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Moštárna uzavřena
Z důvodu pokračování nezbytné rekonstrukce objektu moštárny i v roce 2019, nebude v letošním roce moštárna základní organizace ČZS
Velké Březno Vítov v provozu a moštování ovoce nebude zajištěno.
JUDr. Karel Láník,
předseda základní organizace

Čokoládová tretra
Ostrava
Dne 19. června se konalo na atletickém stadionu v Ostravě semiﬁnále Čokoládové tretry
– běžeckého závodu pro děti do 11 let pod patronací světového rekordmana Jana Železného.

III. čtvrtletí 2019

Výtisk pro občany obce zdarma

Čtveřice úspěšných sportovců, kteří si vybojovali účast skvělými výsledky ve čtvrtﬁnále
v Jablonci nad Nisou, se vydalo v doprovodu rodičů reprezentovat Základní školu Velké Březno
v běhu a hodu oštěpem resp. raketkou a běhu
na 300 a 400 metrů. Závodníci se tohoto úkolu
zhostili výborně. Zuzka Dvořáková závodila
v hodu oštěpem (raketkou) a skončila na celkovém 16. místě z 30 závodnic. Vendy Vrbová obsadila v této disciplíně 19. místo. V běhu na 300
metrů se neztratil Máťa Buzek a Míša Blažková, asi nejlepší umístění zaznamenala Vendy
Vrbová, která svým 9. místem těsně nepostoupila do ﬁnálového závodu.
Děti si závody užily v prostředí špičkového atletického stadionu, kde na ně dýchla atmosféra
mezinárodních atletických mítinků. Za vzornou
reprezentaci naší školy závodníkům děkujeme.
(red)

Mladý úspěšný
závodník
Dne 29. června 2019 se Matyáš Buzek zúčastnil Mistovství České Republiky
v bikrosu v Brně, kde se mezi 40 soupeři
umístil na krásném 5. místě.
Skvělým úspěchem skončil i jeho další
závod. Na Mistrovství světa v belgickém
Zoldru vybojoval, 26.července, v kategorii 9letých jezdců 55. místo mezi 154 ridery. Hned na jaře 2020 čekají na Matyáše
další evropské závody.
(red)

Vítání občánků

Reprezentantka naší školy – Zuzka Dvořáková ze 4. B.

Vážení rodiče,
přijměte naše srdečné pozvání na druhé letošní Vítání občánků do naší obce, které se bude
konat ve čtvrtek 7. listopadu 2019 ve 14:00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu Velké
Březno.
Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky k Vítání občánků. Přihlášku je možné vyzvednout
osobně na obecním úřadu u paní matrikářky
v kanceláři č. 1, nebo si ji stáhnout z webových
stránek obce.
Těšíme se na Vás!
Michaela Neumannová, matrikářka
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Vážení spoluobčané,
rád bych Vás alespoň v krátkosti informoval
o průběhu některých událostí v obci Velké Březno v průběhu letních prázdnin.
Bohužel se nepovedlo do konce prázdnin
dokončení výstavby školní jídelny. I přes několik ústních a písemných upozornění zhotoviteli
stavby, společnosti Klement, na nutnost dodržení termínu výstavby a jeho následném ujištění, že termín bude dodržen, bylo vedení obce
oznámeno zhruba deset dnů před ukončením
termínu stavby, že tomu tak nakonec nebude.
Vedení společnosti Klement požádalo obec
o prodloužení termínu výstavby do 30. září
2019. Po konzultaci s právním zástupcem rada
obce následně schválila jeho žádost s tím, že
bude vymáhat penále za nedodržení termínu
ve výši víceprací, které vznikly v průběhu výstavby a budou řešeny dodatkem ke smlouvě
v částce 342 tis. Kč. Zároveň byl zhotovitel vyzván k maximálnímu úsilí dodržení termínu.
Do této chvíle stála výstavba jídelny obecní
rozpočet 17,6 milionu korun, zbývá doplatit
ještě 3,1 milionu korun bez DPH. Touto cestou
bych se chtěl omluvit všem strávníkům, kteří se
dočkají nové jídelny o něco později, než bylo
původně slíbeno a i všem ostatním, kterých se
týkají nepříjemnosti způsobené dokončovacími
pracemi.
Naopak se do začátku školního roku podařilo
provést rekonstrukci tří autobusových zastávek v centru Velkého Března v ulicích Ústecká
a Litoměřická. Byla provedena výměna jak přístřešků zastávek, tak kompletní rekonstrukce
nástupních ploch (zámková dlažba). Z dosavadních ohlasů je zřejmé, že provedení se líbí.
Celá rekonstrukce byla pořízena nákladem 402
tisíc korun. Ostatní dřevěné, již dříve instalova-
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né zastávky, v nejbližší době čeká alespoň nový
nátěr.
V letním období se konala i dvě zasedání rady
obce, která projednávala především žádosti
o pronájmy pozemků a obecních bytů. Velkou
část agendy tvoří jednání o sledování placení
nájemného a následně navazujících kroků –
vymáhání dluhů za nájemné, výzev o zaplacení, upomínek a následně vystěhování z bytu.
Rada obce ve spolupráci s bytovou komisí činí
veškeré kroky k tomu, aby dluhy na nájemném
byly co nejmenší a vybrané ﬁnanční prostředky
použila obec na modernizaci bytového fondu.
V letošním roce tak už bylo doručeno i několik
výzev k vystěhování z obecního bytu pro neplacení nájemného a nesplácení dluhů. Většina
nájemníků obecních bytů si však uvědomuje, že
bydlení je priorita a nájemné platí řádně tak, jak
je zcela běžné.
Vážení spoluobčané, přeji Vám hezké podzimní dny a všem dětem i učitelům úspěšné
vykročení do nového školního roku 2019/2020.
Karel Jungbauer, starosta

Upozorňujeme
občany na povinnost
čipování psů
s účinností
od 1. ledna 2020
Od roku 2020 vstupuje v účinnost zákon
302/2017 Sb. kterým se mění zákon 166/1999
Sb.. Změny se týkají hlavně ze zákona povinné
vakcinace psů proti vzteklině. Od příštího roku
nově vzniká chovateli zvířete povinnost mít
každého psa označeného mikročipem, jehož
alfanumerický kód bude zanesen v očkovacím
průkaze psa. Jen u takto jednoznačně identiﬁkovatelného psa lze považovat vakcinaci proti
vzteklině za platnou. Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou
mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni
jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno
před 3. červencem 2011.
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Majiteli psa, který nemá platné očkování proti vzteklině, lze ve správním řízení uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. I když má pes termín
přeočkování proti vzteklině např. až v průběhu
roku 2020 či později, musí majitel nechat svého
psa označit mikročipem nejpozději do konce
roku 2019. Dozorovým orgánem, který bude
provádět kontroly, je Státní veterinární správa.
Výhodou čipu je jeho možnost registrování
v některém z registrů a tím usnadnění identiﬁkace ztracených psů a jejich navrácení k majitelům.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost. Čipování představuje jednorázový
úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip
o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí
jehly do podkoží zvířete.
Petra Dvořáková,
referent správy daní a poplatků

Upozornění
Všem nájemníkům obecních pozemků připomínáme, že splatnost nájemného za pronajaté
pozemky skončila 31. srpna 2019. Nájemné lze
zaplatit v hotovosti či platební kartou na obecním úřadě u paní Dvořákové v pokladně nebo
provést platbu bankovním převodem na č.ú.
450781/0300, VS 22019.
Kateřina Jelínková

Úhrada
místního poplatku
za komunální odpad
31. srpen 2019 byl posledním dnem, kdy
bylo možné včas uhradit místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Stále však evidujeme
větší počet poplatníků, kteří tento poplatek
nezaplatili. Žádáme občany, kteří poplatek
ještě nemají uhrazen, aby tak učinili v co
možná nejkratším možném termínu.
Platbu lze provést na pokladně obecního
úřadu, kancelář č. 2 nebo převodem přes
bankovní účet. Podklady k platbě Vám sdělíme na telefonním čísle 412 528 473 případně na e-mailu: dvorakova@velke-brezno.cz.
Petra Dvořáková,
referent správy daní a poplatků

Barevných zákoutí
přibývá

Nová autobusová zastávka ve Velkém Březně.

Přestože výsadbě rostlin letošní horké a suché počasí moc nepřálo, podařilo se i tak upravit některá místa v obci. Nové ozdobné trávy,
levandule a další nenáročné druhy květin ozdobily dříve zanedbaná a často také hůře přístupná místa u autobusových zastávek v centru
Velkého Března i ve Valtířově.
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Pomalu se rozrůstá zeleň na ostrůvcích s Cibichem nebo u Chotkovy hrobky ve Valtířově.
Příští rok by měl začít hýřit barvami i pruh nízkých keřů a půdopokryvných růží vysázených
koncem srpna v travnatém pásu podél chodníku u pivovaru.
Největší letošní akcí, co se týče výsadby
zeleně v obci, je proměna roky nevyužívané
travnaté plochy pod závorami v centru Velkého Března. Právě v těchto dnech by měly být
už v plném proudu práce, po nichž tu vznikne
nový parčík. Na nově vybudované mlatové ploše bude vysazená lípa, přibude lavička a časem
i informační tabule s mapou Velkého Března.
Parčík se má zároveň stát důstojným místem
pro umístění nového památníku TGM. Jediné,
co trochu kalí radost z nové plochy, byla nutnost pokácet vzrostlou třešeň, která začala usychat a podle vyjádření dendroložky byla navíc
napadená dřevokazným hmyzem.
Ráda bych ještě touto cestou veřejně poděkovala místním obyvatelům za jejich pomoc
při výsadbě a údržbě nově vysazených rostlin.
Jmenovitě paní Rokošové, která si vzala za svou
výzdobu a výsadbu u DPS, paní Zajptové, která
chodila během suchého jara zalévat a pečovat
o novou výsadbu u Cibicha a panu Veselkovi
za darování dvou stromů lípy, které doplnily lipovou alej v ulici Zadní. Za velkou pomoc, podporu a nápady děkuji i paní Petře Dvořákové
a Míše Neumannové z obecního úřadu.
Dalších nápadů na zlepšování prostředí obce
je ještě spousta. Proto podobným, jednoduchým stylem úprav menších zákoutí budeme
pokračovat určitě i v příštím vegetačním období.
Pokud byste měli i vy nápady a tipy na místa,
která by šla jednoduše upravit, neváhejte mě
kontaktovat. Děkuji.
Přeji vám všem hezký a barevný podzim
Zuzana Mendlová

Ostrůvek u Chotkovy hrobky ve Valtířově.

Údržba obce
Jak jistě všichni víte, obec má v současné
době k dispozici od června tohoto roku novou
pracovnici na pozici úklidu. Celkový počet stálých zaměstnanců na této pozici je v současné
době šest, kteří se nyní starají o pěkný vzhled
celé obce Velké Březno a Valtířov a z toho jsou
stále jen dva pracovníci, kteří mají na starosti výhradně sekání. Chtěla bych Vás poprosit o schovívavost, co se týče sekání. Snažíme se sekat,
co je v našich silách, ale vše nejde hned, proto
i nadále využíváme ﬁrmu, která nám vypomáhá
se sekáním obecních pozemků.
Ráda bych tímto poděkovala celému týmu,
za jejich pracovní nasazení, které z výše uvedené situace musí vykonávat a všichni víme,
že ve vysokých teplotách, která v červenci byly,
to nebylo vůbec jednoduché – sekání, hrabání, úklid. Jmenovitě panu Jaroslavu Levému,
Jiřímu Danešovi, Pavlovi Hovorkovi, paní Evě
Horváthové, Heleně Kajzrové a Zdeňce Kostrounové.

Poděkování patří i Kateřině Žampachové
za dobré vedení a udržování sběrného místa.
Petra Kratochvílová,
referentka Životního prostředí

Třiďte odpad
opravdu tak,
jak se má
V minulých dnech řešila obec nepříjemnou
situaci se společností AVE, která v obci sváží jak komunální, tak tříděný odpad. Koncem
srpna neznámá osoba vyhodila do kontejneru
na plast odpad s obsahem malířských barev.
Následně byl znečištěný vnitřek svozového
vozu a část komunikace v pivovaru. Společnost
AVE nyní požaduje po obci náklady spojené
s vyčištěním vozu a komunikace ve výši 6 000
korun.
Žádám Vás tímto o důsledné třídění odpadů
tak, aby k těmto situacím nedocházelo. Pokud
byste naopak viděli, že někdo ve velkém plní
veřejné kontejnery stavebním odpadem, upozorněte na to prosím vedení obce nebo odbor
životního prostředí. Následné škody platíme
všichni ze společné pokladny. Pro velkoobjemový odpad můžete zdarma využívat sběrný
dvůr. Svoz nebezpečného odpadu zdarma pak
jednou za rok organizuje sama obec. Děkuji
Vám za pomoc.
Karel Jungbauer, starosta

Termíny
podzimních svozů
Ráda bych vás informovala o termínech podzimních svozů, které jsou pro letošní podzim
naplánovány.

Ostrůvek s legendárním Cibichem ve Velkém Březně.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne
v obci Velké Březno a Valtířov dne 5. října 2019.
Nebezpečný odpad dejte ke svým odpadovým nádobám v dostatečném časovém předstihu.
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Nebezpečnými odpady jsou odpady vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností jako např. olejové ﬁltry, laky, barvy, ředidla,
rozpouštědla aj. Do svozu nepatří stavební odpad, komunální odpad, biologicky rozložitelný
odpad aj.
Výdej žoků probíhá již od začátku září ve sběrném místě ve Velkém Březně, samotný svoz
žoků proběhne dne 9. listopadu 2019. I pro
letošní rok se počet žoků nezměnil, tj. na jedno
číslo popisné mohou být vydány 2 žoky/rok.
Dále upozorňujeme občany, že žoky musí být
umístěny na veřejném prostranství (tzn. před
plotem) jinak nebudou odvezeny a odvoz si pak
na své náklady zajistí občan sám!
Komu se neodvezl žok na jaře, je potřeba to
nahlásit na obecním úřadě, aby se zajistil odvoz
v rámci podzimního svozu. Žoky budou opět
rozlišené barvou a číselnou řadou. V roce 2019
jsou čísla žoků v barvě zelené. Pokud tedy budou čísla žoků v jiné barvě než v zelené, nebudou odvezeny.
Obec Velké Březno umožňuje občanům obce
likvidaci tohoto druhu odpadu nejen prostřednictvím žoků, ale celoročně ho mohou odkládat
ve sběrném místě do kontejnerů, v jeho otevírací době, zcela zdarma. Není proto důvod šetřit
vaky na další období (tj. od jara do podzimu či
od podzimu do jara).
Petra Kratochvílová,
referentka Životního prostředí

Aktualizace
Domovních řádů
v obecních domech
Obec aktualizovala nový Domovní řád, který
je nedílnou přílohou Nájemní smlouvy na byt
a je tedy závazný pro všechny naše nájemníky
bytových jednotek i nebytových prostor. Dovolíme si Vás, naše nájemníky, touto cestou požádat o dodržování Domovního řádu.
Miroslav Šesták,
Úsek správy obecního majetku

Projekt
STOP EXEKUCE
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Zpráva z činnosti
Úseku správy
obecního majetku
za měsíce
červen – září 2019
V tomto časovém úseku byly realizovány
následující větší akce:
1) Litoměřická 64 – v bytových jednotkách č.
1 a 2 – po odstranění havarijního stavu kleneb v podlahách těchto bytů byly na nové
betonové podlahy vyzděny nové příčky
koupelen a WC. Poté byly provedeny nové
rozvody ZTI a elektroinstalací včetně úpravy etážového vytápění bytů. V závěru prací
byly provedeny obklady, dlažby, malování,
kompletace ZTI a elektro a pokládka PVC
lin.
2) Valtířov 83, byt č. 3 – výměna plynového
kotle a celého etážového topení včetně radiátorů
3) Zahradní 62, byt č. 2 – výměna radiátorů
4) Klášterní 172 – montáž nové hromosvodné
soustavy
5) Alej sportovců 256 – montáž nové hromosvodné soustavy
6) Montáž nového ocelového zábradlí za parkovištěm u Adonisu
7) Děčínská 211 (OÚ) – oprava klempířských
prvků střechy
8) Valtířov 83, byt č. 3 – přestavba koupelny
a kuchyně, ZTI, elektroinstalace a stavební
úpravy a opravy
9) Dvě nové dřevěné autobusové zastávky
v Ústecké ulici a jedna v Litoměřické u školy, včetně nových základů s novou zámkovou dlažbou
10) Náměstí 171 – montáž nové venkovní branky včetně plotu

Chtěla bych vás informovat, že od března
roku 2018 do února 2020 probíhá realizace
projektu STOP EXEKUCE. Cílem projektu je prostřednictvím vzájemně provázaných klíčových
aktivit pomoci osobám ohroženým předlužeností, stabilizovat jejich ﬁnanční situaci a zvýšit
i jejich uplatnitelnost na trhu práce.

11) Školní 87, byt – výměna elektrického boileru

Administrativní pracovníky projektu lze kontaktovat na adrese: Krajská hospodářská komora, Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem, 4. patro,
č. dveří 209. Případně můžete kontaktovat mně,
přímo vás s administrativními pracovníky projektu zkontaktuji a dohodneme schůzku.
Pavlína Linková

14) Valtířov 83, byt č. 3 – výměna vložky komínového průduchu

12) Litoměřická 30 – montáž nové hromosvodové soustavy
13) Litoměřická 64 – montáž nové hromosvodové soustavy

Obec již obdržela kolaudační souhlas k akci
„Výstavba chodníku na p.p.č. 22/4, k.ú. Velké
Březno“ – pojezdový chodník pod zámkem,
od Magistrátu města Ústí nad Labem.
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V současné době jsou prováděny ve všech
obecních objektech a bytových jednotkách
revize plynových zařízení panem Jiřím Ortem,
bytem Telnice 54, který má pověření od obce
k těmto úkonům. Tyto revize nezbavují nájemníky obecních bytů povinnosti zajistit si před
každou novou topnou sezonou servis na plynový kotel odborným servisním technikem.
Náš úsek provedl prohlídky téměř všech bytů
za účelem aktualizace Evidenčních listů nájemních bytů, ale i zjištění stavu těchto bytů. Zjištěné nedostatky budou zahrnuty do plánu prací
na další roky.
Miroslav Šesták,
Úsek správy obecního majetku

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko
do mateřské školy
Kalendářní rok 2019 je v plném proudu,
pro školáky a učitele však září představuje
zcela nový začátek. Proto dovolte několik informací na úvod.
Ve školním roce 2019–2020 bude naší
mateřskou školu navštěvovat 79 dětí.
• V 1. třídě najdete 25 (od 5. prosince pak
27) malých „Berušek“ ve věku 2,10–4 roky,
o které pečují paní učitelky Dita Doležalová a Štěpánka Gutierrez.
• Ve 2. třídě se usmívá 27 „Sluníček“ ve věku
4–6 let, kterým se věnují paní učitelky
Marcela Grivalská a Ivana Mottlová.
• A ve 3. třídě poletuje 25 „Motýlků“
ve věku 5–7 let, kterým směr ukazují
paní učitelky Pavla Hasprová a Stanislava Motyčková.
Díky projektu „Šablony II“ si můžeme ještě
i tento školní rok dovolit školní asistentku;
jsem velice ráda, že je jí paní učitelka Jana Jarošová, která své dlouholeté zkušenosti úročí
jak při práci s dětmi, tak s dospělými.
Vzdělávání v mateřské škole proběhne
i nadále podle propracovaného Školního
vzdělávacího programu „Rok s včelkou“ s důrazem na individuální přístup a potřeby jednotlivých dětí.
Nadstandardně nabízíme v tomto školním roce:
• Zájmové kroužky
„Angličtina hrou“ – pod vedením paní učitelky Dity se budou malí angličtináři scházet
každou lichou středu od 14.30 – 15.30.
„Tančíme pro radost“ – pod vedením paní
učitelky Ivanky si holčičky i chlapci zaskotačí
každý sudý čtvrtek od 14.30 – 15.30.
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„Malí umělci“ – pod vedením paní učitelky
Marcelky budou naši výtvarníci tvořit každý
lichý čtvrtek od 14.30 – 15.30.
• Plaveckou školičku – předplavecký výcvik
proběhne v době od 13. 3. – 5. 6. 2020
vždy v pátek.
• Školku v přírodě – tentokrát se na jaře vydáme do Horní Světlé v Lužických horách
(Chata U Myšáka).
Veškeré činnosti budeme zpestřovat dalšími tradičními i novými aktivitami, jako jsou
pravidelná divadelní představení, sportovní
akce, společná tematická odpoledne a setkávání dětí a rodičů, výlety, besedy, … ale
i vystoupení pro rodiče, seniory nebo nové
občánky, …
Nezapomeneme na podzimní sběr kaštanů pro zvířátka, plastových víček pro
Martínka a celoroční sběr starého papíru.
Mimochodem se musíme pochlubit krásným 1. místem za nejvyšší celkové množství
odevzdaného sběrového papíru a 3. místem
za nejvyšší množství odevzdaného sběrového papíru na jednoho žáka. Mockrát DĚKUJEME všem rodičům za pomoc!
Dále se těšíme na spolupráci se základní
školou, která nám umožňuje návštěvy keramické dílny, dle možností tělocvičny, s prvňáčky připravujeme tradiční karneval, starší
děti pro nás chystají oslavu „Dne Země“,
účastníme se „Běhu zámeckým parkem“
a s radostí navštěvujeme své kamarády prvňáky přímo ve třídách.
Mateřská škola je zapojena do několika projektů, díky kterým získává ﬁnanční
podporu či různorodý materiál k předškolnímu vzdělávání:
• Šablony II – získali jsme ﬁnance (z EU)
na personální podporu – školní asistentku a ﬁnance na rozvojové aktivity, např.
projektové dny ve škole i mimo ni.
• Recyklohraní – školní recyklační program
pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je seznámit děti se znalostmi
v oblasti třídění a recyklace odpadů, plnit různé úkoly, sbírat vybité baterie, vysloužilé drobné elektrozařízení, mobily,
tonery a za to vše získat body, které lze
následně proměnit za nejrůznější zboží z Katalogu odměn (od výtvarných až
po sportovní potřeby).
• Domestos pro školy – v loňském roce se
nám podařilo, díky 3. místu, vyhrát korunky na rekonstrukci sociálního zařízení
u Sluníček. Velice rádi bychom letos vyhráli ﬁnance i na rekonstrukci umýváren
u Berušek. Jsou však změněna pravidla,
už nebudeme potřebovat žádné účtenky a hlasy rodičů, ve školičce budeme
postupně plnit různorodé úkoly z oblasti
hygieny a hygienických návyků, o výhře
však rozhodne losování! Tak přeci jen byste pro nás mohli něco udělat, držet palce,
ať to vyjde!

Závěrečný turnaj ve stolním tenisu.
• Zdravá pětka – jedná se o pohádkový
příběh, pomocí kterého se děti zábavnou formu naučí základy zdravé výživy.
Pásmo je protkáno interaktivními praktickými úkoly, do kterých se zapojují jako
aktéři příběhu všechny děti. I ty nejmenší
si otestují a obohatí své znalosti o potravinách. Příběhem provází děti chytlavé
písničky a vtipný text doplňuje hravou
a zábavnou atmosféru příběhu. Každá
MŠ získá na konci programu plakát s výživovým talířem a obrázkem dětského
těla znázorňujícím vliv určitých potravin
na jednotlivé části těla.
• Předškolákovo individualizované vzdělání – projekt nám umožňuje pracovat s nástrojem pro pedagogickou diagnostiku
školní zralosti iSophi, podporuje individualizovaný rozvoj předškoláků, poskytuje postupné pozorování vývoje dítěte
učitelkám v MŠ i rodičům.
Doufám, že nový školní rok přinese dětem spoustu dobrodružství, nového poznání
a příjemných chvil, že v pohledech paní učitelek i rodičů bude vidět spokojenost, pochopení a podpora.
Přejeme Vám všem spokojené podzimní
dny plné pohody a dobré nálady!
Pavla Hasprová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Co se dělo ve škole
o prázdninách?
• V prostorách školy zorganizovaly paní
učitelky Leskotová a Železná dva příměstské tábory pro velkobřezenské žáky.
• Probíhala stavby nové školní jídelny.

• Byly rekonstruovány podlahy ve dvou
učebnách.
• Podařilo se od nadace Women for Women
získat podporu pro čtyři žáky ze sociálně
slabších rodin – obědy zdarma po celý
školní rok.
• Škola ve všech prázdninových dnech zajišťovala provoz školního hřiště pro veřejnost pod dohledem správce.
PaedDr. Jan Darsa, ředitel

Závěrečný turnaj
ve stolním tenisu
Od září na škole působí kroužek ping pongu, který měl jako trenér zaštítit pan Seibert
z Ústí nad Labem. Bohužel se tak nestalo a já
byla velmi vděčná panu Ivanu Novákovi, že
mi od poloviny listopadu začal pomáhat
s trénováním dětí. Vyvrcholením našeho
celoročního snažení byl závěrečný turnaj.
Turnaje se zúčastnilo 8 žáků. Systém každý
s každým byl velmi spravedlivý. Nejlépe turnajem prošel Matěj Novák, který v turnaji
neztratil ani set. Naopak o druhé místo se
muselo bojovat v doplňkovém zápase. Velký boj o stříbro svedla Nikolka Martinková
s Matějem Píchou, kdy úspěšnější byla Nikolka. Výborně si v turnaji vedl i Šimon Krejčí
a Verča Tauscheová. I Matěj Hanzal, Kuba Slavík a Kačenka Jarešová prokázali své výborné
dovednosti. Všechny děti se ve své hře posunuly vpřed. Největší pokrok však udělala
Kačenka, která dostala od pana Nováka jeho
herní pálku, kterou jí na památku podepsal.
Na závěr turnaje jsem s dětmi panu Novákovi poděkovala a předala mu dárkový šek jako
poděkování za jeho obětavost.
Lenka Šidáková

Turistický den
Na konci minulého školního roku uspořádala škola turistický den 1. stupně. Žáci celý
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den plnili úkoly v okolí Velkého Března, ale
kolem poledne bylo takové teplo, že všichni
turisté z 1. stupně se ukryli do stínu.

Zahájení nového
školního roku
2. září 2019 byl společně s prvňáčky v aule
Základní školy ve Velkém Březně slavnostně zahájen nový školní rok. Třídní učitelkou
v 1.A je Mgr. Blanka Kováčová a bude vyučovat 22 žáků. V 1.B se stala třídní učitelkou
Mgr. Lucie Kottnauerová (23 žáků).

Zájezd do Berlína
V červnu 2019 se konal školní zahraniční zájezd do Berlína. Zájezdu do německé
metropole se zúčastnilo celkem 42 žáků
z 2. stupně. Žáci navštívili nejznámější památky Berlína jako je např. Berlínská zeď,
Brandenburská brána, budova Říšského sněmu (parlament), dřívější hraniční přechod
Check-Point-Charlie, dále viděli interaktivní výstavy Story of Berlin, East Side Galery,
DDR-Museum. Krásy města pozorovali z paluby lodě, která nás svezla po řece Sprévě.
Nevynechali jsme také jednu z nejstarších
zoologických zahrad v Evropě – ZOO Berlin.
Při zpáteční cestě domů jsme se zastavili
v největším aquaparku Evropy – Tropical Island. Škola ZŠ Velké Březno tímto také děkuje Radě rodičů, že ﬁnančně podpořila tento
zájezd pro děti.
Mgr. Oldřich Poul

ZŠ Velké Březno
předala šek
v hodnotě 45 000 Kč
Již čtvrtý rok sbírají děti ze ZŠ Velké Březno
víčka pro Martínka Maredu. Během školního
roku bylo uspořádáno několik charitativních
akcí a celý výtěžek byl věnován právě Martínkovi. 21. června se žáci sešli v aule základní

Během turistického dne se žáci prvního stupně před palčivým sluncem ukryli do stínu.
školy, kde se setkali s Martínkem a s celou
jeho rodinou. Převzal si osobně symbolický
šek, které jako vždy použije na pobyt v lázních Klimkovice, kam jezdí dvakrát do roka,
aby se zlepšil jeho zdravotní stav. Šek předával ředitel školy, paní ředitelka MŠ Pavla

Hasprová a paní Zuzana Mendlová za Radu
rodičů. Celé setkání se neslo v duchu přátelské atmosféry, Martínek zahrál na piano
a děti mu pak na oplátku předvedly několik
kulturních vystoupení.
PaedDr. Jan Darsa, ředitel
(Pokračování na straně 15)

Ošerpovaní prvňáčci při zahájení nového školního roku.

Snímek z výletu žáků naší školy do Berlína.
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Speciální příloha Zpravodaje Velké Březno a Valtířov

Tivolí hudební léto©, 2. ročník

Rok se sešel s rokem a vzhledem k mimořádně příznivému ohlasu na tuto akci, která proběhla minulé léto v areálu
restaurace Tivoli, se i letos uskutečnil tento celoletní multižánrový festival, který je svým zaměřením, rozsahem a způsobem realizace výjimečnou záležitostí široko daleko. Ano, jde o výjimečnou věc, protože podobné hudební dění s pravidelným programem týden co týden s tak nastavenými ﬁnančními podmínkami vůči návštěvníkům a vystupujícím hned
tak někde nenajdeme. A to vím, o čem mluvím – za celou dobu mé aktivní hudební činnosti napříč jejími formami (a je to
již přes 37 let) opravdu nevím o takovéto formě festivalu, kterou by město, obec ve spojení s dalšími subjekty realizovala. A navíc, což potvrzuje má slova, tyto skutečnosti potvrdili nejen účinkující z jiných regionů, ale tato fakta vyplynula
i z materiálů a ohlasů v celé šíři sociálních sítí a webových portálů. Jsem přesvědčen, že už jenom právě tato skutečnost,
kdy se jméno naší obce dostalo na hudební mapu nejen okresu a kraje, je jednoznačně kladnou a prospěšnou záležitostí
a je zřejmé celou akci i z tohoto pohledu takto pojímat.

1. Obecná charakteristika
1.1 Název akce
TIVOLÍ hudební léto ve Velkém Březně

a návštěvníky. Navíc kolem vede cyklostezka, takže další možnost upozornění na restauraci a akci samotnou.

1.4 Období

1.2 Ročník

Celé letní prázdniny a to každou sobotu. Až
na jednu výjimku a to na samém závěru, kdy
produkce proběhla již v pátek (ale to až níže).

1.3 Místo realizace

1.5 Časy produkce

Areál restaurace Tivoli ve Velkém Březně.
Opět se potvrdila ta skutečnost, že tato lokalita poskytuje své nepopíratelné výhody.
Venkovní areál je dostatečně velký, aby se
tam mohly konat podobné hudební akce,
pódium je velmi dobře zastřešené pro případ i lehčího poprchávání (či usilovného
slunečního záření), jsou zde doširoka rozložené slunečníky (ze stejných důvodů, jako
u pódia), restaurace disponuje i sálem v případě deště či bouřky (aby se nemusela akce
odvolávat) a výborné je i vlastní umístění,
které se nachází mimo střed obce, takže se
minimalizuje případné obtěžování zvukem

Začátky všech produkcí, které zahrnovaly
dva soubory (což bylo nejčastější) nebo soubor jeden byly v 18:15 hod. Pouze v jednom
případě, kdy se na pódiu vystřídaly hned tři
kapely, 27. 7. v programu Hard ‘n’ heavy nálet, začal večer už v 17:45 hod. Všechny produkce, všechny večery bez rozdílu pak končily vždy před 22:00 hodinou.

Druhý

1.6 Žánrové zaměření
Stejně, jako minulý rok i zde jsme cílili na multižánrový obsah. Což se podařilo
splnit, takže v náplni byl rock, heavy metal,
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country, country rock, southern rock, crossover, big beat, pop rock, folk rock, swamp
rock, unplugged atd. Vynikající je, že vedle
fanoušků, co si každá kapela tzv. přivezla sebou, se návštěvníci bavili při jakémkoli stylu,
na většině akcí se objevovaly ty samé tváře
jak z naší obce a okolí, tak i z Ústí nad Labem
a Děčína. Taky dobře, ne?

1.7 Cíl
Kulturní akce obce s maximálním využitím
areálu Tivoli vzhledem k výhodnosti jeho
umístění s důrazem na propagaci obce
a zvýraznění možnosti potenciálu Tivoli
a obce. Tečka. Výsledek? Každý, kdo na akci
byl, každý, kdo se o to aspoň trochu zajímal,
každý, kdo chtěl vidět výsledky, ví, že se to
do puntíku podařilo.

1.8 Finance
Vstup pro všechny návštěvníky byl ZDARMA
a o všechny potřebné náklady bylo postaráno. Na rozdíl od minulého ročníku obec,
tedy pořadatel, tentokrát neﬁnancovala

ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV  SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TIVOLÍ HUDEBNÍ LÉTO

celou realizaci akce, takže se připojily i další
subjekty, které se rozhodly tuto rozhodně
nevšední kulturní záležitost podpořit. Nejvýrazněji tuto akci vedle Xobce Velké Březno
tedy zaštítil XÚstecký kraj, k němu se připojily i další instituce a ﬁrmy, mezi něž patří
nájemce restaurace Tivoli, XJiří Česnohlídek,
dále XIrish Pub v Ústí nad Labem a XElkus-Gastro.cz.
Díky tomu mohl produkční a organizátor
akce zajistit odpovídající soubory a kvalitní
technické zázemí.

1.9 Realizační tým
XOrganizátor, produkční a supervizor akce:
Vítězslav Šteﬂ, zastupitel obce (dále jen organizátor).
Pozn.: Rád bych zde poděkoval starostovi
obce, p. Karlovi Jungbauerovi a jeho týmu
na obecním úřadu za pomoc při vyplňování
potřebných formulářů při oslovování dalších
subjektů ohledně doﬁnancování akce. Poděkování patří i radnímu p. Mottlovi, který byl
přítomen při startu akce a byl připraven odborně zasáhnout ve věci elektrické energie.
XZa zvuk a světla byl po většinu festivalu
(celkem na osmi večerech) odpovědný Jaroslav Rychnovský, který často rozmanité požadavky vystupujících zvládl naprosto skvěle
(poradil si i v jednom případě, kdy počasí tak
úplně zcela nepřálo a lehce pršelo…). Takže
jednoznačný dík. Poděkování patří i zvukaři
zcela první akce, Jirkovi Štěrbovi, který pomohl realizovat start celé akce. V jednom případě si pak kapela přivezla zvuk sebou.
XPropagaci jsme svěřili zkušenému Emiliu
Dvořákovi a jeho týmu, což mělo za následek, že o akci se musel dozvědět snad každý
(ale o tom se ještě zmíníme).
XMůj dík patří i personálu restaurace TIVOLI,
týmu provozní vedoucí Dany Brabencové,
který se dokázal nejen vyrovnat s některými návaly žízně (při vystoupení skupin Stará
škola a Seven se vypilo cca 10 sudů), ale postaral se o všechny vystupující (včetně pořadatele, za což osobně děkuji paní Daně Brabencové), pro návštěvníky fungoval i grill,
během toho období se zrenovovala i část
venkovního sezení, takže jsem přesvědčen,
že p. Česnohlídek, vedoucí, může být spokojen.

2 Vteřiny před…
2.1 Skupiny
Příprava celé akce začala v podstatě už v prosinci minulého roku. Bylo třeba nasmlouvat
soubory, které právě v tomto exponovaném
období, tedy v létě, vykazují nejvyšší koncertní činnost. Tato část přípravy byla živá nejen
do samého počátku festivalu, tedy 29. 6., ale
bylo nutno řešit některé problémy i během
celého léta. Některé skupiny nemohly náhle přijet kvůli onemocnění svých členů, dva
soubory si musely dohodnout přehození
pořadí vystoupení kvůli personálním problémům, jedna skupina se mezi sebou špatně
domluvila a nemohla dostát závazku, že přijede (hráli někde jinde) atd. Přes tyto situace
se organizátorovi vše podařilo zajistit a celý
festival měl hladký průběh.

2.2 Propagace
Organizátorem oslovený Emilio Dvořák zajistil nejen graﬁcký návrh propagačních materiálů, ale i jejich tisk a následný rozvoz, výlep
a vývěs. A to nejen v rámci obce Velké Březno
a Valtířov, ale i v okolních obcích včetně Ústí
nad Labem a Děčína.
Navíc v rámci jím vydávaného kulturního
přehledu Enter proběhla propagace akce
i v této tiskovině a to opět na Ústecku i Děčínsku.
Výborným počinem bylo zřízení stránky
na facebooku (@TivoliHudebniLeto), o kterou se pak produkce a pořadatel v jedné
osobě staral po celou dobu léta. Taktéž byla
zřízená stránka i na bandzone.cz a výborným
tahem bylo i to, že jednotlivé skupiny v podstatě ve svém vlastním zájmu sdílely a oslovovaly a přeposílaly informace o této akci
všem svým fanouškům.
Organizátor také zajistil periodické zprávy
v Ústeckém deníku, kde proběhla propagace celého léta. Takže? Opět bez problémů
a s úspěchem.

3. Pohledy na akci
3.1 Začátek prázdnin (29. 6.):
Vystupující: Stará škola (Ústí nad Labem), Seven (České Budějovice)
V sobotu 29. 6. proběhl start, který se jednoznačně vydařil. Celý festival zahájila energicky XStará škola ve svém programu XClas-
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sic, kdy v klasickém složení kytara – baskytara
– bicí předvedla svůj lety prověřený materiál
ve zcela novém, nadupaném provedení. Již
přes rok a půl funguje tato legenda v tomto
složení, tedy ve triu, kdy se tak vrátila ke svému nejvlastnějšímu feelingu, k hard rocku.
A daří se to, protože nabídky rostou a činnost
tohoto power tria jde neustále nahoru.
Po úvodním setu se začala připravovat hard’n’heavy formace XSeven, která si sebou přivezla značné množství na této scéně zatím
nevídaných efektů a pódiových vychytávek.
Vedle stanu s merchem a plachet to pak byly
během neuvěřitelně skvělého vystoupení i nevšední efekty, mezi nimiž nechyběly
plamenné výbuchy na scéně i hořící kytara
během sóla či hra na baskytaru a kytaru elektrickou vrtačkou…
Seven předvedli vynikající vystoupení, které
se také setkalo s velkým ohlasem.
Dohromady obě kapely tak kvalitně otevřely
celý druhý ročník festivalu a i když se jednotliví protagonisté souborů znali z minulých
dob, po těchto vystoupeních se vzájemně
dohodli na spolupráci a začali připravovat
společná vystoupení.
Přišlo cca 250 lidí, technika byla super (zvučil a svítil tým Jirky Štěrby), restaurace jela
na plné obrátky (vypilo se deset sudů), počasí vyšlo jak na objednávku a všechno šlapalo,
jak mělo. Na akci přišlo i vedení obce včetně
starosty, p. Jungbauera. což výborně podtrhlo celé zaměření akce.
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/festival-tivoli-hudebni-leto-2-nabidl-na-zacatek-starou-skolu-a-seven-20190704.html

3.2 To NEJ z bigbeatu a rocku (6. 7.):
Vystupující: Bonifanti (Ústí nad Labem), Stará
škola JINAK (Ústí nad Labem)
Druhý večer druhého ročníku celoletního
festivalu Tivolí hudební léto se nesl pod názvem To NEJLEPŠÍ z bigbeatu a rocku. A také
že ano! Obě dvě kapely předvedly své oblíbence, své vzory, své idoly a to v perfektní
formě. XBonifanti nabídli mj. třeba Erika
Claptona, Beatles, JJ Calea, Free (nesmrtelnou skladbu All Right Now), zazněla třeba
i Riding with the King, výsledek spolupráce Erika Claptona a BB Kinga a další a další
skladby. XStará škola v rozšířené sestavě
pro program XJINAK vlétla mezi diváky
nejproslulejšími hity od Led Zeppelin, The
Who, ZZ Top či Motörhead (nemohlo nedojít
na baskytaristovu oblíbenou Ace of Spades),
kapela předvedla i instrumentálně vysoce
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náročné skladby od King Crimson (21st Century Schizoid Man) či Modrého efektu (Je třeba obout boty a pak dlouho jít) a řadu dalších.
Úspěch večera byl tak jednoznačný. Do areálu přišlo cca na 260 lidí, počasí bylo skvělé,
zvuk super, restaurace jela na plné obrátky
a jak na pódiu, tak i v obecenstvu panovala
naprostá pohoda. Toto neobyčejné souznění mezi pódiem a diváky začíná být pro tyto
akce již standardní záležitostí. Buďme rádi.
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/
tip-deniku-tivoli-hudebni-leto-stara-skola-a-bonifanti-ve-velkem-brezne-20190704.
html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/festival-tivoli-hudebni-leto-podruhe-i-druhy-vecer-poba-vil-20190708.html

3.3 Rockoví klasici (13. 7.):
Vystupující: Black Sabáka (Ústí nad Labem),
Last Rebel (Krupka)
...a třetí večer, nazvaný Rockoví klasici, se
i přes nepřízeň počasí vyloženě povedl.
I když to zezačátku vypadalo, že celou akci
schováme do sálu nad restaurací, rozhodli
jsme se nakonec ponechat celý večer venku.

Zvukař Jarda Rychnovský celé situaci perfektně přizpůsobil sestavu, takže případný
menší deštík zvučení akce neohrozil. A udělal dobře, protože se déšť nakonec spustil
(i když jen krátce). Vzhledem k počasí a tomu,
že v podstatě tři dny předtím úporně lilo, tak
přišlo nakonec dostatek lidí (cca 130 lidí),
všechna místa k sezení venku byla obsazena, návštěvníci seděli i na schodech a u stolů
nad restaurací u vchodu do sálu. Tým Dany
Brabencové z restaurace Tivoli rozmístil ještě
více slunečníků (takže bylo kam se schovat,
aniž by člověk musel dovnitř), nabídka občerstvení se zněkolikanásobila, gril jel i při
přeháňkách a tak večer mohl začít.
Jako první vystoupili XBlack Sabáka, kterým na ten večer chyběl jeden kytarista,
což ale nevadilo, protože soubor s energií
sobě vlastní předvedl jak původní materiál,
tak i nejnovější skladby včetně Ledové růže,
na níž kapela zrealizovala skvělý klip (můžeme ho vidět třeba na Youtube a stojí to za to).
Navíc během vystoupení došlo i k „přezbrojení“, kdy baskytarista Tomáš Kříž vzal do ruky
kytaru (ke konci vystoupení mu praskla struna, což byl jev, který se stal pro tento večer
typickým...) a svůj post na několik skladeb

3

postoupil Radku Müllerovi, baskytaristovi
z U.X.B.
Black Sabáka ukončila svůj set, pršet přestalo
a po technické přestávce přišla na řadu další
kapela večera, XLast Rebel. Jednoznačně
pohodová skupina sedmi muzikantů předvedla svůj repertoár jižanského feelingu, kdy
došlo jak na vlastní skladby, tak i na skladby
převzaté. I zde v rámci vystoupení vlastně
došlo k rychlým výměnám nástrojů – za prvé
vedle výměn z elektrické na akustickou začaly praskat struny Slávkovi Vojnarovi, který tak
svého Gibsona Les Paula musel rychle odložit a vypůjčit si od dalšího kytaristy souboru, Jury Machače, krásného bílého Fendera
Telecastera a za druhé klávesista František
Janačík převzal baskytaru od Feryho Vojnara,
který si zase zazpíval...
Celý večer tak dostal svou nezaměnitelnou
dynamiku, která se stala pro tuto akci již
typickou záležitostí, obě kapely šlapaly jak
hodinky, posluchači byli spokojeni, všechno
fungovalo, obloha byla nakonec shovívavá,
takže oba protagonisté a zpěváci souboru,
Jan Domecký z Black Sabáky a Michal Mike
Vojnar z Last Rebel a organizátor akce Vítězslav Šteﬂ mohli být vyloženě spokojeni.
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A tím i všichni ti, co akci podpořili.
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/rockovi-klasici-pobavili-festival-tivoli-hudebni-leto-2-20190716.html

3.4 Country jízda! (20. 7.):
Vystupující: Country Rodeo (Ústí nad Labem), Kliďánko (Ústí nad Labem)
Stejně, jako minulý ročník, i nyní jsem zařadil
na program Tivolího léta další styl, country
music, a náš celoletní hudební festival tak
získal další rozměr. Počasí bylo akci jednoznačně nakloněno, takže areál restaurace
Tivoli se krásně naplnil v podstatě až, jak se
říká, po okraj. Celkový počet návštěvníků se
pohyboval někde kolem čísla 260, 270 lidí
(tedy opět, jako třeba na první dva rockové
večery), restaurace jela na plné obrátky, zvuk
zcela rezonoval s žánrem, takže resumé?
Opět naprostá spokojenost, opět se večer
úžasně povedl!
Prvním souborem večera byli XCountry
Rodeo, skupina vyhraných muzikantů pod
vedením Josefa Šilhavého alias Pepy Joe Harmoniky, kytaristy, zpěváka a hráče na foukací
harmoniku, který spolu se svými kolegy a famózní zpěvačkou, houslistkou a klávesistkou Monikou Löﬂerovou předvedli vysoce
energický set, který nejen perfektně uvedl
celý večer, ale také i roztancoval celý areál.
Soubor tak zopakoval svůj úspěch na tomto

festivalu z minulého roku, přivezl si sebou
i svůj fan club a v jeho vystoupení nechyběly
ani takové skladby, jako Proud Mary od Creedence Clearwater Revival či Cotton Eye Joe,
hit od Rednex.
Po krátké technické přestávce začalo vystoupení další skupiny, kapely XKliďánko. Zkušení muzikanti, seskupení kolem protagonisty souboru, kytaristy a zpěváka Jiřího Šmída
zahráli celou řadu country standardů včetně
songů například od T. Byrda, A. Jackson, Guy
Clarka a dalších prověřených jmen tohoto
stylu. Kliďánko zcela dle svého názvu v pohodě rozehráli svůj repertoár a nejen na parketu, ale i v ostatních prostorách areálu se
tancovalo a tancovalo.
Již tedy čtvrtý večer festivalu v Tivoli proběhl
naprosto ke spokojenosti všech zúčastněných. Zvláště, když zanedlouho po ukončení
celého večera začala bouřka a spustil se déšť.
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tivoli-hudebni-leto-2-country-jizda-v-restauraci-tivoli-20190724.html

3.5 Hard ‘n’ heavy nálet (27. 7.):
Vystupující: Tarantule (Chabařovice), Eredar
(Děčín), Apollo DC (Děčín) Pátý večer zažil
náš celoletní festival ve Velkém Březně opět
rockové řinčení a to dokonce přímo ve stylu hard ‘n’ heavy music. Navíc ten večer vystoupili v tomto duchu hned tři soubory,
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a aby nebyl o překvapení konec, tak poprvé
v historii Tivoli se představila děčínská scéna.
Leč popořádku. Nejdříve je ale nutné říci, že
návštěvnost byla opět skvělá, cca 210 – 230
lidí. Takže? Zase se povedlo! Večer otevřela
formace XTarantule (ten den to byl už jejich druhý koncert, takže byli výborně rozehraní!). Tento hard’n’rockandrollový kvartet
předvedl skvělou a živou show, která okamžitě oslovila přítomné fanoušky. Vystoupení bylo skvěle připravené, jedna skladba
střídala druhou, obecenstvo si pak vyžádalo
i přídavek, skladbu Obelix, kterou si zazpívali
i posluchači. Po krátké přestávce nastoupili
crossoveroví XEredar, kteří tak suverénně
uvedli děčínskou scénu. Jejich nadupaný
sound a nekompromisní přístup včetně hlubokého feelingu dodal večeru další rozměr.
I zde si na závěr fanoušci vydupali přídavek,
který završil vystoupení této skupiny. Závěr
večera jednoznačně patřil další děčínské kapele, známým muzikantským matadorům,
skupině XApollo DC. Poctivý hard and heavy styl, střídající se sóla, našlapaný spodek,
energický tah na bránu – a jásající fanoušci,
které na fotkách nebylo možné zachytit v klidu… Samozřejmě došlo i na přídavek a ten
byl přímo parádní! Navíc zde byl i další zajímavý prvek – kytarista a zpěvák kapely, Jarda
Rychnovský, je vlastně výsostným zvukařem
skoro všech akcí letošního ročníku Tivolího hudebního léta. Takže klobouk dolů…
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Všechno proběhlo přesně dle plánu. A to je
dobře, ne?
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/
tivoli-hudebni-leto-tentokrat-zvalo-na-hard-n-heavy-na-let-20190729.html

3.6 Akusticky. Akusticky? Akusticky! (3. 8.):
Vystupující: R.A.Š. (Ústí nad Labem), Stará
Škola Unplugged (Ústí nad Labem)
Dne 3. srpna 2019 se festival dostal do své
druhé poloviny realizace a nutno uznat, že se
tento večer doslova dokonale podařil. Těžko
slovy vyjádřit onu velice uvolněnou, příjemnou atmosféru, která vznikla mezi pódiem
a publikem – to byste tam museli být. Počasí
jak na objednávku, restaurace a grill na jedničku, vzájemná interakce mezi muzikanty
a posluchači ukázková, folk rock se nesl celým areálem, zvuk byl vynikající – no, nemělo
to prostě chybu.
Celý večer nesl název XAkusticky. Akusticky? Akusticky! a byl ve znamení vystoupení
dvou skupin, R.A.Š. a Staré školy v jejich programu Unplugged.
Jako první vystoupili XR.A.Š., neboli Romantické akustické šmrdlání, což je projekt
Radka Švejdy a jeho kolegů z kapely Ferit,
Nepitch Band a dalších. V sestavě Michal Mareček (klávesy), Tomáš Kolínský (baskytara,

zpěv), Patrik Švejda (cajon) a Radek Švejda
(kytara, zpěv) kvartet odehrál svůj set prověřených skladeb, kdy zazněly známé standardy včetně letité Město spí. Soubor si také
přivezl svůj merch, takže oblékl do svých triček s výňatky textů skladeb (velmi zajímavý
nápad) celou řadu posluchačů.
Po krátké přestávce nastoupila XStará škola ve svém akustickém programu XUnplugged. V rozšířeném obsazení pro tento program, Dalibor Šteﬂ (baskytary, harmonika,
zpěv), Hans (percussion), Vítězslav Šteﬂ (kytary, zpěv, g.synth) a stálý host Miroslav Slávek Vojnar (kytara) kapela doslova přednesla
akustická ztvárnění svých nejznámějších
skladeb, kdy samozřejmě nemohly chybět
trvalky jako Pohádkový bál, Na to mám čas až
budu starej či Na cestě. Skupina hrála doslova
s chutí a mj. i poodhalila své nejbližší plány,
mezi nimiž nechybí nové CD, ovšem v unplugged verzi (což bude mezi severočeskými
kapelami rozhodně novinka) či třeba nové
webové stránky s celou řadou vychytávek
pro příznivce.
Jak prohlásil po akci organizátor festivalu,
člen skupiny Stará škola a zastupitel obce
Velké Březno Vítězslav Šteﬂ, návštěvnost
byla nečekaně vysoká, rezervace stolů byla
předem zamluvena, z restaurace se musely
vnášet další stoly a židle k sezení. Výsledkem
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byl uvolněný, příjemný, letní večer plný hudby a rockové poezie.
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/stara-skola-a-r-a-s-kdyz-restaurace-tivoli-zni-akustikou-20190805.html

3.7 Drtivý dopad (10. 8.):
Vystupující: Nerrea (Ústí nad Labem), Destroyself (Děčín) Už sedmý večer? Ano!
A nutno opět říci, že se doslova maximálně
povedl. Návštěvnost byla famózní, počet diváků dosáhl na čísla dvou prvních večerů tohoto ročníku - za kapelami přijeli nejen jejich
příznivci, ale toto léto je ve znamení i té skutečnosti, že si na tuto akci již zvykla stále početnější řada návštěvníků, kteří se pravidelně
účastní všech sobotních večerů bez ohledů
na žánr. A to je právě ono! Kapely byly naprosto spokojené, návštěvníci, jejichž počet
atakoval číslo na cca 280 lidí jednoznačně
také, tým restaurace Tivoli pod taktovkou
Dany Brabencové jel na plné obrátky, gril
voněl do daleka, počasí bylo ukázkové (a to
přitom celou noc předtím a v podstatě až
do odpoledních hodin pršelo...), zvuk Jardy
Apollo Rychnovského byl perfektní, všechno
fungovalo – takže – doplňte si sami… Večer,
který zcela dostál svému označení. Jako první vystoupila skupina XNerrea, která zcela
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ovládla prostor svým vyzrálým vstupem,
drtivým nasazením a profesionálním přístupem. Není divu, tato kapela nasadila své nejznámější hity a publikum bylo na nohou už
od počátku večera. Už od samého rozjezdu
tak večer získal tah a energii. Sehraný kvintet
v obsazení Dan Černý (voc), Kamil Sedlmayer
(g), Martin Kos (g), Karel Opatrný (bg) a Richard Rachlík (dr) tak skvěle uvedli celý večer. Po krátké přestávce doslova vlétli na plac
děčínští XDestroyself. Trio Michal Tomášek
(g, voc), Josef Sladkovský (dr) a Martin Kales
(bg, voc) vystoupilo se svým prověřeným
programem, zahrnujícím jak známé hity, tak
i součásti nejnovějších počinů kapely. Dokonale poskládaný set se linul skladba za skladbou, výrazně zde byla znát profesionalita
muzikantů a jejich letitá zkušenost. Obecenstvo nezklamalo a až do samého konce bylo
jednoznačnou součástí vystoupení.

3.8 Rockové hity (17. 8.):
Vystupující: Stará škola JINAK (Ústí nad Labem), U.X.B (Ústí nad Labem)
Název večera opravdu nelhal, což se projevilo i na návštěvnosti – opět bylo plno, opět
se musely v průběhu večera vynášet stoly
z restaurace, aby bylo kde pobýt, opět seděli
návštěvníci i na schodech... (cca 210 lidí). Po-

časí i přes prvotní mračení se a pár úvodních
kapek nakonec vyšlo, takže obě kapely, posluchači a fanoušci a tým restaurace mohli
být naprosto spokojeni. Aby ne...
Úvod večera obstarala XStará škola
ve svém programu XJINAK. To znamená, že
tato legendární kapela si vedle svého původního repertoáru vytvořila i projekt, ve kterém si zahraje s chutí své letité vzory a idoly – a bylo z čeho vybírat. Již druhý díl jejich
programu JINAK přinesl ty další nejznámější
skladby od Led Zeppelin, The Who, Modrého
efektu, Katapult či třeba ZZ Top, dostalo se
v přídavku i na Carlose Santanu a nemohli
chybět samozřejmě ani Motörhead... Kapela
v obsazení Dalibor Šteﬂ (bg, voc, harm), Hans
(dr), Vítězslav Šteﬂ (g. voc) a zpěvák Mentol
předvedli set odstartovaný i zakončený jejich oblíbenými hity od Led Zeppelin – konec
nemohl patřit jiné skladbě, než Immigrant
Song. Jedním slovem – nátěr.
Po krátké přestávce nastoupila další legenda, ústečtí XU.X.B. Jak řekl organizátor
akce, Vítězslav Šteﬂ, kapela překvapila jak
novými songy ve svém projektu Aleš Brichta
Projekt, tak i zařazením některých jimi nově
nastudovaných hitovek, mezi něž rozhodně
patřila např. nesmrtelná Far Far Away od Slade! Dostalo se samozřejmě i na prověřené
věci od Kabátů, Jirky Schelingera, Visacího
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zámku, Hudby Praha a dalších oblíbených
interpretů a skupin. Kapela šlapala jak dobře
namazanej stroj, přilákala osazenstvo na parket, takže kvintet Jan Domecký (voc, key,
ac.g), kytaristé Vladimír Mžourek a Miroslav
Sláma, baskytarista Radek Müller a bubeník
Jirka Hájek mohl být také spokojen.
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/
tivoli-hudebni-leto-rozproudilo-velke-brezno-rockove-hity-mely-plno-20190820.
html?fbclid=IwAR2jujSOS49DCN5FC A Q m p c r - h W 7 8 l 5 - g L - M Ya B e H t p N 8BRypeVpciH3tibow

3.9 Zpívánky (24. 8.):
Vystupující: Vojnar Family Band (Krupka)
Zpívánky s XVojnar Family Band aneb devátý večer festivalu se celý nesl v předem avizované pohodě. A ta byla opravdu znát. Opět
mezi vystupujícím souborem a návštěvníky
vzniklo ono těžko deﬁnovatelné kouzlo propojení, kdy se najednou večer dostal do velmi příjemné pozice. Ano, v sobotu 24. srpna
vystoupil jen jeden soubor, Vojnar Family
Band. Po výborných zkušenostech z již minulého ročníku i tentokrát produkce přistoupila
k obsazení večera jen jedním hudebním tělesem. A vyplatilo se!
Posluchači (a za malou chvíli i nadšení taneč-
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níci), tým restaurace Tivoli, kapela, počasí,
nálada večera - to vše souznělo v jednom
akordu. Skupina, tvořená Michalem Mikem
Vojnarem (g, voc), Miroslavem Slávkem
Vojnarem (g, sound), Františkem Ferym
Vojnarem (bg, voc), Michalem Vojnarem Jr.
(g, voc), Ivo Hard Vojnarem (voc), Petrem
Štíchou (perc), Pavlem Harrym Kuchtou (g)
a stálým a nadšeným hostem Vítězslavem
Šteﬂem (g.synth, voc) zahrála ty nejklasičtější hitovky country & folk music, které si mohl
zazpívat každý (a také i zpíval každý) – neboli
od Montgomery přes Loď John B. až po třeba
Báječnou ženskou. Tři sety této muziky pak
soubor doplnil závěrečným setem, který ovšem patřil už rockové muzice, kde nechyběly

skladby Kabátů, Lucie, Žlutého psa a dalších.
Zpívánky opět potvrdily svou pověst a jak
Vojnar Family Band, tak i všichni kolem mohli
být spokojeni. A mohu potvrdit, že všichni
i spokojeni byli!

3.10 Konec prázdnin (30. 8.):
Vystupující: Rumble of Skulls (Ústí nad Labem), Točílas (Ústí nad Labem)
30. srpna nastal desátý, tedy poslední večer
2. ročníku celoletního hudebního festivalu
Tivolí hudební léto. Akce se odehrála výjimečně v pátek, nikoli v sobotu, aby se nekryla s další velkou akcí ve Velkém Březně,
Dny otevřených dveří pivovaru Velké Březno.
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Vraťme se ale k Tivoli. Večer se dokonale povedl. Nejen, že vyšlo počasí, ale obě kapely
byly vynikající, restaurace a tým Dany Brabencové jel naplno, zvuk Jardy Rychnovského byl skvělý a návštěvníci? Jedním slovem
– bylo narváno! Neboli nacpáno! Neboli
nátřesk. Počet lidí dosáhl rekordů tohoto
léta, kdy se vyšplhal k počtům prvních večerů (280 lidí) tohoto výjimečného festivalu.
Jako první vystoupili XRumble of Skulls.
Jejich hutný, narvaný ale přitom melodický
hard and heavy sound rozpohyboval osazenstvo areálu. Skupina ostřílených harcovníků rockové muziky ovládla Tivoli, takže
kohorta zpěváka Radka Páky Zákona, tvořená kytaristy Ivo Rittigem a Liborem Dybu
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Jelínkem, baskytaristou Mirkem Bretem Bydem Hruškou a bubeníkem Mirkem Psycho
Hruškou mohla být úplně spokojená. Kapela
předvedla perfektně sehraný set a fanoušci
byli nadšeni!
Po krátké přestávce nastoupilo multižánrové
rockové těleso XTočílas a bylo opět, jak se
říká, vymalováno. Perfektně zvládnutá show,
kostýmy, souhra, to všechno jelo jako hodinky. Práce s publikem byla dokonalá, kapela si
dokonce na pódium pozvala na jednu skladbu členy kapely Idio & Idio, kteří se opravdu
jen náhodou nacházeli v areálu (mimochodem, tato kapela se účastnila i minulého
ročníku festivalu). I když v Točílasu chyběl jeden člen (ze zdravotních důvodů se nemohl
účastnit zpěvák a osobitý hráč na trubku Kaldofón fón Oldafíhafón), kapela to, jak se říká,
dala naprosto v pohodě s razancí sobě vlastní. Kvintet Nejeborr Mirkofon (zpěv), kytaristé Hellmut Klüshke a Masslund Mässlund,
baskytarista Basil Basilijevič Pacjuchin a Indy
Will Kulhoun tak excelentně zakončil druhý
ročník festivalu Tivolí hudební léto.
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/foto-tivoli-hudebni-leto-vyvrcholilo-ve-brezne-s-tocilas-20190902.html

4. Závěr
4.1 Resumé
Jak bylo často slyšet od návštěvníků nejen
z Velkého Března, ale i z jiných měst a obcí,
tato akce byla velmi povedená, do té doby
opravdu nevídaná, oslovila široké spektrum
posluchačů, organizačně šlapala jak hodinky, kvalitou hudební produkce byla vysoko
nad standardem a její výjimečnost spočívala, jak už bylo uvedeno v úvodu článku,
v unikátním zapojení ﬁnancí obce a dalších
subjektů, četnosti a pravidelnosti akcí a celkovém směřování celého festivalu. Celkem
se představilo na 20 skupin a programů (93
muzikantů), u externí zvukové a světelné
techniky se vystřídaly dva týmy, poměr vlastních skladeb a coverů se udržel na přijatelné
hodnotě 0,58, byly večery, kdy vystupovala
jedna kapela, někdy dva a i tři soubory, návštěvnický průměr se vždy pohyboval okolo 210 až 220 posluchačů, byli se podívat
i někteří členové zastupitelstva, z hlediska
propagace obce a areálu Tivoli bylo mezi
návštěvníky vysoké procento přespolních,
restaurace včetně grilu jela do úmoru včetně
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vždy příjemného přístupu, počasí vyšlo úplně kouzelně, fanoušci i muzikanti byli spokojeni… a teď mi řekněte, zda si může vůbec
někdo přát v tomto ranku ještě víc?
Jak už bylo řečeno v úvodu – areál Tivoli je
dokonalé místo pro pořádání těchto hudebních produkcí a rozhodně bych chtěl, aby se
z toho výjimečného počinu stala pravidelná
každoroční ročníková akce, která by jméno
naší obce a ducha místa, jako je Tivoli, pozvedla ve všeobecnou povědomost. Tak, jak
si koneckonců zaslouží.

4.2 Závěr
Festival, který podpořila Xobec Velké Březno, XÚstecký kraj, ﬁrma XElkus-Gastro.cz,
XIrish-sport bar a Xrestaurace Tivoli tedy
skončil. Úspěšně – stejně jako minulý ročník.
A jak to bude s případným třetím ročníkem?
Na to se musí zeptat každý sám sebe. Já mám
jasno.
Za obec organizátor, pořadatel a produkční
PhDr. Mgr. Vítězslav Šteﬂ, Ph.D.,
zastupitel obce Velké Březno.
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Celý týden všichni hodně soutěžili a hráli
si, zároveň se ale učili, jak v angličtině pojmenovat zvířata typická pro celou Ameriku
a další důležité věci z běžného života indiánů. Každý kmen také dostal za úkol připravit
si na pátek na závěrečné setkání s rodiči výjev ze života či historie svého kmene. Ještě
než k tomu v pátek ale došlo, měli všichni
podstoupit stezku odvahy, kde na ně čekaly nečekané nástrahy. Někteří bohužel svůj
strach nepřekonali a v této zkoušce odvahy
neuspěli.
Obě organizátorky, Mgr. A. Leskotová
a Mgr. E. Železná, si týden stejně jako děti
užily a již chystají tábor na příští léto, jehož
tématem bude Vesmírné dobrodružství.
Mgr. Eva Železná

Divadelní klub
ZŠ Velké Březno předala šek v hodnotě 45 000 Kč pro Martínka Maredu.

Příměstské tábory
2019 aneb Indiáni
z Března
Na přelomu července a srpna se v prostorách Základní školy Velké Březno uskutečnil
již třetí ročník příměstských táborů letos
s názvem Indiáni ze Března a poprvé ve dvou
turnusech.
Malí i velcí účastníci se v průběhu týdne
seznamovali se životem indiánů, jejich zvyky, kulturou a historií. Vyzkoušeli si výrobu

indiánské čelenky, trička s motivy orla, želvy, ještěrky, slunce, lapače snů, peříček ad.,
všechny kmeny dohromady vytvořily jeden
totem složený z jejich posvátných zvířat,
upekly si a hlavně snědly kukuřičné placky
s agávovým či kukuřičným sirupem nebo
marmeládou. Samozřejmě nesměla chybět
ani návštěva indiánské vesničky Rosehill
v Růžové u Děčína a nedaleké mýdlárny, kde
se děti dozvěděly, jak se ručně vyrábí mýdlo
nebo šampony. Jako praví indiáni prozkoumali všichni účastníci také blízké okolí svého
tábora a při průzkumech navštívili Víťovu
rozhlednu v Náčkovicích a naučnou stezku
v Zubrnicích.

V říjnu minulého školního roku založily
paní učitelky Řebíčková a Železná především
pro žáky 8. a 9. tříd tzv. Divadelní klub. Jeho
cílem je dětem zprostředkovat cca 1x za měsíc návštěvu večerního představení Činoherního studia (ČS) v Ústí nad Labem.
Klub se setkal s poměrně velkým ohlasem
u žáků, kteří v průběhu roku zhlédli jak díla
žánru veselého (Zkrocení zlé ženy, Lidojedi,
Sen noci svatojánské…) či pohádkového
(Malý princ, Čarodějův učeň), tak ale i díla
vážnější (např. 451 stupňů Fahrenheita
nebo Konference ve Wannsee). Proto se obě
paní učitelky dohodly, že budou v Divadelním klubu pokračovat i v letošním školním
roce a stejně jako vloni i letos zahájí sezónu
Shakespearem, konkrétně Snem noci svatojánské (tímto představením končila loňská
sezóna a opravdu se bylo na co dívat, obzvlášť vzhledem k tomu, že se odehrávalo
na hradě Střekově).
Plánovaná představení pro měsíc září a říjen:
• 25. 9. 2019 Sen noci svatojánské
• 22. 10. 2019 Sirotci
Mgr. Eva Železná

Kalendář
pro dobrou věc
V průběhu jarních měsíců se žáci naší školy s dětmi z Dětského domova Střekov několikrát účastnili společného focení. Pořizovali
tak fotograﬁe, jež se staly součástí charitativního kalendáře pro rok 2020.

Indiáni z Března na příměstském táboře.

Myšlenka nafotit společný kalendář dětí
z Dětského domova Střekov a ZŠ Velké Březno se zrodila v hlavách paní Renaty Kyzlíkové
(DD Střekov) a Evy Železné (ZŠ Velké Březno) v průběhu roku 2018. Oběma ženám
se nápad zalíbil, a tak začaly s jeho realizací. Paní Železná ke spolupráci přizvala ještě
maminky s dětmi ze spolku Střek-ON, jehož
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je předsedkyní a který se na vzniku kalendáře podílí. Odbornou radu a pomoc poskytl
i profesionální střekovský fotograf Ondřej
Hájek z „Foto Studia H“ a mohlo se začít fotit.
Fotilo se celkem pětkrát v rozmezí dubna
a května. Výběr míst byla poměrně náročná
záležitost, neboť na Střekově i ve Velkém
Březně se nachází celá řada zajímavostí. Nakonec se obě organizátorky dohodly na deseti lokalitách – ve Velkém Březně to bylo
školní hřiště, cyklostezka, zámecký park,
přívoz a Muzeum civilní obrany, na Střekově
kostel Nejsvětější Trojice, Střekovská vyhlídka, hrad Střekov, Koně po hradem Střekovem, Masarykovo zdymadlo a dobrovolní
hasiči. Děti i dospělí si focení i přes počáteční
ostych některých dětí opravdu užili a hodně
se při tom nasmáli.
A kam vlastně přijdou peníze získané
z prodeje kalendáře? Větší část poputuje na nákup sportovních a dalších potřeb
pro děti z domova (jedná se např. o helmy,
míče, chrániče, koloběžky, kola, školní aktovky a batohy, penály ad.) a ze zbytku je pro
všechny účastníky focení jako malá odměna
naplánováno uspořádání zážitkového dne.
Na vzniku kalendáře se ﬁnančně podílely:
Sdružení rodičů a přátel školy při Základní
škole ve Velkém Březně, Jelínek servis s.r.o.
a Paulservis s.r.o. Patří jim za to velké poděkování.
Mgr. Eva Železná

Divadelní klub.

Republikové ﬁnále
v Brně v odznaku
všestrannosti
Účast na třídenním republikovém ﬁnále v Brně v odznaku všestrannosti si svými
výkony vybojovala pouze Zuzka Dvořáková. 10. ročník republikového ﬁnále zahájili

Jedna z fotograﬁí charitativního kalendáře, který vznikl ve spolupráci naší základní školy a Dětského domova Střekov.

olympionici David Svoboda a Šárka Kašpárková. Zuzka bojovala v deseti disciplínách
a po třech dnech obsadila krásné 11. místo ze všech nejlepších děvčat v republice.
Nejlepšími disciplínami Zuzanky byl sprint
na 60 metrů, hod medicinbalem a hod míčkem. Za velký republikový úspěch Zuzce
moc gratulujeme. Atletický klub Provod,
za který Zuzka závodí, Zuzku podpořil a zaplatil cestu do Brna a zpět. Poděkování patří

Zuzka Dvořáková se Šárkou Kašpárkovou, mistryní světa
ve trojskoku.
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i tatínkovi Zuzky, který nás do Brna a zpět
odvezl. Věřím, že Zuzky výkon bude motivovat i další naše skvělé sportovce k pilnému
trénování a za rok nás třeba do Brna pojede
více.
Lenka Šidáková

KULTURA

Prázdninový zájezd
do Mirákula
Autobus plný velkobřezenských a valtířovských dětí s doprovodem zamířil 22.
srpna do středočeského Mirákula u Milovic.
Dětský svět plný prolézaček, klouzaček, labyrintů, ale i vodního světa si do syta užili
úplně všichni. Celodennímu výletu přálo
i počasí. To bylo dokonce i příčinou, že se
původní termín zájezdu musel o dva dny
posunout. Na první domluvený termín totiž
meteorologové slibovali silný déšť a ten by
jistě venkovní zábavě tolik nepřál. Zájezd
pro zpestření posledních prázdninových dní
uspořádala Obec Velké Březno, která zajistila
a zaplatila dopravu a vstup pro děti. Dospělí
pak za výlet zaplatili dvě stě korun. Podle reakcí účastníků je nám jasné, že na příští letní
prázdniny určitě opět naplánujeme podobně zaměřený výlet.
Hana Šlechtová,
předsedkyně kulturní komise

Významná jubilea
V uplynulých třech měsících oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané. Všem oslavencům ještě jednou blahopřejeme a do dalších let přejeme spoustu
zdraví, štěstí a spokojenosti!
(red)

❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀

Myšková Miluše, 70 let
Prachařová Marie, 80 let
Bendová Zdeňka, 70 let
Rajmont Jiří, 80 let
Březina Pavel, 70 let
Kozlíková Ida, 70 let
Suntychová Ilona, 75 let
Kurka Karel, 75 let
Tausche Adolf, 80 let

Prolézací hrad dětského světa v Mirákulu u Milovic.

Hromadná houpačka v Mirákulu u Milovic.

POZVÁNKA
nejen pro děti a rodiče na akci

„NECH BROUKA ŽÍT“
PODPOŘME ŽIVOT DŮLEŽITÝCH HMYZÍCH KAMARÁDŮ,
A ZAŘIĎME jim tzv. „HMYZÍ HOTEL“

KDY: v sobotu 5. 10. 2019 od 10.00 hod.
se uskuteční výroba dvou hmyzích domků, první v areálu Pískovna Valtířov
a druhý pod Tivoli poblíž cyklostezky ve Velkém Březně.
Rozhodněte sami, kam se vydáte! Stačí být ve stanovený čas na místě.

Blahopřejeme
našim
jubilantům!

Materiál na vyplnění již připravené konstrukce hotelu budeme mít pro všechny
připravený. Pokud budete chtít, můžete však přinést i něco ze svých zásob
(rákosová stébla, suchou trávu, slámu, mech, nalámané klacíky, bambusové tyče,
větve s měkkou dužninou (bezové), stonky slunečnic či divizny, dřevěná polínka
s navrtanými dírami, dřevěné odřezky).
Těšíme se na Vás – Míša Neumannová a Zuzana Mendlová
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Přehled kulturních akcí v naší obci (říjen–prosinec 2019)
Říjen
Stavění hmyzích domečků
aneb pojďte s námi připravit broučkům
bydlení na zimu
(3. října 2019 od 10.00 hod.)
Pořadatel: Zuzana Mendlová,
Míša Neumannová
Hraběcí mlsání – sami ochutnejte,
co mlsaly hraběcí jazýčky (5. října 2019)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Noční prohlídka – Poslední letošní noční
prohlídka (5. října 2019 od 20.00 hod.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Ferenc Liszt a jeho přátelé
– koncert připravený
k 166. výročí koncertu
Ference Liszta
(9. října 2019 od 19.00 hod.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Zavírání okenic aneb jaká byla
letošní sezóna, Ukončení sezóny
(28. října 2019 od 16.00 hod.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Prosinec
Příběhy ze Starého zákona
– ve slavném, již nehraném
vystoupení pražského divadla Viola,
vystupují Josef Somr
a Barbora Munzarová,
hudbu vybrala a na violoncello hraje
Andrea Rattayová
(12. října 2019 od 18.00 hod.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Rozsvícení vánočního stromu
Pořadatel: Kulturní komise
obce Velké Březno
Mikulášská nadílka pro děti
Pořadatel: Kulturní komise
obce 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.

ZAJÍMAVOSTI

Zajímavosti z Velkého
Března a okolí
Na fotograﬁi z počátku 20. století vidíte
most přes Homolský potok v Litoměřické
ulici. Z kovové cedulky umístěné dodnes (!)
na mostě vyplývá, že most byl vyroben pražskou ﬁrmou v roce 1893.
Na fotograﬁi (na následující straně) staré několik let je zachyceno torzo sochy sv.
Petra (vlastně pouze podstavec). Socha sv.
Petra původně stála na Vartě a později byla
přemístěna na Velichov. Na dolní fotograﬁi
vidíte současný stav. Socha byla restaurová-

Kovová cedulka na mostě přes Homolský potok se dochovala z roku 1893.

Most přes Homolský potok na fotograﬁi z počátku 20. století.

Nápis na podstavci pod sochou svatého
Petra nám říká, že socha byla vytvořena v roce 1739 a autorem památky je
Chrisdof Schoerney (Kryštof Černý).
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na péčí soukromé osoby. Na Velichově tak
ožila umělecká sakrální památka, která patřila k Velkému Březnu a jeho okolí již od roku
1739. Nápis na podstavci obsahuje i jméno
autora – Chrisdof Schoerney (Kryštof Černý).
Jan Darsa
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zovky Malečov, Proboštov, Řetouň, nalomený strom Valtířov – hřiště Spartaku.

MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči hlásí, informují
Ve III. čtvrtletí 2019 byla zaznamenána
zvýšená frekvence výjezdové činnosti JSDHO Velké Březno. Celkem bylo 30 výjezdů,
které si vyžádaly 48 hodin aktivního nasazení
jednotky, bez zjištěných komplikací. Dle různosti zásahů šlo o výjezdy:
• 7x k požárům – požár kontejneru v Tašově, požár lesního porostu Knínice – Lovečkovice, požár obilí u Třebušína, požár
v bytě ve Svádově, kontrola po požáru,
požár dopravního prostředku Haslice, hoření balíků slámy v Malečově.
• 2x k dopravní nehodě – autonehoda
ve Svádově spojená s vyprošťováním
osoby, olej na vozovce v prostoru Malé
Březno – Leština.

Několik let stará fotograﬁe podstavce
sochy svatého Petra z roku 1739.

Současný stav sochy svatého Petra.
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• 11x k narušené ohrožující vegetaci – opatření k větrné smršti, padlý strom opřený
o stěnu domu v Horních Zálezlech, padlý
strom v Kojeticích, odstraňování padlého
stromu v prostoru Malé Březno – Leština,
padlý strom Olešnice u točny, narušený
strom v Homoli u Panny, odstranění stromu v úseku Velké Březno – Velichov, likvidace stromu pod přehradou, odstranění
stromu v úseku Velké Březno – Byňov, výjezd k úpravě stromů zasahujících do vo-

• 2x k ohroženým objektům – čerpání vody
ve Velkém Březně.
• 2x k technické pomoci – transport pacienta do sanitky – Homole u Panny
a transport pacienta v domově pro seniory ve Velkém Březně.
• 6x k různým událostem spojeným s technickou pomocí – odchyt zmije, odstranění vos ve Velkém Březně, likvidace obtížného hmyzu Malečov – Rýdeč, odstranění
sršní v pivovaře na vrátnici, likvidace obtížného hmyzu ve Velkém Březně, záchrana kuny lesní uvízlé v pivovaře – přimrzlá
ke chlazení.
Ve zdokonalovací činnosti jednotka uspořádala interní školení zaměřené na hasičské
odbornosti.
Již tradičně jednotka zabezpečila průběh
pivních slavností pivovaru ve Velkém Březně dne 31. 8. 2019. Od pivovaru se dostalo
jednotce ocenění. Obdržela sponzorský dar
ve výši 30 000 Kč. Mezi pivovarem Heineken
a JSDHO Velké Březno panují dobré vztahy.
Vzájemná spolupráce je trvalá a příkladná.
Jednotka vyslovuje poděkování pivovaru
Heineken a bude se těšit na další spolupráci. Do jednotky byli přijati noví členové, kteří
budou průběžně zapracováni a proškoleni.
Jaroslav Panocha,
velitel JSDHO Velké Březno

Na poslední stránce našeho zpravodaje vám přinášíme desatero vaší bezpečnosti.

20

ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV

III. ČTVRTLETÍ 2019

Vážení občané, na této stránce pro vás uveřejňujeme bezpečnostní desatero, které vydalo Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky. Věnujte mu, prosím, pozornost.
1

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
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2
oslovujeme Vás touto cestou proto,
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HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost
při vaření.

3

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových košů nedopalky
vždy dokonale uhaste.

4

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

5

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

6

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.

7

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými
hasicími přístroji.

8

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být řádně
označené a přístupné.

9

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

Zpracováno podle materiálu:
MV–generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru
České republiky

10

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit
členy rodiny.

DOTAZNÍK PRO EVIDENCI POPELNIC NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
V rámci evidence nádob a jejich svozů, vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku. Jakou nádobu na odpad a kolik kusů vlastníte u svého domu.

Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
Adresa, kde je popelnice umístěna:

Velikost popelnice stačí zaškrtnout:

80 L

120 L

140 L

240 L

360 L

660 L

770 L

1100 L

Vyplněný dotazník je možné odnést na: Obecní úřad úsek odpadové hospodářství p. Kratochvílová
odeslat emailem na kratochvilova@velke-brezno.cz nebo telefonicky 475 209 341
Děkujeme za spolupráci!
Zpravodaj Velké Březno a Valtířov jako periodický tisk územního správního celku vydává obec Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno,
IČ: 00267139. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 10263, vychází jedenkrát za čtvrtletí a to v nákladu 700ks.
Zpravodaj je distribuován obcí do schránek občanů Velkého Března a Valtířova zdarma. Zpravodaj je ke stažení také na webových stránkách obce
www.velke-brezno.cz sekce Zpravodaj.
Uzávěrka dalšího čísla je 1. prosince 2019. Své příspěvky zasílejte na email redakční rady velkobrezensky.zpravodaj@seznam.cz. Nevyžádané
materiály se nevracejí. Redakční rada si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok.
Graﬁcké zpracování a tisk: Imagine Media, s.r.o.
Ve Velkém Březně, dne 30. září 2019.

