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Výtisk pro občany obce zdarma

Oslava 850 let obce Velké Březno
Tolik let již uběhlo od první písemné zmínky o obci Velké Březno. V roce 1167 je poprvé zmiňována naše obec jako „Brezina“
popř. „villa Nabrezine“, kdy oba labské břehy byly postupně kolonizovány řádem johanitů, který zde získával rozsáhlá území
od českého knížete. Tak i Velké Březno bylo dáno řádu sv. Jana
(johanitům) bratry Hroznatou a Měškem. Ve dnech 28. 9. – 30. 9.
2017 se proto uskuteční oslavy tohoto historického výročí. Akce
probíhá pod záštitou Jitky Sachetové, radní Ústeckého kraje
a můžete se těšit na spoustu hudby, zábavy i sportovního klání

Cyklotour
Vel-Val 2017
V sobotu 24. června se konal již třetí ročník
cyklovýletu Vel-Val. Od osmé hodiny ranní se
sjížděli na fotbalovém hřišti ve Valtířově cyklisté různého věku, avšak se stejným cílem – projet se na kole a příjemně si užít sobotní den.

Všichni přihlášení účastníci před startem
dostali jednotná – letos červená – trika s logem akce, vyslechli si důležité informace o trase i bezpečnosti. Po společném fotografování
jsme se všichni vydali kolektivním tempem
po cyklostezce směr Střekov.

i kolotoče. Upozorňujeme občany, že z důvodu umístění kolotočů a pouťových atrakcí na náměstí pod hodinami, budou celé
náměstí a komunikace, která jím prochází, pro veškerý dopravní
provoz trvale uzavřeny od 25. 9. do 1. 10. Obyvatele z ulice Zahradní proto žádáme, aby v těchto dnech parkovali osobní automobily na svém pozemku. Děkujeme za shovívavost. Více o programu v samostatném letáčku.
Michal Kulhánek
starosta

První občerstvovací zastávka byla jako tradičně v Loděnici v Brné. Dále se pokračovalo
po příjemné rovince podél řeky Labe až do Sebuzína. Náročnější úsek do Hlinné zvládla většina účastníků, letos nás jelo přes sedmdesát.
Zajištěné přepravní vozidlo tak využily pouze
některé děti. V Hlinné bylo poslední místo, kde
se daly načerpat síly před zdoláním Varhoště.
Na vrcholu na statečné cyklisty čekal nejen zasloužený odpočinek a tatranka, ale také
možnost vystoupat na varhošťskou rozhlednu
a pokochat se nádherným výhledem.
Po odpočinku se všichni vydali směrem
na Tašov. Cesta krásnou přírodou však připravila pro cyklisty mnohá překvapení, nejen
očekávané příjemné sjezdy, ale sem tam i nějaký ten kopeček. Na únavu však každý rychle
zapomněl nad talířem „speciálního“ malečovského guláše. Odtud to už jelo samo zpět až
na fotbalové hřiště ve Valtířově.
Po dojezdu všech cyklistů jsme 3. ročník
řádně zhodnotili, vylosovali pěkné ceny, zasmáli se u soutěží s cyklistickou tématikou
a dopřáli si grilovanou klobásku.
Celý den nám přálo hezké počasí a panovala dobrá nálada.
Velice děkujeme všem sponzorům a OÚ Velké Březno za podporu této akce!
Jan Haspra

Sbírka na vitrážová
okna v Chotkově
hrobce byla úspěšná
Na jaře byla zrekonstruována dvě vitrážová
okna v Chotkově hrobce ve Valtířově. Bohužel,
na další dvě v tu chvíli již nezbývaly ﬁnanční
prostředky, neb míra poničení vyžadovala
větší investici. Nicméně zájem o obnovu zbývajících dvou oken byl nebývalý, a tak vznikla
sbírka, kde bylo po dobu 73 dnů možné transparentním způsobem přispět na opravu. Díky
devíti dárcům se podařilo vybrat potřebných
80 000 Kč. Restaurátorské práce tak mohou
začít. Ukončeny budou na jaře příštího roku.
Návštěvníci v rámci Noci kostelů budou moci
opět obdivovat jejich znovunabytou krásu.
Všem dárcům děkujeme za podporu!
(red)
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Sbírka šatstva
pro děti z dětského
domova Střekov
a Oblastní charitu
Ústí nad Labem
Máte doma oblečení, ze kterého vám děti již
vyrostly, či bytový textil, a nevíte kam s ním?
Darujte ho potřebným! Sbírka šatstva se uskuteční ve dnech od 4. 9. – 30. 9. 2017.
Sbírka je zaměřená na sběr šatstva pro děti
ve věku od 0 – 20 let (pro všechna roční období). Dále můžete nosit bytový textil, lůžkoviny
a záclony. Vše prosím přineste jen čisté a nezničené!!!
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při stavebních pracích. Rekonstrukci provádí
ﬁrma Strabag a rekonstrukce je dotována
ministerstvem pro místní rozvoj.
Michal Kulhánek
starosta obce

V Krátké ulici
je nový chodník
Chodník ze zámkové dlažby spojuje cyklostezku pod restaurací Tivoli s prostorem
Náměstí pod hodinami nebo ulicí Klášterní.
Michal Kulhánek
starosta obce
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Rekonstrukce
kamenného
sloupu Čtrnácti
svatých pomocníků
ve Valtířově
Díky úspěšné žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR můžeme provézt první
etapu rekonstrukce pískovcového sloupu

Darované věci můžete donést paní Krškové
na Obecní úřad nebo do velkobřezenského
sběrného dvora.
Za účast všem předem děkujeme.
Libuše Kršková
Obecní úřad Velké Březno

Sloup v Čachovicích před rokem 1961.

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Přenesený a restaurovaný sloup
ve Valtířově v roce 1965.

Oprava místní
komunikace
Nad Nádražím
a Na Vyhlídce
Od srpna probíhá oprava místní komunikace Nad Nádražím a dále bude oprava
pokračovat okružní částí komunikace Na Vyhlídce. Práce začaly odstraněním obrub komunikace a nahrazením nových, následně
dojde k odfrézování svrchní vrstvy a pokládce nového asfaltu. Provoz na komunikaci by
měl být omezen jen částečně, přesto si dovolujeme požádat obyvatele v této lokalitě o trpělivost s částečným dopravním omezením

Instalace
kamerového
systému
na hřbitově
Protože se v minulosti často opakovaly krádeže květinové výzdoby na hřbitově
ve Valtířově, nechali jsme instalovat na objektu správce hřbitova kameru k monitorování prostranství hřbitova, aby se zamezilo
těmto krádežím. Brzy zde přibydou ještě
další čtyři.
Michal Kulhánek
starosta obce

Současný stav sloupu.

III. ČTVRTLETÍ 2017

ve Valtířově. V první etapě bude provedeno restaurování základní architektonické
skladby sloupu včetně doplnění chybějících
kuželek balustrády a kované branky. Schválená dotace MZ ČR je 478 555 Kč. Pokud to
klimatické podmínky dovolí, zahájíme práce
ještě letos, v opačném případě proběhne rekonstrukce v roce 2018.
Michal Kulhánek
starosta obce

Lesy ČR plánují
opravu břežních zdí
Suchého potoka
ve Vítově
V červenci seznámili zástupci společnosti
Lesy České republiky obec s plánem revitalizace břežních zdí a „suchým“ vydlážděním Suchého potoka od vítovské hospody
po soutok s Homolským potokem. Realizace
se plánuje na rok 2018 a obec se do této akce
zapojí ﬁnancováním nové mostovky u č. p.
295. V současnosti tvoří mostovku nevyhovující betonové potrubí, které je díky nízké
kapacitě (v porovnání s navazujícím opevněným korytem Suchého potoka) významnou
překážkou pro povodňové průtoky. Propustek je kapacitní maximálně pro dvouletou
vodu a v ostatních případech dochází k rozlití toku. Propustek zároveň tvoří migrační
překážku ve dně. V rámci výše uvedené akce
dojde k rekonstrukci stávajících kamenných
zdí, které jsou také ve špatném stavu. Dále
se obnoví opevnění pravého břehu pod propustkem u č. p. 295 kamennou rovnaninou
a upraví dno potoka tak, aby byla umožněna
migrace ryb dále po toku. Celková situace
k nahlédnutí na http://www.velke-brezno.
cz/Prilohy/4768-597069fd1fd8a.pdf.
Michal Kulhánek
starosta obce

Nové místo
na separovaný
odpad
V červnu letošního roku jsme rozšířili hnízda na tříděný odpad. Nové nádoby na papír a plast byly umístěny v ulici Na Výsluní
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u obecního domu „Markéta“. Další nové místo na všechny tři komodity, a to sklo, papír
a plast, vzniklo v Zámecké ulici.
Libuše Kršková
Referent životního prostředí

Problematika
odpadového
hospodářství
Odpadové hospodářství se v dnešní době
stalo plánovaným procesem, který má snižovat množství odpadu a naopak zvyšovat
podíl znovu využitých odpadů. Základem
je, že většina domácností alespoň v nějaké
míře třídí odpad. Dále se už ale většinou lidé
o zpracování odpadu nezajímají. Ze zákona
je obec povinna zajistit místa pro oddělené
soustřeďování složek komunálního odpadu,
minimálně nebezpečných odpadů, papíru,
plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných
odpadů. K tomu slouží v případě naší obce
sběrné místo a „hnízda“ nádob na separovaný odpad. Novinkou může být RE-USE centrum a Door to door. Jedná se o zavádění nového způsobu třídění odpadů, kde je možné
ukládat nepotřebné věci ke zpětnému využití a následně je i odebírat pro další potřebu. Tento systém by měl sloužit ke snížení
produkce komunálního odpadu a tím snížit
i náklady na likvidaci těchto odpadů. A právě
k tomuto systému se obec zapojila podáním
žádosti o dotaci na vybudování Re-use systému, tedy zavedení systému separovaného
sběru výše uvedeného odpadu k opětovnému využití tak, aby mohl být ﬁnancován
v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
Záměrem projektu je pořízení:
• Buňky (jako stanoviště re-use střediska)
• Dopravní automobil
RE-USE centrum bude umístěno na stávajícím sběrném místě, které je v majetku
obce Velké Březno. Obec bude do tohoto
centra svážet od občanů nepotřebné věci
určené ke zpětnému využití. Do tohoto
centra budou moci občané obce zdarma
svážet nepotřebné věci i sami, v otevírací
době RE-USE centra a současně si tyto věci
i odebírat k dalšímu využití. To znamená, že
zde budou moci občané obce odevzdávat
nepotřebné věci ke zpětnému využití (např.:
kola, hračky, sportovní vybavení, funkční
elektrospotřebiče).
V případě, že obec se svou žádostí uspěje, získá dotaci 85 % z uznatelných nákladů
a v roce 2018 bude tento systém realizovat.
Obec si za účelem snížení nákladů na likvidaci odpadů, které budou i díky novele zákona o odpadech výrazně narůstat, nechala
odbornou ﬁrmou zpracovat analýzu odpadů
v naší obci a návrh řešení. Analýza obsahuje základní návrhy na snížení SKO a zvýšení
příjmů tak, aby obec doplácela za občany
co nejméně (dnes za každého občana do-
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plácí obec 343 Kč za rok, což představuje
cca 670 000 Kč ročně). Současně jsme se se
zástupci společnosti bavili o vůli zorganizovat nové výběrové řízení na likvidaci odpadů
a od příštího roku bychom chtěli zavést jediný spravedlivý způsob nastavení poplatků
za likvidaci odpadů, který se bude odvíjet
pouze od váhy vyprodukovaného odpadu
každého z nás. Kdo bude produkovat méně
odpadu a více třídit, bude také platit nižší
poplatky za likvidaci odpadu.
Michal Kulhánek
starosta obce

Valtířov kolonka
– celková obnova
ČSOV
Ani po zveřejnění veřejné zakázky „Valtířov
kolonka – celková obnova ČSOV“ na specializovaných serverech, ani po přímém oslovení
čtyř společností, neuspěla obec s nalezením
vhodného dodavatele na obnovu valtířovské
čerpací stanice odpadních vod. Obci nebyla
doručena jediná nabídka, a proto rada obce
VŘ zrušila. VŘ budeme opakovat ke konci kalendářního roku 2017 a samotná realizace by
měla proběhnout v roce 2018.
Michal Kulhánek
starosta obce

Výměna vodovodu
v části ulice Zadní
a propoj do ulice
Nová
Pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu
bylo doručeno ve stanoveném termínu osm
nabídek. Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek a Zastupitelstvo obce Velké
Březno schválilo výběr nejvhodnější nabídky
uchazeče Miloslav Hantych. Výměna vodovodu proběhne v měsíci září a říjnu a dojde
k výměně stávajícího potrubí v celkové délce
208 m. Počítá se s úplnou uzavírkou této komunikace a objízdnou trasou po místní komunikaci Nová, která bude řízena semafory.
Dovolujeme si proto požádat o vzájemnou
ohleduplnost a trpělivost.
Michal Kulhánek
starosta obce

Podzimní svoz ŽOKŮ
Oznamujeme, že žoky pro podzimní svoz
si můžete vyzvednout od 23. 9. 2017 ve sběrném místě Velké Březno. Svoz proběhne dne
11. 11. 2017.
UPOZORŇUJEME občany, že si žoky nesmí nechávat do dalšího roku. Vydané žoky
se musí svézt v daném termínu, protože listí
a další rostlinný odpad se po dlouhodobém
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skladování stává nebezpečným odpadem.
Svozová ﬁrma takový odpad nesmí svézt!
Likvidaci si pak občané musí zajistit sami
na vlastní náklady. Během roku si můžete
zcela zdarma vyzvednout dva žoky a není tak
nutné si je uchovávat i za podmínek, že jsou
naplněné jen z části.
PŘIPOMÍNÁME, že v den svozu musí být
žoky umístěny na veřejném prostranství, jinak nebudou odvezeny!

PROVOZNÍ DOBA
SBĚRNÉHO MÍSTA
DO 30. 11. 2017
ÚTERÝ:
14.00 – 18.00 hod.
ČTVRTEK: 14.00 – 18.00 hod.
SOBOTA: 10.00 – 15.00 hod.
Libuše Kršková
referent životního prostředí

Vymáhání
nedoplatků
na místních
poplatnících
V případě nedoplatků zahajujeme vymáhání nejprve prostřednictvím upomínek.
Dlužníky kontaktujeme písemně, telefonicky, e-mailem, osobně případně prostřednictvím sociálních sítí. Pokud i tak nedojde
k úhradě, doměřují se nedoplatky platebním
výměrem, který slouží jako exekuční titul.
Poplatníkovi, který nezareaguje 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 exekuci,
vymáháme nedoplatek prostřednictvím exekutora.
Petra Dvořáková
referent správy daní a poplatků

Podzimní svoz nebezpečného
odpadu proběhne v obcích
Velké Březno a Valtířov
v sobotu dne 7. 10. 2017.

Informace
k novele zákona
č. 565/1990 Sb.,
Úhrada místního
o místních
poplatku
poplatcích, platné
za komunální odpad od 1. 7. 2017
31. 8. 2017 byl posledním dnem, kdy bylo
možné včas uhradit místní poplatek za odpady.
Stále však evidujeme větší počet poplatníků, kteří tento poplatek nezaplatili.
Žádáme občany, kteří poplatek ještě nemají uhrazen, aby tak učinili v co možná nejkratším termínu.
Platbu 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.
Petra Dvořáková
referent správy daní a poplatků

Připomínka – nájem
z obecních pozemků
Upozorňujeme občany, kteří
mají v nájmu obecní pozemek
a dosud nezaplatili roční
nájemné, jehož splatnost byla
31. 8. 2017, aby tak učinili v co
nejkratším možném termínu.
Kateřina Jelínková
Úsek správy obecního majetku

Rádi bychom vás informovali o novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
platné od 1. 7. 2017, která upravuje poznámky pod čarou některých našich obecně závazných vyhlášek (dále jen OZV).
Nesplnění ohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození nebo úlevy – § 14a odst. 4.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené
obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě
podle § 14a odstavce 3 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká;
za nesplnění této povinnosti nelze uložit
pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité
povahy.
>>> Upravuje poznámku č. 7 OZV 2/2010
o místním poplatku ze psů a poznámku č. 6
OZV 1/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Upraveno bylo znění § 10b odst. 3 –
osvobození od poplatku (za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) dle zákona.
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Od poplatku je osvobozena fyzická osoba
podle odstavce 1 písm. a), která je
a) umístěna do dětského domova pro děti
do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně-výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
>>> Upravuje poznámku č. 8 OZV 1/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Petra Dvořáková
referent správy daní a poplatků

Vyčištění zeleně
u plotů
Vyzýváme všechny vlastníky či nájemníky
zahrádek, aby si zkontrolovali, zda keře či
rostliny na jejich zahradě nepřerůstají plot,
zejména v místech, kde oplocení přiléhá
k chodníku či silnici. Pokud tuto skutečnost
zjistí, aby tyto přerosty odstranili. Nejen,
že to opět posune vzhled obce o další krok
k lepšímu, ale i chodcům se bude mnohem
lépe chodit po chodníku.
Současně žádáme všechny vlastníky či
nájemníky zahrádek, aby pravidelně uklízeli
ovoce spadlé ze stromů rostoucích na jejich
zahradě na přilehlý chodník či silnici. Zabrání
tak nejen možnému úrazu chodců, ale zlepší
i vzhled naší obce.
Libuše Kršková
Referent životního prostředí

Elektronický
lékařský předpis
Od 1. 1. 2018 vstoupí v platnost zákon, který přikazuje lékařům předepisovat recepty
pouze elektronicky. V srpnu proto proběhlo
jednání s nájemcem zdravotního střediska
MUDr. Vondrákovou, při kterém bylo vedení
obce sděleno, že se na tuto skutečnost lékaři
připravují pořízením patřičného vybavení.
V současné době nic nebrání dalšímu fungování zdravotního střediska, protože zákonem požadované vybavení bude, dle slov
MUDr. Vondrákové, od 1. 1. 2018 funkční,
a dětské i dospělé oddělení bude bez omezení dál v provozu.
Michal Kulhánek
starosta obce
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Upozornění
pro žadatele
o obecní byt
S podáním žádosti o obecní byt je žadatel
povinen svou žádost aktualizovat a potvrdit,
že na své žádosti trvá a to každoročně nejpozději do dne 31. 1. 2018. Formulář žádosti,
který je potřeba vyplnit a doručit obecnímu úřadu, najdete na www stránkách obce
Velké Březno. Pro další informace, prosím,
kontaktujte úsek správy obecního majetku –
paní Moniku Konečnou, tel. 475 228 584.
Monika Konečná
úsek správy obecního majetku

Dotazník
Obracíme se na občany naší obce s žádostí
o vyplnění dotazníku, který je přílohou Zpravodaje Velké Březno a Valtířov. Současně ho
naleznete i na webových stránkách obce.
Výsledky poslouží k vyhodnocení stávající situace v oblasti třídění odpadů, spokojenosti
a požadavků občanů. Vyplněnou anketu lze
vhodit do schránky na Obecním úřadě, případně osobně odevzdat paní Krškové.
Libuše Kršková
Referent životního prostředí

ZASTUPITELSTVO

Doplnění Rady obce
Velké Březno
Dne 23. 8. 2017 schválilo zastupitelstvo
obce nového člena rady obce, kterým se stal
PhDr. Mgr. Šteﬂ Vítězslav Ph.D. Panu Šteﬂovi
blahopřejeme ke zvolení radním obce Velké
Březno a přejeme mnoho úspěchů.
Michal Kulhánek
starosta obce

DOTACE

Další pozitivní
změny při
udělování podpory
na energetické
úspory v bytových
domech v IROP
Možnosti pro podporu bytových domů
v Integrovaném regionálním operačním
programu se nyní rozšiřují. Podporu je totiž možné získat jak na zateplení bytového
domu a výměnu oken, tak i na výměnu zdrojů tepla. Navržená nová sada hodnotících kritérií byla dne 8. 6. schválena Monitorovacím
výborem IROP a vejde v platnost revizí Speciﬁckých pravidel pro žadatele a příjemce.
Drtivá většina žadatelů (zhruba 95 % předložených žádostí) doposud požadovala podporu na zateplování obvodových konstrukcí
a výměnu oken. Nyní se Ministerstvu pro
místní rozvoj podařilo dojednat příznivější
podmínky také pro zdroje tepla, jako jsou plynové kotle, tepelná čerpadla nebo jednotky
pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.
Zásadní změny se týkají nových možností
získání podpory v následujících případech:
1/ výměna starého plynového kotle za plynový kondenzační kotel;
2/ pořízení plynových tepelných čerpadel
výměnou za staré plynové kotle, kotle
na tuhá fosilní paliva nebo vytápění elektřinou;

3/ umožnění samostatné instalace fotovoltaických systémů (pro již zateplené bytové domy);
4/ podpory změny vytápění plynem nebo
elektřinou za elektrická nebo plynová tepelná čerpadla;
5/ podpory připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
6/ umožnění prodeje přebytků vyrobené
elektrické energie z fotovoltaických systémů a jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla do sítě;
7/ snížení požadavků na tepelně-technické
parametry bytového domu při instalaci některé technologie bez současného
zateplení bytového domu. Podpora tedy
nebude poskytována pouze na komplexně zateplené bytové domy. Pokud je Váš
bytový dům ale zateplen pouze částečně,
je vhodné současně s novým zdrojem
tepla zauvažovat o zateplení zbývajících
konstrukcí – pouze komplexnost provedených opatření přinese maximální úspory výdajů za energie;
8/ snížení hodnotících kritérií pro nové
zdroje tepla – např. v případě projektu
na instalaci tepelného čerpadla už není
hodnocen topný faktor tepelného čerpadla, ale pouze shoda s požadavky ekodesignu.
Na začátku června bylo v 37. výzvě IROP
„Energetické úspory v bytových domech II“
předloženo celkem 660 žádostí o podporu.
Objem administrovaných žádostí o podporu
představuje 3,57 mld. Kč celkových způsobilých výdajů, z toho 1,17 mld. Kč tvoří příspěvek z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Výzva č. 37 byla vyhlášena v červenci
2016 a žádosti o podporu budou přijímány
do konce listopadu 2017.
Aktuálně je již proplaceno několik ukončených projektů: například zateplení bytového
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domu o šesti bytech v Bystré nad Jizerou,
kde díky komplexnímu zateplení došlo k posunu z nejhorší klasiﬁkační třídy G do klasiﬁkační třídy C, nebo zateplení panelového
bytového domu o 77 bytech v Šumperku.
Žádosti o podporu ve všech fázích realizace
evidujeme ve všech 13 krajích, celkem v 260
obcích a městech. (V Praze poskytuje podporu bytovým domům program Nová zelená
úsporám.)
Informace o výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“ naleznete na webu
IROP (http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/
Microsites/IROP/Tema/Zateplovani)
Projektové záměry a podmínky výzvy lze
konzultovat na regionálních pracovištích
Centra pro regionální rozvoj (http://www.
crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/37-vyzva/).

Podpora rozvoje
venkova prostřednictvím výzev MAS
Labské skály z.s.
MAS Labské skály, z.s. je nezisková organizace, která sdružuje obce, školy, neziskové organizace, podnikatele, zemědělce
a aktivní občany, kteří mají zájem podílet se
na rozvoji území prostřednictvím rozvojové
Strategie komunitně vedeného místního
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rozvoje (SCLLD) 2014 – 2023, která je realizována na území obcí: Malšovice, Dobkovice,
Ryjice, Povrly, Velké Chvojno, Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Březno, Homole u Panny,
Malečov, Těchlovice, Merboltice, Starý Šachov, Františkov nad Ploučnicí, Malá Veleň,
Horní Habartice, Markvartice, Heřmanov,
Dobrná, Chuderov, Zubrnice, Valkeřice, Malé
Březno, Dolní Habartice, Telnice a měst: Jílové, Verneřice, Chlumec, Benešov nad Ploučnicí.
V současné době připravujeme podzimní
výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na podporu investic do sociálního podnikání, investic to infrastruktury sociálních
služeb a komunitních center. Další podpora
z tohoto Operačního programu se týká vybudování cyklostezek a cyklotras. Předpoklad vyhlášení v říjnu 2017.
Současně z Operačního programu Zaměstnanost připravujeme výzvu na podporu péče o děti zaměstnaných rodičů, ve které
bude možné zažádat na realizaci příměstských táborů, školních klubů a dětských
skupin. Další výzvy z OPZ se týkají projektů
na podporu lokální zaměstnanosti a podpory provozu sociálních služeb, případně
komunitních center. Předpoklad vyhlášení
v září 2017.
V prosinci 2017 pravděpodobně vyhlásíme výzvu z Programu rozvoje venkova
na opatření týkající se investic do zemědělských provozů prvovýroby, zpracování zemědělských produktů, na podporu agroturistiky a podnikání na venkově.
Všechny informace o výzvách MAS naleznete na www.maslabskeskaly.cz, zde
naleznete také další zajímavé informace
o naší činnosti a dalších možných podporách. V případě záměru nás kontaktujte tel.

Počet bytových jednotek z předložených žádostí o podporu k 12. 5. 2017.
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722 944 947, e-mail: maslabskeskaly@gmail.
com. Podmínkou poskytnutí podpory je, že
projekt bude realizován v území MAS Labské
skály.
Jiřina Bischoﬃová
MAS Labské skály

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko
do mateřské školy
A je tu nový školní rok 2017/2018. Připravovali jsme se na něj již od jara, kdy jsme
začali tvořit nový školní vzdělávací program pod názvem „Rok s včelkou“. Jelikož
jsme mateřská škola, která má k přírodě
opravdu jen krůček, zaměřili jsme se na environmentální výchovu, výchovu ke zdraví,
rozvoj dovedností, které vedou k osvojení
zdravého životního stylu, zdravotní prevence a samozřejmě jsme nezapomněli
na předpočetní a předčtenářské dovednosti. Velkou měrou se na tvorbě ŠVP podílela
paní učitelka Ivanka Mottlová, za což jí patří
velké díky.
V úvodním školním týdnu jsme mezi
sebe přivítali 25 nových kamarádů. Někdy
první odloučení od rodičů provázejí i slzičky, většinou však opravdu jen na chvilenku.
Po několika minutách, s pomocí paní učitelek malých Berušek, paní učitelky Dity Doležalové, Štěpánky Gutierrez a chůvičky Jany
Jarošové, při hře a jiných školkových aktivitách děti brzy zapomenou na rodiče a věnují se hrám, které jsou jim tak přirozené.
Dětem opět nabízíme zájmové kroužky, jako je oblíbený výtvarný kroužek Malí
umělci pod vedením paní učitelky Marcelky
Grivalské a kroužek Tančíme pro radost pod
vedením Ivanky Mottlové; dále kroužek
Angličtina hrou, kterou povede Dita Doležalová a Muzikantík, kde děti hře na ﬂétničku a další dovednosti naučí Štěpánka Gutierrez, novým kroužkem jsou Hrátky pro
předškoláky, které povede paní učitelka
Stáňa Motyčková. Mimo to chystáme pro
děti a jejich rodiče tematická odpoledne
a setkání.
A co dalšího v úvodu školního roku
chystáme?
• Budeme pokračovat v projektu Spokojené děti, díky kterému si můžeme např.
dovolit chůvičku k našim nejmenším dětem!
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• Od 15. září se skupina dětí zúčastní desetitýdenní plavecké školičky v Děčíně.
• Opět jsme se přihlásili do projektu „Domestos pro školy“, kde hlavní výhrou jsou
ﬁnance a materiál na rekonstrukci sociálního zařízení. Úkoly budeme postupně
plnit s dětmi ve školičce, ale potřebovali
bychom hlasy všech rodičů a přátel školy. Stačí se jen zaregistrovat, o každém
splněném úkolu budete následně informováni e-mailem a jeho otevřením nám
pošlete hlas. Předem děkujeme za Vaši
podporu!
• Krok za krokem za zdravým životem je
projekt na podporu zdraví, díky kterému,
mimo jiné, získáme např. i tematické pracovní sešity a cvičební overballové míče.
• Dne 19. 9. nás v dopoledních hodinách
čeká na zahradě MŠ „Loučení s létem“
a zároveň vítání nových školkáčků.
• V pátek 29. září, v rámci sportovního dne
ke Dni obce, proběhne ve školičce sportovní trojboj, při kterém děti budou bojovat o části znaku obce Velké Březno. Složený a nalepený znak se pak stane součástí
výzdoby tříd a zároveň se objeví na odměnách pro všechny malé sportovce.
• Ve středu 4. října se vydáme na zámek
do Ploskovic, kde se zúčastníme úspěšné pohádkové akce „Země snů“. Děti
přijedou do pohádkové země jako malí
skřítkové (na výlet si vyrobíme skřítkovské čepičky) a jenom oni budou moci
osvobodit princeznu ze zakletí zlého
čaroděje. Čeká je dobrodružná cesta zámeckým parkem i zámkem, kde narazí
na různé pohádkové bytosti. Některé jim
pomohou, jiné se zase budou snažit jim
cestu za osvobozením princezny zmařit.
Program vyvrcholí v zámku, kde na malé
skřítky čeká netrpělivě princezna. Děti
dostanou malou odměnu od princezny
za záchranu.
• …pohádková představení přímo v MŠ,
Bramborový den, Dýňování, …
Věříme, že připravované akce příjemně
zpestří předškolního vzdělávání dětí a rodiči budou vítány a podpořeny.
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Přejeme všem krásný barevný podzim
plný pestrých zážitků a pohody.
Pavla Hasprová,
ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Úspěšné školní
charitativní akce
Dne 15. 6. 2017 proběhla v naší školní jídelně oblíbená hra BINGO. Hrálo se od 14
a 17 hodin. Ceny byly velmi lákavé. Zatímco
žáky přilákal spinner, dospěláci se mohli těšit z automobilu, zahradní či lovecké sady
a nechyběly ani domácí utopenci z kuchyně Klárky Budínské.
Celá akce byla charitativní, vybralo se
8 511 Kč a všechny korunky se přidaly k vybraným penězům za víčka, což bylo necelých 9 000 Kč. Tuna sebraných víček nám
zajistila suverénní vítězství v celorepublikovém projektu „Nakrmte plastožrouta“
a odměna za prvenství, 2 000 Kč, byla také
přidána na konto Bariera, kde má účet
Martínek Mareda. Martínkovi byl dne 23. 6.
předán v aule šek na 20 000 Kč. Suma je více
než pohádková, a to jen díky vám, hodným
lidičkám z Velkého Března a okolí.
Velice si vaší solidarity vážím a děkuji
moc za zázemí a servis, které nám poskytla
jídelna s paní Knotkovou a Hájkovou. Velice
děkuji Klárce Budínské, která mi s přípravou
binga velice pomohla a také paním učitelkám a vychovatelkám, které obětovaly své
volné odpoledne, Ličmanové, Kořínkové,
Zímové, Kadlecové, Hálové, Hetzendorfové, Šlechtové, Michalčíkové a Zatloukalové.
Odměny a část občerstvení byla hrazena
z účtu Rady rodičů.
Mgr. Lenka Šidáková

Martínek Mareda spolu se svými rodiči se osobně zúčastnil
předání šeku na 20 000 Kč v aule naší základní školy.
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Olympijské hry
Na konci školního roku se pravidelně
ve škole konají pro 1. i 2. stupeň olympijské
hry. Fotograﬁe ukazuje nástup olympioniků z 1. stupně. Přesně před rokem na naše
školní hřiště „nastoupila“ i skutečná olympionička Kristýna Kolocová (nyní i vícemistryně
Evropy).
PaedDr. Jan Darsa
ředitel

Beseda s žáky
na téma
Týrání zvířat
V samém závěru školního roku jsme připravili ve škole besedu s žáky na téma Týrání
zvířat – množírny. Beseda sklidila u našich
žáků velký ohlas a byli bychom rádi, kdybychom mohli v započaté spolupráci s lektory
pokračovat i v dalších letech (takto pojaté
besedy mají větší váhu než pouhé teoretické
povídání o podobných problémech v hodinách). Velké poděkování samozřejmě patří
také paní Kyzlíkové a jejím kolegyním a v neposlední řadě i zúčastněným psím návštěvníkům.
PaedDr. Jan Darsa
ředitel

Beseda na téma týrání zvířat.

Nástup olympioniků z 1. stupně.
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Základní škola
ovládla všechny
sběrové soutěže
Ve školním roce 2016/17 škola zvítězila
hned v několika sběrových soutěžích, vyhrála ve sběru papíru, ve sběru pet lahví a s velkým náskokem vyhrála i soutěž ve sběru víček
v soutěži Nakrmte plastožrouta. Škola kromě
papíru sbírá i baterie, plechovky, tonery a vysloužilé elektro – viz tabulka. Myslím, že je
na místě poděkovat hlavně rodičům, prarodičům a prostě všem, kteří obětavě vozí druhotné suroviny právě do školy. Peníze, které
se sběrem vydělají, jsou vrácené zase dětem.
I letos byla ze sběrových aktivit zakoupena
interaktivní tabule a na konci školního roku
bylo odměněno přes 100 dětí právě za sběrové aktivity.
V novém školním roce proběhnou sběry papíru v měsících září, prosinec, březen
a červen a ve sběrové dny můžete vozit i vysloužilé elektro (kromě televizí a monitorů).
20. září se opět do školy vrátí James Bat,
agent 008, který promění vybité baterie za lízátka. I letos podpoříme Martínka Maredu
a budeme sbírat víčka.
Tříděním odpadu pomáháte chránit naše
životní prostředí, děkujeme.
Mgr. Lenka Šidáková
koordinátor EVVO

Co se dělo ve škole
o prázdninách?
• V prostorách školy byly během prázdnin organizovány dva příměstské tábory.
V nedávné době se pokoušela Rada rodičů
společně se školou získat od ministerstva
dotaci na konání příměstských táborů.
Dotaci jsme sice nedostali, ale z iniciativy místních pedagogů (paní Převrátilová,
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SUROVINA
Papír
Plast (lahve)
Plechovky
Víčka
Víčka soutěž
Tonery
Mobily
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MNOŽSTVÍ
52 150 kg
940 kg
140 kg
1 164 kg
1. místo

PENÍZE
93 870 Kč
1 880 Kč
2 088 Kč
8 686 Kč
2 000 Kč
2 490 Kč
Strom roku
(charitativní soutěž)
111 014 Kč

253 kusů

CELKEM

Sběr druhotných surovin na základní škole Velké březno – školní rok 2016–2017.
SUROVINA
Baterie
Elektro
Soutěž
Úkoly
CELKEM

MNOŽSTVÍ
1 635 kg
900 kg
výhra podzimní soutěže
v ústeckém kraji (již po druhé)
plnily třídy 1. A a 4. B

BODY
8 175
2 700
3 000
750
14 625

Projekt Recyklohraní. V projektu Recyklohraní dostáváme body, za které objednáváme
odměny nejlepším sběračům.
paní Leskotová, paní Železná) se nakonec příměstské tábory konaly. Například
v průběhu jednoho tábora děti podnikaly výlety do okolí (např. na Magnetovec,
Vráž, Vartu, k Loupežnické jeskyni, k dobrovolným hasičům do Malého Března atd.),
trochu sportovaly, učily se, a to i anglicky,
a hlavně si užily hodně zábavy. Po celý týden děti získávaly informace o tom, kde je
ukrytý poklad, aby jej pak v pátek zdárně
nalezly a spravedlivě rozdělily. Nakonec
byli pozváni i rodiče a společně si opekli
na školní zahradě špekáčky. Pokud elán
a síly dovolí, proběhne příští léto tábor
s tématem „Rytíři“.
• Školní hřiště bylo postaveno v roce 2008
obcí Velké Březno s ﬁnanční pomocí Nadace ČEZ. I hřiště s umělým povrchem
potřebuje po letech údržbu, a proto specializovaná ﬁrma provedla během prázdnin

Příměstské tábory měly pro děti bohatý program.

generální údržbu a doplnila do umělého
povrchu několik pytlů speciálního křemičitého písku.
• Je všeobecně známo, že ve škole mají
žáci předmět hudební výchova a také se
ví, že ve škole působí již několik let základní umělecká škola. Rodiče více než 60
žáků jistě oceňují, že jejich děti nemusejí
dojíždět do Ústí nad Labem. K těmto činnostem potřebuje škola mít k dispozici
několik kvalitních pianin. Cena nového
pianina může být i více než 100 000 Kč.
Během prázdnin se podařilo škole získat
od dárce-sponzora velmi kvalitní zánovní
pianino pouze za odvoz, které nyní bude
sloužit jak v hodinách hudební výchovy,
tak při činnosti ZUŠ.
• Velmi častou činností ve školách v době
prázdnin bývá malování. Naše škola není

Osobní skříňky byly zatím instalovány
experimentálně do jedné ze tříd.
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Nejvíce času jsme strávili radovánkami
u moře, kde proběhlo i několik společných
her: Kalíškovaná – štafeta s vodou, malování na tělo, závody na nafukovadlech, Medúzky – noční hra, projížďky na šlapadlech, …
Blízké okolí kempu je jak stvořené pro
pořádání dětských táborů – na jedné straně prolézačky a houpačky, na druhé straně
hřiště na kopanou, basket a volejbal, stolní tenis, trampolíny,... do městečka jen pár
kroků.
Opět jsme podnikli výlet vláčkem do Biogradu na Moru, kde jsme si užili tobogány,
ale také utratili nějaké to kapesné za suvenýry, zmrzliny a jiná lákadla. Podnikli jsme
i večerní návštěvu Zadaru, prohlédli jsme si
pevnost a přístav, počkali si na úžasný západ Slunce, zaposlouchali se do tajemných
zvuků vodních varhan a opět ztenčili své
peněženky.
Vyjížďka po moři na kruzích.
výjimkou, a tak o letošních prázdninách
byla vymalována chodba v prvním patře,
aula, kabinet fyziky a dvě kanceláře.

těžkých školních tašek. Pokud se skříňky
osvědčí, bude se škola snažit je rozšířit
i do dalších tříd.

• Již několik let se snažíme pomoci rodinám,
které se nacházejí v hmotné nouzi. Během
prázdnin se podařilo škole získat od nadace Women for Women ﬁnanční příspěvek
na hrazení obědů pro několik dětí. Získané
peníze zajistí dětem zdarma obědy na celý
školní rok. Zvýšené ﬁnanční nároky pro
rodiče také plynou ze zajištění výuky plavání. Letos poprvé se škole podařilo získat
ﬁnanční dotaci ve výši 16 000 Kč z projektu
ministerstva školství.

• Během školních prázdnin zajišťovala škola
provoz školního hřiště pro velkobřezenskou veřejnost za přítomnosti správce.
PaedDr. Jan Darsa
ředitel

• Základní kámen tzv. dolní budovy byl položen v 19. století. Tedy v době, kdy prostorové nároky na školy byly úplně jiné
než dnes. Při počtu 420 žáků (září 2016) asi
nepůjde nabídnout každému žákovi šatní
skříňku, jak se stává standardem na většině škol. Škola pořídila zatím experimentálně do jedné třídy malé uzamykatelné
boxy. Společně s rodiči tak hledáme způsob, jak předejít zdravotním problémům,
které mohou vznikat při nošení příliš

Prázdniny u moře

KULTURA

Velké díky patří Radě rodičů při ZŠ Velké
Březno za ﬁnanční podporu a jednotlivým
rodičům za věcné odměny pro táborníky! Také bych velice ráda vyslovila veřejné
poděkování Klárce, Pavlínce a Honzikovi –
skvělým táborovým vedoucím!
Více fotograﬁí si můžete prohlédnout na:
tabor2017.rajce.idnes.cz.
Pavla Hasprová

O letošních letních prázdninách se již potřetí vydala parta 48 táborníků na týdenní
dobrodružství k moři, složení bylo opravdu
pestré, od nejmladšího prvňáčka až po středoškoláky – bývalé žáky ZŠ Velké Březno.
Místem pobytu se opět stalo osvědčené
přímořské letovisko Sveti Filip i Jakov a chatový kemp Livada. O bříška se nám skvěle
starala česká paní kuchařka.

Rozlučková fotograﬁe z prázdninového pobytu u moře.

Pobyt nám zpestřily i další akce, hry
a soutěže: karneval, stezka odvahy, turnaj
v páce, turnaj „Kámen, nůžky, papír“, Bingo,
focení s mořskou pannou a chobotnicí, večerní plavání nebo táborové derby Sparta –
– Slávie, výtvarná soutěž … a na závěr velké
hodnocení, odměňování a cesta domů!

Příměstský tábor
Vandrovníček
V týdnu od 7. 8. – 11. 8. 2017 probíhal
příměstský tábor Vandrovníček. Účastnilo
se ho na dvacet dětí a celý týden jsme si
náramně užili. Kromě soutěží a her jsme si
vyzkoušeli tance v indiánské vesnici, navštívili jsme zříceninu hradu Helfenburk i zoo-

Návštěva hradu Helfenburk v rámci Vandrovníčku.
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logickou zahradu. Vandrovníček jsme uzavřeli občerstvením v primátorském salónku
na Větruši a následně kinem.
Tábor proběhl snad ke vší spokojenosti
a my moc děkujeme všem, kteří nám vyšli
vstříc a pomohli nám ho uskutečnit.
Petra Převrátilová

ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV

Na tuto každoroční událost byli pozváni
kromě uživatelů z Domova ve Velkém Březně a jejich rodin i hosté z dalších domovů
v Ústí nad Labem. Pozvání přijali i lidé reprezentující významné organizace a obce
spolupracující s naším domovem.
Úvodní slova pronesl pan ředitel Mgr.
Tomáš Kříž spolu s primátorkou města Ústí
nad Labem Ing. Věrou Nechybovou a zastupitelem Ústeckého kraje panem Bc. Pavlem
Csonkou. Po uvítání a seznámení hostů
s programem celého odpoledne zahájilo
zahradní slavnost velmi zajímavé vystoupení pana Michala Procházky ze Sokolnického spolku Teir. Hosté zahradní slavnosti
se mohli seznámit se životem dravců a sov,
základními biologickými údaji a zajímavostmi z jejich života. Ukázky jednotlivých
druhů ptáků mohli hosté sledovat z bezprostřední blízkosti. Ptáci létali velmi blízko nad hlavami hostů a kolem nich, takže
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to byl opravdu velký zážitek. Dále svým
vystoupením hosty potěšily mažoretky ze
Základní školy ve Velkém Březně. Celým
odpolednem všechny zúčastněné hosty provázela již tradičně kapela Oli, která
hrála nejen k poslechu. Součástí zahradní
slavnosti byly různé zábavné soutěže, do
kterých se zapojili jak uživatelé našeho domova, tak klienti z různých domovů. Hosté
z domovů a uživatelé našeho domova si tak
mohli vyzkoušet malovat odlitky, kognitivní hry či pohybové hry.
Naše kuchařky se opět vyznamenaly výtečným občerstvením. Tradičně připravily
řízečky, uzenou kýtu a samozřejmě domácí
moučníky a jiné dobroty.
Zahradní slavnost se opět vydařila. Vládla zde příjemná atmosféra a dobrá nálada,
kterou nezkazil ani déšť, který přišel v závěru akce.
Bc. Petra Vaněčková

Účastníci Vandrovníčku.

MÍSTNÍ SPOLKY

Zahradní slavnost
v Domově pro seniory
Již tradičně se ve čtvrtek 7. září 2017
konala v areálu Domova pro seniory Velké
Březno, příspěvková organizace, „Zahradní
slavnost“.

Snímek ze zahájení zahradní slavnosti v Domově pro seniory ve Velkém Březně.

Přehled kulturních akcí v naší obci (září – prosinec 2017)
Září

Říjen

23. září 2017 od 17.00 hod. – „Světla nad bunkry“
Pořadatel: muzeu ČSLO Valtířov

7. října 2017 – Hraběcí mlsání – Štrůdlování
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

23. září 2017 – O pohár hraběnky Bellegarde – závod
autoveteránů do roku 1939 Veltrusy – Velké Březno a zpět
Pořadatel Státní zámek Velké Březno

7. října 2017 od 20.00 hod. – Poslední noční prohlídka
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

23. září 2017 od 14 hod. – Zahradní slavnosti
Pořadatel: Hostinec Na Kopečku
23. a 24. září 2017 – Zámek v květech – jiřinková slavnost,
výstava květin ve spolupráci se zahradnictvím
Dahlia Sloveč
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
27. září 2017 od 19.00 hod. – Ferenc Liszt a jeho přátelé
– Václav Krahulík – koncert pořádaný ve spolupráci
s Maďarským kulturním střediskem
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
28. září – 30. září 2017 – Oslava 850 let od vzniku obce
Velké Březno
Pořadatel: obec Velké Březno

11. října 2017 od 19.00 hod. – Škampovo kvarteto
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
29. října 2017 od 16.00 hod. – Zavírání okenic
aneb jaká byla letošní sezóna – ukončení sezóny
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Prosinec
Mikulášská, restaurace TIVOLI
Pořadatel: obec Velké Březno
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu,
náměstí pod hodinami
Pořadatel: obec Velké Březno
Pozn. V případě neuvedení termínu konání dané kulturní akce najdete bližší informace před
jejím konáním buď na webových stránkách obce www. velke-brezno.cz nebo na webových
stránkách pořadatele anebo na vyvěšených plakátech.
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Celorepubliková akce
„Světla nad bunkry“ SPORT
Jde o již druhý ročník této akce a je to
akce k připomenutí historické mobilizace
dne 23. září 1938. Nadšenci, kteří provozují vybavené (ale i nevybavené) bunkry,
ve smluvený čas, ten je od 21.00 do 21.30
hod., nasvítí bunkry z venčí i zevnitř (umělá
světla, svíčky atd.). Valtířovský bunkr bude
osvícen 1000wattovým halogenem. Více
o akci na www.svetlanadbunkry.cz
Muzeum ČSLO Valtířov z.s. se taktéž opět
zapojí do této akce – a rovnou s doprovodným programem.
11.00–22.00 – otevřen objekt Muzea ČSLO
Valtířov z.s. – možnost občerstvení po celou dobu, a to několik metrů od objektu.
17.00–22.00 – otevřen bunkr (možné prohlídky objektu) – průvodce v dobové
uniformě, účast i dalších nadšenců v uniformách.
20.15 – Lampionový průvod pro děti i dospělé – sraz ve 20.15 hod. v parku u sochy
T. G. Masaryka ve Valtířově, začátek průvodu 20.30 hod., každé dítě dostane svítící kroužek na ruku. Lampiony a jiná svítidla s sebou! Průvod projde Valtířovem
a cíl je u bunkru ve Valtířově.
21.00–21.30 – „nasvícení bunkru“.
21.30 – ohňostroj.
Jan Málek
Muzeum ČSLO Valtířov z.s.

Ve valtířovské
pískovně přibyly dva
nové ﬁtness stroje
Jedná se o posilovací stroj typu „váha“,
který je zaměřen na posílení svalů dolních
končetin, bederních a břišních svalů a svalů
pánevního dna. Stroj „surf“ je pak zaměřen
na rozvoj hybnosti a koordinačních schopností celého těla. V příštím roce chce obec
dokoupit další typy.
(red)

Hasiči hlásí
a informují
Ve III. čtvrtletí 2017 jednotka SDH Velké
Březno uskutečnila 11 výjezdů, které zabraly 18 hodin aktivního nasazení. Výjezdové
činnosti se jednotka zúčastnila bez závad.
Šlo o následující výjezdy:
• 5x k požárům (2x hořící strom – Velké
Březno a Vysoký Ostrý, 2x požár auta –
Malé Březno a Ústí nad Labem, 1x požár
v objektu loděnice v Olšinkách);
• 3x dopravní nehoda (motorkář v úseku
Valtířov – Svádov, 2x auto – Malé Březno,
Jakuby);
• 1x transport pacienta (Malečov);
• 1x výbuch plynového kotle (Velké Březno);
• 1x padlý strom přes silnici (Byňov).
Ve zdokonalovací činnosti bylo provedeno školení jednotky v rozsahu šesti hodin.
Dále se jednotka při propagaci své činnosti
účastnila oslav Dětského dne ve Svádově.
Členové jednotky oceňují ukázněnost
školáků v období prázdnin, kdy nedošlo
k žádné mimořádné události.
Jednotka se také připravuje k dozorové činnosti při Pivních slavnostech a oslav
850. výročí obce Velké Březno.
Jaroslav Panocha, velitel

FK Jiskra vstupuje
do nového ročníku
2017/2018
Vážení spoluobčané, dříve, než začnu
psát o novinkách v klubu, dovolte mi prosím reagovat na článek pana Buchara.
Musím říci, že když jsem četl tento propagandistický účelově napsaný článek,
nevěřil jsem, že to mohl napsat člověk žijící
v naší obci. Tento článek znevažuje všechno a všechny v naší obci. Z tohoto důvodu
jsem nucen reagovat a většinu lživě napsaných věcí uvést na pravou míru.
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Nově rozdělená dotace na děti měla svá
pravidla. Jednou z podmínek byla nutnost
registrace. Náš fotbalový klub vede mimo
registrovaných týmů ještě fotbalový kroužek. Tento tým je složený z dětí, které ještě
nedosáhly věku potřebného k registraci
ve FAČR a také jsou tam děti, které si chodí
jen zasportovat. V našem klubu je nyní 68 registrovaných dětí a dalších 15 neregistrovaných. Proto výkřik do tmy od pana Buchara
„jsme nejpočetnější“, není pravdivý. Vůbec
nechápu, jak může pan Buchar vědět, za co
bude v našem spolku utracena přiznaná dotace a napsat, za co peníze utratíme. Také
nechápu, jak si může dovolit napsat, že tato
dotace je drobná. Judo ve Velkém Březně
udělalo jistě za těch 9 let obrovský kus práce
a za to mu patří dík. Na druhou stranu, když
tady judo vznikalo, byly jasně dané podmínky a vyhrožovat teď rodičům, radním,
našim obyvatelům, že pokud pro judo neseženeme prostory, odejde z naší obce, mi
přijde nehorázné. Celá tahle aféra mi přijde
tak trochu jako vydírání. Před pár lety bych
se mohl rozhodnout – založit v naší obci
hokejový tým a po pár letech chtít po obci
postavit hokejovou halu a tvrdit, že pokud
mi ji obec nepostaví, nemá ráda hokej, nechce podporovat sport a má sebrat peníze
všem okolo, aby hokej mohl existovat. Tak
trochu mi to přijde podobné. Neustálé stěžování si na podmínky, na to, že se musí
skládat žíněnky. My si také nestěžujeme, že
musíme dvakrát týdně po 4 hodinách sekat
trávu na hřišti. Přemýšlet, kde budou všechny děti trénovat, v zimě se rozhodovat, kdo
se vejde do tělocvičny a kdo bude trénovat
venku. Musíme se starat o areál, a to vše
děláme také zdarma. Musíme si zajišťovat ﬁnance na základní fungování, protože i když
dostáváme velké peníze, náklady na tento
sport jsou mnohem větší. Troufám si říci, že
srovnávat oddíl juda, který v obci působí 9
let, s více jak sedmdesátiletou tradicí působení fotbalového klubu v naší obci, je dost
odvážné.
Před několika lety nám majitel areálu zamezil přístup do budovy a hrozil, že
areál prodá. Aby majetek nepadl do rukou
spekulantů, rozhodla se obec tento majetek získat do svého vlastnictví. Na všem se
usnesli radní a zastupitelé. Jen díky tomuto kroku fotbal ve Velkém Březně funguje
a každým rokem vzkvétá. Zachránili tím
mnohaletou práci našich předchůdců. Přál
bych judu, aby se i pro něj našly vhodné
prostory. Pan Buchar hází špínu na fotbal
a ukazuje – ale oni mají a my ne. Stále bude
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papoušků. Žil tu také savec, který v tomto
prostředí svou velikostí kraloval. Jeho latinské jméno je schizotherium, bylo veliké
jako dnešní los a vážilo asi 1000 až 1200 kilogramů (viz obrázek). Šlo o býložravého lichokopytníka s drápy na nohou. Schizotherium celosvětově vyhynulo před 15 miliony
let, na území naší oblasti ještě o něco dříve.
Kosterní zbytky tohoto zvířete byly v roce
2010 vystaveny v Národním muzeu.
fotbal nejpopulárnější sport v naší republice s největší základnou. U nás nesportují
jen děti, ale i dospělí, proto se fotbal všude
propaguje a je sportem číslo jedna. Další
nepopiratelnou součástí naší činnosti je
pořádání různých společenských akcí. Kvůli
tomu všemu se lidé v obci rozhodli podporovat fotbal. Spojovat nákup areálů a investice do budovy s dotací na činnost, je stejné
jako míchat hrušky a jablka. To nejsou peníze, které dostáváme, nikdy jsme je neměli
a nikdy jsme je neviděli. Je to jen hra s čísly,
tedy tak, aby judo vypadalo jako utiskovaný
chudáček. Nikde nejsou rozepsané náklady
na údržbu a provoz takového areálu. Jak už
jsem v minulých zpravodajích několikrát
psal – ten, koho zajímá nakládání s obecní
dotací, může nahlédnout do podrobného
vyúčtování, které Jiskra každoročně obci
předkládá. Levněji se bohužel fotbal v takovém rozsahu dělat nedá.
Věřím, že fotbal vždy bude nedílnou
součástí kulturního života v naší obci, a že
i nadále budeme moci pokračovat v cestě,
po které jsme se vydali.
Do ročníku 2017/2018 vstupujeme se
sedmi týmy. Prvním je A tým mužů, kterému se podařilo udržet 1. A třídu. Po odchodu trenéra Jirkovského převzal tým Miroslav Hlaváček. Druhý je B tým mužů hrající
II. třídu okresního přeboru pod vedením
pana Vichry, dlouholetého hráče Jiskry. Třetím týmem je mužstvo dorostu, které hraje
stejnou soutěž jako A tým, tedy 1. A třídu
pod vedením trenéra Jirky Ondrky. Čtvrtým
týmem jsou starší žáci hrající stejně jako
B tým okresní přebor pod vedením trenéra
Davida Řezáče. Páté je mužstvo mladších
žáků také hrajících okresní přebor pod vedením trenéra Jana Kvapila. Předposlední
tým je naše starší přípravka, která hraje
okresní přebor pod vedením trenérů Tomáše Cimpla a Tomáše Barvínka. Posledním
týmem jsou naši nejmenší, a to fotbalová
školička pod vedením trenérů Jana Kvapila
a Davida Králíčka. Nyní máme v klubu 9 certiﬁkovaných trenérů s licencí. Do letošní
sezóny nemáme žádné velké ambice. Postupně budeme zapojovat dospívající dorostence tak, aby se doplnil A tým. Hlavním
cílem bude udržet náš dospívající dorost

tak, aby kluci chtěli zůstat u fotbalu a doplnili oba naše týmy dospělých. Nejstarší
fotbalisté mohou začít hrát registrovanou
soutěž staré gardy – a na Jiskře tak přibyde
od nového ročníku 8. tým. Jako jednu z priorit pro tento rok jsme si dali sehnat dotaci
na zatravnění druhého hřiště. Zabijeme tak
tři mouchy jednou ranou. Rozložíme zatížení hlavního hřiště, stav hrací plochy začíná
být neúnosný a hřiště potřebuje každým
rokem větší a větší investice. Za druhé si
budou moci děti zahrát fotbal i v době,
kdy nemají trénink. Za třetí tak zvelebíme
škvárové hřiště, které nyní leží ladem. Hřiště bude běžně otevřené veřejnosti a v budoucnu by tak podél cyklostezky přibyl
další relaxační a odpočinkový prostor. Toto
je něco málo z činnosti našeho fotbalového
klubu. Pokud bych psal o všem, všech výsledcích a akcích našich 7 týmů, mohli bychom vydávat samostatný fotbalový zpravodaj. Děkujeme zastupitelům a radním
za podporu a všem našim fanouškům a příznivcům za podporu a těšíme se společně
na další ročník Jiskry 2017/2018.
David Řezáč
předseda FK Jiskra Velké Březno

Třetihorní savec schizotherium.
Vysvědčení z velkobřezenské školy
z roku 1949. Velmi zajímavá byla osoba
třídního učitele. Byl jím český spisovatel
PhDr. Miroslav Slach. V pozdějších letech
byl na jeho dalším působišti na základní
škole ve Všetatech jeho žákem Jan Palach.
PaedDr. Jan Darsa

ZAJÍMAVOSTI

Dvě zajímavosti
z dob minulých
Napadlo vás někdy, jak to vypadalo
ve Velkém Březně a v jeho okolí před 20
miliony let a jaká zvířata zde žila v tomto
období třetihor?
Od Ústí nad Labem až ke Klášterci nad
Ohří se rozlévalo velké jezero. Velké Březno
se nalézalo v bažinatém terénu a vyskytovala se tu zvířata většinou malého vzrůstu.
Prasata, různé formy jelenů, hojně druhů
šelem, želvy, tapíři, koníci, nosorožci velikosti dnešního nosorožíka liberijského,
ale také chameleón, gekon, různé druhy
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Ve Velkém Březně, dne 21. září 2017.

