mož-

nost si vyzkoušet svou šikovnost a pohoto-
vost na více než třiceti stanovištích, kde jim 
pohádkové bytosti zadávaly různě obtížné 
úkoly. Na úspěšné absolventy čekala od-
měna a pohádkový bál. Celou akci uzavřel 
večerní ohňostroj. 

Poděkování patří jednak panu kastelá-
novi M. Musilovi a všem zaměstnancům 
zámku, jednak týmu učitelů, rodičů a dětí, 

pod vedením paní učitelky Kováčové, bez 
jejichž nezištné pomoci by se celá akce 
neobešla. Na pokračování této, již tradiční, 
akce se můžeme těšit opět v červnu příští-
ho roku. 

Dík patří rovněž obci Velké Březno 
a ostatním sponzorům za fi nanční podporu 
celé akce. 

Mgr. Blanka Kováčová

Piráti z Karibiku.

 Tři sudičky. Kominíček a štěstí. Princ Bajaja.

Bob a Bobek – králíci z klobouku.

KULTURA

Den obce v Pískovně 
V neděli 29. srpna se konal již po druhé 

ve valtířovské Pískovně Den obce. Celé 
odpoledne vyplňovala dělostřelecká a šer-
mířská vystoupení. V závěru akce byla sve-
dena velká historická bitva. Každý si mohl 
vyzkoušet vrhání nožů na terč a prohléd-

Den obce ve valtířovské Pískovně.

nout historické vojenské ležení. Součas-
nost v obci představovala ukázka hasičské 
techniky a prezentace, která přiblížila, co 
vše se děje na Základní škole nejen během 
školního roku. Hlavně děti si užily zábavu 
při plnění speciálních úkolů, které si pro ně 
připravily paní učitelky za Základní a Mateř-
ské školy.   (red)



III. ČTVRTLETÍ 2015ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV10

MÍSTNÍ SPOLKY

Cyklotour 
Vel – Val 2015 

V sobotu 20. června ráno, i když cyklistům 
zrovna počasí nepřálo, se ve valtířovské 
Pískovně sjelo padesát nadšenců připra-
vených účastnit se cyklovýletu po Českém 
středohoří. Po předání důležitých informací 
a hlavně jednotných triček se všichni vydali 
kolektivním tempem po cyklostezce směr 
Střekov. 

První občerstvovací zastávka byla v Lodě-
nici v Brné. Dále se pokračovalo po příjem-
né rovince podél řeky Labe až do Sebuzína. 
Zde jsme odbočili na Hlinnou a začali stou-
pat a stoupat a stoupat. Proto pro děti a re-
kreační cyklisty byla v tomto náročnějším 
úseku zajištěna přeprava. Hospůdka v Hlin-
né bylo poslední místo, kde se dalo posilnit 
před zdoláním Varhoště. Na statečné cyklis-
ty ve věkovém rozmezí 4–62 let na vrcholu 
čekala sladká odměna. Po zaslouženém od-
počinku se všichni vydali směrem na Tašov. 
Cesta byla členitá, ale chuť na malečovský 
gulášek (nakonec na řízeček) byla silnější. 
Odtud to už jelo samo až zpět do valtířov-
ské Pískovny, kde jsme celý výlet zhodnotili, 
vylosovali pěkné ceny a zasmáli se u soutě-
ží s cyklistickou tématikou. Při loučení jsme 
se všichni shodli na tom, že příští rok musí-
me jet znovu.

Velice děkujeme všem sponzorům a OÚ 
Velké Březno za podporu této akce! 

Jan Haspra

Hasiči hlásí 
a informují 
Ve 3. čtvrtletí 2015 uskutečnila jednotka 
SDHO Velké Březno celkem 27 výjezdů, 

které si vyžádaly 47 hodin aktivního nasa-

zení jednotky o průměrné účasti 4,4 hasiče 
na výjezd. Výjezdové zásahové činnosti se 
jednotka zhostila bez závad.

Z rozboru zásahové činnosti vyplývá: 

• 5 výjezdů k dopravním nehodám – 
převrácený kamion ve Valtířově, převrá-
cené auto, auto na střeše, auto v potoce 
(Leština), nehoda na točně v Kojeticích. 

• 6 výjezdů k požárům – požár v úseku 
mastných kyselin (Setuza Ústí nad La-
bem), požár trafostanice v Malém Břez-
ně, požár travního porostu ve Svádově, 
požár v úseku mastných kyselin v Ústí 
nad Labem, požár výškové budovy 
na Novosedlickém náměstí. 

• 3 výjezdy k likvidaci nebezpečného 
hmyzu – likvidace vosího hnízda, likvi-
dace sršní na veřejném prostranství. 

• 9 výjezdů k odstranění překážek 
vzniklých silným větrem – spadlé 
stromy do vozovek (Lovečkovice, Zubr-
nice, Těchlovice, Svádov, Doubravice, 
Suletice, Řetouň, Budov) a spadlý strom 
na auto ve Velkém Březně. 

• 2 výjezdy k záchranářským úkonům – 
záchrana uvízlé kočky ve studni ve Svá-
dově a záchrana uvízlého koně v Hásli-
cích. 

• 1 výjezd k technické pomoci – čerpá-
ní vody ze sklepních prostor po havárii 
v restauraci Adonis. 

• 1 výjezd k prověřovacímu cvičení 
do Setuzy v Ústí nad Labem. 

 
Kromě výjezdové činnosti se jednotka 

zúčastnila výcviku ve vyprošťování osob 
z vozidel v Mladé Boleslavi. Dále se na po-
zvání zúčastnila jubilejních oslav ustave-
ní hasičského sboru v České Lípě, v areálu 
bývalé Pískovny ve Valtířově Dětského 
dne s ukázkou hasičské techniky a akce 
Den obce. 

K vnitřnímu životu jednotky sdělu-
jeme, že se členové důstojně rozloučili 
s dlouholetým členem Jiřím Sedlákem, 
který ukončil aktivní činnost s věkových 
důvodů. Jednotka jako náhradu přijala 
do svých řad nového člena. 

Jako každý rok upozorňujeme občany 
na blížící se topné období! 

Za jednotku SDHO Jaroslav Panocha,
velitel jednotky

Zahradní slavnost 
Již tradičně se v úterý 8. září 2015 konala 

v areálu Domova pro seniory Velké Březno, 
příspěvková organizace Zahradní slavnost. 
Na tuto každoroční událost byli pozváni 
kromě klientů z Domova ve Velkém Břez-
ně a jejich rodin i hosté z dalších domovů 
v Ústí nad Labem. Pozvání přijali i lidé, re-
prezentující významné orgány, organizace 
a obce, spolupracující s naším Domovem. 
Zahájení slavnosti se ujali žáci Základní 
umělecké školy Evy Randové v Ústí nad 
Labem, kteří na trubky zahráli slavnostní 
famfáru. Úvodního slova se ujal pan ředi-

Účastníci závodu Cyklotour Vel - Val 2015
Účastníci zahradní slavnosti se skvěle 

bavili a nevynechali ani tanec.

Smysl pro humor účastníkům rozhodně 
nechyběl.
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SPORT

Bodystyling 
Každou středu v 19.00 hod. v tělocvičně 

Základní školy ve Velkém Březně.  

Začínáme 7. října 2015.  (red)

Judo a sebeobrana
Judo – tento školní rok 2015/2016 za-

hajuje judo ve Velkém Březně změnami. 

Před osmi lety jsme zahajovali svoji čin-

nost jako kroužek při ZŠ, který byl platným 

členem Českého svazu juda. Vzhledem 

k nutnosti dalšího rozvoje oddílu jsme byli 

nuceni transformace na spolek KASUGA, 

který jsme založili a v průběhu letních mě-

síců členy převedli. Nový statut klubu nám 

umožňuje evidovat členy starší osmnácti 

let a pořádat akce (letní soustředění, judo 

kempy) mimo tělocvičnu ZŠ. Na podzim le-

tošního roku naši dva odchovaní závodníci 

projdou školením trenérů III. třídy a stanou 

se po dovršení 18 let plnohodnotnou po-

mocí v našem klubu. V předchozím statutu 

kroužku by byl problém je v ZŠ evidovat. 

Plnohodnotní trenéři je přesně to, o čem 

se nám sní pro vývoj a udržení současné 

členské základny. Bohužel v judu nelze 

přijmout trenéra z řad rodičů bez několi-

kaletých praktických zkušeností, získaných 

pod vedením certifi kovaných trenérů, či 

bez předchozích soutěžních zkušeností, 

a to pro tréninky juda jakékoliv věkové ka-

tegorie. Dále klub zvyšuje kvalifi kace stáva-

jících rozhodčích a trenérů. Jeden z našich 

trenérů v tomto roce po splnění několika 

podmínek a povolení výkonného výboru 

Českého svazu juda zahajuje na Fakultě tě-

lesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

v Praze studium nejvyšší trenérské třídy, 

specializace judo. 

Počet členů našeho klubu se daří stále 

naplňovat s ohledem na tréninkovou plo-

chu a bezpečnost při trénincích. Bohužel le-

tos, stejně jako minulý rok, budeme muset 

zájemce o judo odmítat. Nábor pro spor-

tovní judo pro děti se konal 2. a 7. 9. 2015. 

Skládání a rozkládání tatami o hmotnosti 

cca 750 kg před a po tréninku je stále stej-

né, s malými 6–8letými dětmi nás tak tro-

chu trápí a tatami trpí. Věříme, že obec již 

brzy najde dříve zmiňované prostory a pro-

středky pro vybudování další tělocvičny. 

Sebeobrana – v loňském roce proběhla 

osvěta pro celou veřejnost naší obce se zá-

klady sebeobrany pro děti a jejich maminky 

v tělocvičně ZŠ. Osvěta proběhla i v hodi-

nách TV pro všechny dívky šestých až de-

vátých tříd naší ZŠ Velké Březno. Na zákla-

dě požadavků z této akce jsme v loni dále 

otevřeli měsíční kurz základů sebeobrany 

tel Mgr. Tomáš Kříž spolu s panem Pavlem 
Csonkou, zastupitelem Ústeckého kraje. 
Když bylo vše důležité řečeno a přítomní 
hosté byli seznámeni s následujícím prů-
během celého odpoledne, už nic nebránilo 
kapele OLI, aby začala hrát a zpívat hostům, 
kteří nadšeně zaplnili taneční parket. O zá-
bavu se mimo jiné postaral i kouzelník a ilu-
zionista Tom Jasper, který hosty Zahradní 
slavnosti udivoval svým uměním a předve-
dl neuvěřitelná kouzla a triky s žolíkovými 
kartami, barvenými míčky, gumičkami, kte-
ré se proplétaly skrz na skrz a s mobilním 
telefonem, který se doslova mávnutím ruky 
objevil v nafukovacím balónku. Usměva-
vé tanečnice z taneční skupiny Avalanche 
potěšily přítomné diváky svými tanečními 
sestavami a nápaditými třpytivými kostý-
my. O občerstvení se postaraly jako vždy 

Veselí maskoti zahradní slavnosti.

Vidí tady někdo nějaké seniory?

kuchařky Domova, který celou slavnost 
pořádal. Domácí jablečné záviny a kremro-
le, nadýchané lívance s borůvkovou omáč-
kou, uzená kýta a spousta dalších dobrot 
zaplnily slavnostně prostřené a nazdobené 
stoly tak, že nikde nezůstalo prázdné mís-
to. Nechyběl samozřejmě ani doprovodný 
program, se kterým pomohly dobrovolnice 
z Dobrovolnického centra Ústí nad Labem. 
Klienti měli možnost zapojit se do zábav-
ných soutěží a díky bohaté tombole si 
kaž dý z hostů odnesl malou pozornost. 
Příjemnou atmosféru, která celou Zahradní 
slavnost doprovázela, podpořilo příjemné 
podzimní slunečné počasí, které letošní 
ročníku přálo. 

Bc. Lenka Krištofová 
za Domov pro Seniory Velké Březno,

příspěvková organizace 
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pro ženy. Cílem bylo osvojení základů se-

beobrany, fyzická příprava s kruhovými 

tréninky, zvýšení fyzické zdatnosti a kromě 

jiného se pobavit. Po měsíčním kurzu se 

spokojenost žen potvrdila a ženy ve věku 

14–60 let nás požádaly o pokračování v tré-

nincích od ledna do června 2015. Od září 

2015 znovu pokračuje tato skupina v kurzu 

pokročilých a pro nové zájemkyně, které 

se nám hlásí, budeme otevírat nový kurz 

základů sebeobrany pro začátečnice v ob-

dobí říjen – listopad 2015 (zájemkyně kon-

taktujte nás na buchar.tomas@seznam.cz). 

Jsme rádi, že o naši činnost je zájem a nový 

KASUGA klub přináší možnost sdružovat 

více členů bez rozdílu věkových kategorií 

a jiných omezení. 

Judo je krásný všestranný olympijský 

sport. Formy jeho cvičení lze upravit, tudíž 

je sportem pro každého a lze ho provozovat 

do vysokého věku. Judo nás provází a bude 

provázet celý život. Stále je co se učit a my 

se to snažíme předávat dál. 

Tomáš a Věra Bucharovi, 

KASUGA,

www.judo-vb.cz

Jiskra vstupuje
do dalšího ročníku 

Vážení spoluobčané, rád bych vás touto 

cestou seznámil s činností FK Jiskra Velké 

Březno.

Do soutěžního ročníku 2015–2016 bude-

me vstupovat s 5 mládežnickými a 2 dospě-

lými týmy. Osmým a nejmladším týmem je 

fotbalová školička, kde se s fotbalem sezna-

mují pětileté děti, které ještě ofi ciálně ne-

mohou být členy FAČR.

Tak jako v loňském roce bude náš A tým 

hrát 1. A třídu. Věříme, že se v podzimní čás-

ti povede nasbírat dostatek bodů, abychom 

mohli přezimovat v klidném středu tabulky. 

Dalším týmem dospělých je B mužstvo, kte-

rému se podařilo postoupit z třetího místa 

do II. třídy okresního přeboru. Cílem bude 

určitě udržet tuto soutěž pro nastupující 

mládežnické týmy.

Nejvyšší soutěž nyní hrají naši mladší do-

rostenci, kteří si po spojení se sousedním Svá-

dovem zahrají krajský přebor. Pro náš klub 

i obec je to obrovský úspěch. Do Velkého 

Března jezdí hrát týmy z velkých měst s úpl-

ně jiným rozpočtem, jako jsou Most, Děčín, 

Lovosice, Chomutov, Litvínov. Velice nás těší 

a hřeje, když dostáváme poklonu od funkci-

onářů těchto týmu, kterým se líbí náš areál 

a pochvalují si kvalitu našeho trávníku. Cílem 

pro náš dorost bude udržení soutěže a sbírá-

ní zkušeností v takto kvalitní soutěži.

Po delší úvaze jsme se rozhodli přihlásit 

mužstvo starších žáků, i když by půlka týmu 

měla hrát ještě v mladších žácích. Máme 

nyní 4 týmy, které už hrají fotbal na velkém 

hřišti s 11 hráči. Dalším týmem jsou mlad-

ší žáci, ti hrají 7+1 na půlku hřiště. V týmu 

je ale tolik dětí, že jsme se rozhodli místo 

dvou mužstev posunout některé kluky 

do starších. Poslední dva registrované týmy 

jsou naše přípravky, starší a mladší, které 

hrají satelitní turnaje. Starší hrají na 5+1 

na čtvrtku hřiště a mladší 4+1. Neregistro-

vaný týmem je fotbalová školička, kde se 

děti teprve seznamují s režimem a postup-

ně nakukují do soutěže přátelskými zápasy.

Jak sami vidíte, každým rokem se Jiskra 

rozrůstá o další členy a týmy a je to známka 

toho, že jsme se vydali správnou cestou. Je 

to pro nás určité poděkování, že svou práci 

děláme dobře.

Opět bych rád zmínil, že v klubu nikdo 

nebere odměny a veškeré peníze, které 

dostáváme, pokrývají náklady na provoz 

areálu a udržení tolika mužstev v soutěžích.

Faktem je, že se FK Jiskra Velké Březno za-

řadila mezi obce s největší základnou, a to 

je obrovský úspěch nejen pro klub, ale i pro 

naši obec.

Dobré jméno naší obci dělá naše škola, 

školka, judo, pivovar a nyní i FK Jiskra, která 

se začíná čím dál častěji objevovat v me-

diích. Nejen kvůli sportu, ale i díky akcím, 

které se pořádají v našem areálu.

Rád bych touto cestou oslovil nějakého 

fandu našeho klubu, který by uměl zpravo-

vat webové stránky a měl by chuť pomoci 

při prezentaci našeho klubu, aby se nám 

přihlásil.

Dále bych chtěl touto cestou oslovit za-

pálené rodiče, kteří by si chtěli zkusit tré-

novat naše nejmladší naděje, aby se také 

přihlásili. Pro takové množství dětí nebude 

trenérů nikdy dost.

I nadále vás pravidelně budeme infor-

movat pomocí infosystému o domácích zá-

pasech a kulturních akcích, které se budou 

konat v našem areálu.

David Řezáč,

předseda FK Jiskra Velké Březno

Přehled kulturních akcí v naší obci (říjen–prosinec 2015)
Říjen

 Lampiónový průvod 
 (28. 10. 2015),
 sraz ve valtířovské Pískovně v 18.00 hod., 
 cíl na hřišti FK Velké Březno
 Pořadatel: Občanské sdružení-ženy Velkého Března a Valtířova

 Hraběcí mlsání 
 – humr, langusta, ústřice, kaviár a jiná žoužel 
 – ochutnejte, co u moře mlsal sám pan hrabě (4. října 2015)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Ferenc Liszt a jeho přátelé 
 – komorní koncert pořádaný ve spolupráci s Maďarským 
 kulturním střediskem v Praze (7. října 2015 od 19 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Drakiáda 
 Pořadatel: Tělovýchovná jednota Spartak Valtířov 
 občanské sdružení

Listopad

 Zavírání okenic aneb jaká byla letošní sezóna 
 – ukončení sezóny 
 (1. listopadu 2015 od 16 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Prosinec

 Mikulášská
 Pořadatel: Obec Velké Březno 

 Adventní koncert
 Pořadatel: Obec Velké Březno 

 Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
 Pořadatel: Obec Velké Březno 

Pozn. V případě neuvedení termínu konání dané kulturní akce najdete bližší informace před jejím koná-

ním buď na webových stránkách obce www.velke-brezno.cz nebo na webových stránkách pořadatele 

anebo na vyvěšených plakátech. 


