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Historická vana z poloviny dvacátých let 20. století. Detailní pohled na nohu historické vany.

Betlémské světlo 
a sbírka na útulek 
pro zvířátka 
ANIDEF Žim
Vážení spoluobčané, sousedé a přátelé,

loňský rok byl pro nás všechny velmi složitý. 
Potýkali jsme se se zcela nezvyklou situací, kte-
rá přinášela nové a neznámé praktiky a omeze-
ní a s nimi spojené problémy a těžkosti. I naše, 
v pořadí již třetí, setkání u Betlémského světla 
bylo poznamenáno touto skutečností. Nicmé-
ně, jsme se sešli v hojném počtu. Na malou 
chvíli sdíleli společné okamžiky, pozdravili své 
přátele a známé a v neposlední řadě podpořili 
dobrou věc. Ve sbírce na opuštěná a nechtě-
ná zvířátka, která naše setkání na Štědrý den 
tradičně provází, jste přispěli fi nanční částkou 
v celkové výši 6575 Kč. A to vše během 2 hodin, 
kdy jste trpělivě stáli v nekonečné frontě za vě-
tru a dešťových přeháněk. Chci vám všem vy-
jádřit velký dík a uznání. Moc si vážím toho, co 
spolu děláme – má to smysl.

Děkuji Zdeňka Stáňová

Registrace 
na očkování proti 
Covid – 19

V souvislosti se zahájením registrace na oč-
kování proti nemoci Covid-19 nabídla Obec 
Velké Březno pomoc osamělým seniorům s re-
gistrací na toto očkování.

K termínu 10. 3. takto bylo celkem zaregistro-
váno 18 osob ve věku 70 a 80 +. Z toho 12 již má 
za sebou aplikaci první dávky vakcíny (ke stej-
nému datu). Termín čekání na volnou kapacitu 
na aplikaci očkovací látky po zaregistrování 
do systému je velmi variabilní, dle aktuálních 
zkušeností se pohybuje v rozmezí dva dny až 
tři týdny. Vakcinace probíhá v Masarykově ne-
mocnici Ústí nad Labem, budova I, vedle kožní 
ambulance.

Nabídka pomoci s registrováním osamělých 
seniorů ze strany obce Velké Březno nadále trvá. 
Pomoc nabízíme i osobám, které nemají k dis-
pozici softwarové či technické vybavení. V pří-
padě zájmu o registraci mě kontaktujte na tel. 
412 528 478.

PhDr. Pavlína Linková, 
úsek správních činností

Historická 
vana zamířila 
do ústeckého muzea

Během únorové rekonstrukce koupelny 
v jednom z našich obecních domů se podařilo 
najít „malý poklad“ – téměř nepoškozenou liti-
novou vanu na ozdobných nožičkách. Původní 
noblesu vany odhalilo až vybourání obezdívky.

Litinová vana sloužila svému účelu téměř 
sto let. Odhadujeme, že v místnosti stála zhru-
ba od poloviny 20. let minulého století. I díky 
všímavosti nájemníků neskončila rozřezaná 
ve sběrně, ale po dohodě si ji odvezli pracovníci 
Muzea města Ústí nad Labem.

(red)

Místní poplatek 
ze psů

Všechny držitele psů, kteří ještě za své psy 
v letošním roce neuhradili poplatek, žádá-
me, aby tak učinili v co možná nejkratším 
možném termínu.

TERMÍN SPLATNOSTI POPLATKU: 
do 31. 3. 2021.

Úhradu lze provést v 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

Sazba poplatku činí 
za každý kalendářní rok:

 Pes v rodinném domě – 200 Kč.
 Za druhého a každého dalšího psa

 téhož držitele – 300 Kč.

 Pes v ostatních domech – 300 Kč.
 Za druhého a každého dalšího psa 

 téhož držitele – 450 Kč.

 Pes, jehož držitel dosáhl 
 (i v průběhu aktuálního roku) 
 věku 65 let – 100 Kč.

 Za druhého a každého dalšího psa 
 téhož držitele – 150 Kč.
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Mezi letošní fi nančně nejnáročnější akce za-
tím řadíme přepojení odpadních vod z Valtířova 
za 8 milionů Kč (dotace by měla dosáhnout výše 
4,8 mil.), zateplení obecního bytového domu 
na Náměstí č. 171 v hodnotě 2,1 milionu Kč (do-
tace ve výši 840 tis.) či nákup hasičského vozu 
(z prostředků obce 4,3 milionu Kč).

Karel Jungbauer, starosta

Informace k nákupu 
cisternového 
hasičského vozu 
Scania

Celková cena vozu činí 7,8 mil. korun. Dotace 
na vozidlo od státu a kraje činí 3,5 mil korun. Obci 
tedy zbývá dofi nancovat 4,3 mil Kč. V současné 
době byl prodán vůz Liaz TA4 za 100 tis. korun 
a k prodeji bude později nabídnuta hasičská cis-
terna Dennis. Předpokládáme, že za cca 1 mil. ko-
run. Zároveň bylo požádáno o příspěvek na na-
dační fond Agrofertu, výše dotace by mohla být 
ve výši cca 200 tisíc korun. Za administraci zakáz-
ky zaplatila obec 60 tisíc.

Pokud půjde vše podle našich představ, bude 
zbývat dofi nancovat 3 miliony. K dofi nancová-
ní je možné zvolit dva způsoby. Platbu hotově 
nebo provozním úvěrem na cca 4 roky. Dle jed-
nání s bankami vychází splátka na 40–50 tis. ko-
run měsíčně.

V současnosti provozujeme JPO velice profe-
sionálním způsobem s předepsaným výjezdem 
do 5 minut. Ještě nenastal jediný případ, že by 
jednotka nevyjela v požadovaném čase. V krizo-
vých situacích je každá minuta znát. Je pravda, že 
jednotka zasahuje v rámci pokrytí celého území 
i mimo katastr obce a skoro veškeré náklady hra-
dí naše obec, ale je součástí integrovaného zá-
chranného systému a ochranu majetku a zdraví 
poskytuje pro všechny tak jako policie a ostatní 
záchranné složky. Po dohodě s krajským velite-

Žádost k občanům 
o dodržování 
všech epidemických 
opatření
Vážení spoluobčané,
využívám této příležitosti, abych Vás požádal 
o důsledné dodržovaní všech stanovených 
opatření proti šíření onemocnění covid-19. Ani 
naší obci se nevyhnul zvýšený nárůst infi kova-
ných osob a bohužel kvůli komplikacím spoje-
ných s tímto onemocněním zemřelo již několik 
našich spoluobčanů.

Prosím, buďte k sobě ohleduplní a chovejte 
se i k druhým odpovědně. Jen společně to ur-
čitě zvládneme.

Děkuji a přeji hodně zdraví!
Karel Jungbauer, starosta

Rozpočet na rok 2021
Rád bych Vás touto cestou alespoň v krátkosti 

informoval o rozpočtu obce pro letošní rok, který 
zastupitelé schválili na svém lednovém jednání 
9 hlasy z 11 přítomných.

Schválení rozpočtu je velice důležité pro další 
činnost jak obce, tak obecního úřadu. V rozpoč-
tovém provizoriu, které nastalo po prosincovém 
neschválení předloženého rozpočtu, bylo mož-
né činit pouze určité omezené úkony, které by 
obec při delším trvání podstatně brzdily v další 
činnosti.

Krátký komentář k základním položkám:
Očekávané příjmy: 33,6 mil. Kč

V současné komplikované době se velice těž-
ko plánují očekávané příjmy, prakticky nikdo 
neví, jaké budou ekonomické dopady na státní 
pokladnu a následné přerozdělení na jednotlivé 
obce. Vycházeli jsme z nejnižších předpokladů 
ministerstva fi nancí.
Plánované výdaje celkem: 57,2 mil. Kč
Běžné výdaje: 30,8 mil. Kč. Z toho dotace na pro-
voz základní školy 3,7 mil. Kč, mateřské školy 
850 tis. Kč, rozvojové opravy a investice: 25,8 mil. 
Kč.
Saldo (rozdíl mezi příjmy a výdaji):
 –23,6 mil. Kč

V současnosti disponuje obec na svých účtech 
částkou 38,5 mil. korun. Schodek rozpočtu tedy 
chceme fi nancovat z prostředků z účtu (20,6 mil. 
Kč) a zbytek z již uzavřeného úvěru u Komerční 
banky ve výši 3,2 mil. Kč. Pokud však během roku 
budou sebemenší náznaky, že by obec měla při-
jít o další část svých příjmů, je možné, že budeme 
muset upustit z některých naplánovaných akcí.

lem HZS zahájíme jednání s okolními obcemi 
o příspěvek na výkon požární ochrany přísluš-
ných obcí. Zároveň začneme jednat o změně 
dotačních podmínek pro přidělení příspěvku 
na mzdy, tak jako v minulosti, kdy stát přispíval 
50 % i na dohody o provedení práce. Mzdové ná-
klady tvoří cca 60 % celkových nákladů.

Karel Jungbauer, starosta

Vítání občánků 
v roce 2021
Vážení rodiče, 
ačkoliv prožíváme náročnou „dobu covidovou“, 
neztrácíme naději a plánujeme tradiční Vítání 
občánků. To proběhne (doufejme) ve dvou ter-
mínech – 3. 6. 2021 a 4. 11. 2021.

Pokud se Vám tedy právě narodilo děťátko 
nebo je vaše miminko narozené koncem roku 
2020, prosíme o vyplnění přihlášky na Vítání 
občánků a její odevzdání na OÚ Velké Březno.

Podmínkou zařazení do projektu Vítání 
občánků  je trvalé bydliště dítěte v obci (Vel-
ké Březno a Valtířov). Přihlášku  naleznete na 
www.velke-brezno.cz (Dokumenty obce – for-
muláře) nebo na vyžádání u matrikářky p. Neu-
mannové, tel: 475 228 340, e-mail: 
michaela.neumannova@velke-brezno.cz.

Bližší informace k Vítání občánků vám sdělí-
me prostřednictvím našich webových stránek 
a dalších informačních kanálů obce nejpozději 
začátkem května tohoto roku. V případě nepří-
znivého vývoje epidemiologické  situace v sou-
vislosti se šířením koronaviru, bude i tak na vaše 
děti pamatováno a po předchozí domluvě s ma-
trikářkou si rodiče vyzvednou na matrice obec-
ního úřadu pozornost pro děťátko i maminku. 
Takto to probíhalo v  roce 2020, kdy se bohužel 
nemohla Vítání občánků uskutečnit.  Nezbývá 
nežli si přát, abychom se s vámi mohli setkat 
ve zdraví a pohodě.  

Budeme Vás informovat!
Michaela Neumannová, matrikářka

Ohlédnutí za rokem 2020 z pohledu 
evidence obyvatel a matriky
STAV OBYVATEL VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV –  ROK  2020
Stav obyvatel Velké Březno a Valtířov k 1. 1. 2021 – 2299 obyvatel + 53 cizinců
Pohyb  obyvatelstva  v roce 2020
Přistěhovaní + 70  obyvatel
Narození + 18  obyvatel
Odstěhovaní  – 40  obyvatel
Úmrtí – 29  obyvatel

Počet uzavřených manželství  v roce 2020 – celkem 65 sňatků
10 – Obřadní místnost Obecního úřadu
24 – Panství Velichov
25 – Státní zámek
2 – jiné vhodné místo (např. zahrada u RD atp.)
3 – Homole u Panny
1 – Zubrnice
 
Počet zaevidovaných rozhodnutí  o rozvodu  manželství  – celkem  31 rozvodů
(týká se manželství, která byla uzavřena v průběhu let 1995 – 2019)

Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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Mimořádná 
okamžitá pomoc 
na nákup 
respirátorů 
pro osoby 
ve fi nanční tísni

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístup-
nilo možnost žádosti o mimořádnou okamžitou 
pomoc – což je jedna z dávek systému hmot-
né nouze – k zakoupení respirátorů pro osoby 
ve fi nanční tísni v souvislosti s vyhlášenými 
mimořádnými opatřeními k nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest. Dávka činí 500,– Kč/
osobu/1 měsíc.

V době nouzového stavu lze žádost o dávku 
zaslat mimo běžných forem i e-mailem bez ově-
řeného elektronického podpisu nebo v příloze 
e-mailu naskenovanou nebo ofotografovanou 
s vlastnoručním podpisem na adresu pobočky 
Úřadu práce ČR podle místa faktického pobytu 
žadatele.

U osob, které nejsou příjemci opakujících se 
sociálních dávek, zejména dávek hmotné nou-
ze, je potřeba spolupracovat s Úřadem práce 
ČR, který dávku vyplácí a předložit potřebné 
podklady. Zejména se jedná o zdokumentování 
výše příjmů (výpisy z účtu žadatele a členů jeho 
rodiny).

Pro účely rozhodování o dávce Mimořádná 
okamžitá pomoc na nákup respirátorů se zo-
hledňuje pouze 50% příjmu osoby a dostupná 
fi nanční hotovost. Úřad práce ČR nezohledňu-
je celý zůstatek na bankovním účtu, pouze, jak 
výše zmíněno, relevantní sumu, tj. 50% příjmu.

Mimořádná okamžitá pomoc na COVID-19 
je dávkou nenárokovou, je tedy potřeba mít 
na zřeteli, že pokud Úřad práce dospěje po zvá-
žení všech dostupných podkladů k závěru, že 
žadatel na dávku nemá nárok, je to jeho správní 
uvážení a legitimní závěr.

Žádost o Mimořádnou okamžitou pomoc lze 
stáhnout přímo z webových stránek minister-
stva práce a sociálních věcí, případně se obraťte 
na náš úřad, kde vám s jejím stažením a vyplně-
ním pomůžeme.

Nad rámec uvádím, že pokud jste pěstoun 
nebo zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, můžete žádat o poskytnutí 
respirátorů krajský úřad.

PhDr. Pavlína Linková, 
úsek správních činností

Uzavření 
cyklostezky

Ještě zhruba do konce dubna je nutné počí-
tat s omezením vstupu na cyklostezku od pří-
vozu směrem k Malému Březnu. Společnost 
GASNET zde mění téměř šedesát let staré po-
trubí vysokotlakého plynovodu. Nejedná se 
tedy o investiční akci obce, a tak ani obec nemá 
na průběh stavby výrazný vliv.

Před zahájením prací se na sociálních sítích 
strhla diskuze, proč se musí cyklostezka zcela 
zničit. Část potrubí plynovodu však vede přímo 
pod stezkou, a i proto byla při výstavbě cyklo-
stezky v tomto úseku zvolena dlažba a ne asfalt, 
jako na většině stezky. S možnými zemními pra-
cemi v místě, se tak počítalo již před lety. Maji-
telem cyklostezky je navíc Ústecký kraj, nikoliv 
obec.

Zuzana Mendlová, radní

Náhradní výsadba
Během prací na výměně plynovodu u cyk-

lostezky muselo být pokáceno pět vzrostlých 
stromů, které v 60. letech minulého století 
kolem cesty vysadili místní obyvatelé a které 
rostly přímo nad potrubím či v jeho ochranném 
pásmu. Pokácené stromy v následujících měsí-
cích nahradí desítky nových stromků a keřů. Ná-
hradní výsadbu zajistí investor stavby plynovo-
du na pozemcích obce Velké Březno a Valtířov. 
Stromy a keře byly vybrány odborníky tak, aby 
zapadaly do krajinného rázu obce.

Na svazích valtířovské pískovny bude vysáze-
no například 16 kusů jeřábu ptačího a 14 kusů 
hrušně obecné. Ve Velkém Březně bude na po-
zemku podél cyklostezky u Labe vysazeno 30 
jedinců břízy bělokoré. Po výsadbě bude zajiš-
těná i pětiletá pěstební péče, jako je pravidelná 
zálivka, střih stromů, hnojení či odstraňování 
plevelů.

Zuzana Mendlová, radní

Broukoviště 
či stezka 
pro bosé nohy

Aby neskončilo veškeré dřevo z pokácených 
bříz u velkobřezenské cyklostezky pouze v kam-
nech, rozhodli jsme se, že z něho vytvoříme tak-

zvané broukoviště. Broukoviště, které poskytne 
zázemí nejen pro brouky, ale i hmyz či drobné 
živočichy, umístíme do valtířovské pískovny po-
blíž zdejší naučné stezky.

Dalším přírodním prvkem, který by měl při-
spět k zatraktivnění pískovny ve Valtířově, bude 
stezka pro bosé nohy, kterou vytvoříme z velké 
části také ze zbytků, které zůstaly po ořezání ná-
letových dřevin. Stezku bude tvořit několik úse-
ků, které vyplní různé přírodní materiály jako 
například drobné kamínky, písek, šišky,…

Věřím, že i takové drobnosti, které obecní po-
kladnu nestojí velké peníze, pomohou zpestřit 
a trochu oživit náš společný prostor. A hlavně 
dětem přinést zábavu i poučení.

Zuzana Mendlová, radní

Vodné a stočné
V posledním čísle zpravodaje jsme zmiňovali 

změny ceny vody i poplatku za odpad. V tomto 
čísle přinášíme podrobnější rozpis, proč k navý-
šení cen došlo.

Zastupitelstvo obce Velké Březno na svém 
jednání dne 14. 12. 2020 stanovilo cenu vodné-
ho a stočného pro obyvatele v roce 2021 takto 
(viz tabulka níže).

Oproti roku 2020 dojde k navýšení ceny vod-
ného a stočného o 5,03 Kč včetně 10 % DPH. 
S péčí řádného hospodáře musela obec přistou-
pit k tomuto nepopulárnímu kroku. Důvodem 
navýšení ceny je celkové zvýšení cen vstupů – 
materiál, chemie, ceny oprav apod.

I přesto můžeme konstatovat, že naše cena 
stanovená pro rok 2021 patří mezi jedny z nej-
nižších cen vodného a stočného v republice. 
Průměrný nárůst ceny v Ústeckém a Liberec-
kém kraji činí 5,9 %, tedy na 115,25 Kč/m3 včet-
ně DPH.

Bc. Kateřina Katzerová, vedoucí úseku VaK

Uzavřená část cyklostezky kvůli rekonstrukci plynovodu.

jednotka vodné stočné celkem

CENA bez DPH Kč/m3 38,65 30,36 69,01

CENA včetně 10 % DPH Kč/m3 42,51 33,40 75,91

Celková cena včetně DPH platná od 1. 1. 2021 činí 75,91 Kč/m3.
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Cena za svoz odpadů
Zastupitelstvo obce Velké Březno, na svém 

jednání dne 14. 12. 2020, vydalo, pod číslem 
1/2020, Obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů.

Výsledkem analýzy nákladů obce na pro-
voz odpadového hospodářství bylo zjištění, 
že i přes všechna doposud přijatá opatření, 
náklady odpadového hospodářství obce neu-
stále narůstají. Bohužel, není předpoklad, že by 
tato tendence neměla pokračovat – náklady 
vstupů se zvyšují, je minimální zájem o sepa-
rovaný odpad ze strany zpracovatelů, zvyšují 
se náklady na provoz sběrného místa, úhrady 
společnosti EKO-KOM za separaci odpadů zda-
leka nepokryjí náklady obce spojené s jeho 
shromažďováním a likvidací. Nový zákon o od-
padech zvyšuje poplatek za uložení odpadu 
na skládku z dosavadních 500,– Kč na 800,– Kč 
za tunu v roce 2021.

Proto zastupitelstvo obce, s péčí řádného 
hospodáře, přistoupilo na změnu místního po-
platku, který stanovilo s účinností od 1. 1. 2021 
ve výši cca 2/3 zákonem stanoveného limitu 
(1000 Kč) na 700,– Kč za poplatníka a rok. Tím-
to opatřením se alespoň částečně sníží výdaje 
obce za nakládání s komunálním odpadem.

Uvědomuji si, že se jedná o další nepopulár-
ní opatření. Přesto na vás apeluji, nepolevujte 
v separování odpadu. Nový zákon o odpadech, 
který nabyl účinnosti 1. ledna 2021 mimo jiné 
stanoví i limit množství odpadu, který bude 
moci být uložen bez sankce na skládku. Tento 
limit činí 200 kg na obyvatele (rozumí se tím 
odpad z černých popelnic), pokud jej obec 
překročí, bude nucena ze svého rozpočtu pla-
tit vyšší poplatky za uložení. Pouze pro ilustra-
ci uvádím, že poplatek za uložení na skládku 
bude v roce v 2021 činit 800,– Kč za tunu, ale 
v roce 2029 to bude již 1850,– Kč za tunu, proto 
prosím nepřestávejte ve svých domácnostech 
separovat odpad.

Karel Jungbauer, starosta

Intenzifi kace čistírny 
odpadních vod

Obec doposud neobdržela rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na intenzifi kaci čistír-
ny odpadních vod (ČOV) ve Velkém Březně. 
I bez dotace však budeme muset přistoupit 
k postupným opravám jednotlivých sekcí 
čistírny tak, aby byla schopná plnit stanove-
né limity vypouštěných odpadních vod a její 
provoz byl co nejhospodárnější.

Jedna z částí plánované intenzifi kace 
spočívá v přestavbě čistírny odpadních vod 
ve Valtířově na čerpací stanici, která bude 
čerpat odpadní vody do ČOV Velké Březno. 
Tuto akci budeme realizovat samostatně 
a za pomoci dotačních titulů. Stávající čis-
tírna ve Valtířově je v havarijním stavu a její 
přestavba je již nevyhnutelná.

Karel Jungbauer, starosta

Termíny jarních svozů
Ráda bych vás informovala o termínech 

jarních svozů, které jsou pro letošní jaro na-
plánovány.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 
v obci Velké Březno a Valtířov dne 24. dubna 
2021.

Nebezpečný odpad dejte ke svým odpa-
dovým nádobám v dostatečném časovém 
předstihu.

Nebezpečnými odpady jsou odpady vyka-
zující jednu nebo více nebezpečných vlast-
ností jako např. olejové fi ltry, laky, barvy, 
ředidla, rozpouštědla aj.

Do svozu nepatří stavební odpad, komu-
nální odpad, biologicky rozložitelný odpad aj.

Výdej žoků začal 13. března ve sběrném 
místě ve Velkém Březně, samotný svoz žoků 
proběhne dne 22. května 2021. 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 podzim roku 
2020, je potřeba to nahlásit na obecním úřa-
dě, abychom zajistili odvoz v rámci jarního 
svozu. Žoky budou opět rozlišené barvou 
a číselnou řadou. V roce 2021 jsou čísla žoků 
v modré barvě. Pokud tedy budou čísla žoků 
v jiné barvě než v modré, nebudou odvezeny.

Obec Velké Březno umožňuje občanům 
obce likvidaci tohoto druhu odpadu nejen 
prostřednictvím žoků, ale celoročně mohou 
odkládat biologicky rozložitelný komunál-
ní odpad 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).

Výdej kompostérů
Obec i nadále vydává zahradní kompo-

stéry o objemu 1000 a 2000 litrů. Výdej je 
možný pouze po předchozí domluvě s paní 
Petrou Kratochvílovou, tel. 475 209 341, mail: 
kratochvilova@velke-brezno.cz

Petra Kratochvílová, 
referent životního prostředí

NÁZOR ZASTUPITELE

Pár vět člena rady 
a zastupitele obce
Vážení spoluobčané,
úvodem zdravím občany a přeji pevné 
zdraví. Bohužel však musím konstatovat, že 
loňský rok z důvodu pandemické krize moc 
nepřispěl ke zdárnému plnění předsevzetí, 
které jsme si po oslavách nového roku, tak 
jak to bývá, dali. Asi jsme si všichni v důsled-
ku omezení museli utáhnout opasky, jak to 

rád říká jeden nejmenovaný politik. Vedení 
obce se snažilo i v téhle nelehké době plnit 
investiční plány započaté již před propuknu-
tím nákazy a zdárně je dokončilo. Jak už jsem 
uvedl ve svých předchozích článcích, jedna-
lo se především o zateplení domů, výměnu 
oken, opravy fasád, střech, okapů a svodů. 
Mimo jiné se začalo pracovat na již naplá-
novaných rekonstrukcích bytů, zastaralých 
elektrorozvodech a opravách koupelen.

Jak je známo, kraje i obce přišly v důsled-
ku rozpočtového určení daní o část příjmů, 
to však nemění nic na tom, že by se investice 
neměly pozastavit a budou nadále pokračo-
vat. Připravují se projekty na zvelebení obce. 
Snaha je především získat fi nance z dotač-
ních programů, a to například na opravu ko-
munikací a chodníků. Revitalizace náměstí je 
však bohužel hudba budoucnosti z důvodu 
náročnosti investice a problémům s legisla-
tivou.

S radostí oznamuji, že po mnoha letech 
a velké snaze se podařilo zrealizovat funkci 
domovníků obecních bytů. Velké Březno je 
jedna z mála obcí, která vlastní tak velký by-
tový fond, což znamená velké starosti s udr-
žováním, rekonstrukcemi zastaralých bytů 
a v neposlední řadě s neplatiči a nepřizpůso-
bivými nájemníky. Funkcí domovníka je sta-
rat se o pořádek v domě a nájemníci i jejich 
návštěvy ho mají respektovat. Proto chci po-
děkovat všem obětavým lidem, kteří přislíbili 
vykonávat tuto nevděčnou funkci, která je 
v očích mnohých viděna jako práskačství. 
Prostřednictvím domovníků se zjednoduší 
komunikace mezi obcí a nájemníky, a proto 
byla ustanovena komise domovníků, která 
od 1. března zahájila svoji činnost.

Přeji všem hodně sil, zdraví v tomto nároč-
ném roce.

Ivan Mottl, člen rady

Máme nový rozpočet!
Když nebyl v prosinci 2020 schválen Za-

stupitelstvem obce Velké Březno rozpočet 
na rok 2021, poměrně mě to překvapilo. Hla-
sovací mašinérie 8 nezávislých zastupitelů, 
dnes již doplněna o hlas zastupitele ČSSD, 
doposud fungovala téměř perfektně, bez za-
váhání. I tak jsem si nedělal iluze, že se jedná 
o hru, která dřív nebo později skončí. Protože 
nebyl rozpočet předložený panem starostou 
z našeho hlediska zpracován efektivně, ne-
boť nerespektoval dostatečně očekávaný 
pokles příjmů a plánoval vysoké výdaje bez 
zřetelné koncepce, žádný z našich zastupi-
telů jej nepodpořil. Na výzvu pana starosty 
jsme zpracovali s kolegy zastupiteli připo-
mínky a odevzdali k projednání.

I přes naši zřetelnou snahu nebyl původní 
rozpočet výrazně změněn. Není divu, že jej 
fi nanční výbor Zastupitelstva obce nedopo-
ručil schválit. Tečku za malým divadlem udě-
lalo zasedání Zastupitelstva obce Velké Břez-
no 25. ledna 2021. A tak byl rozpočet, kde 
příjmy činí 33,625 mil. Kč, výdaje 57,238 mil. 
Kč, schválen 9 hlasy zastupitelů SNK a ČSSD. 
Pokud dobře počítám, pak schodek činí krás-
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ných 23,613 mil. Kč. V těchto ekonomicky 
nepříznivých časech opravdu dobrý počin 
pro obyvatele obce. Ostatně ne nadarmo 
se říká, že z cizího (obecního) krev neteče. 
A pro úplnost dodávám, že Zastupitelstvo 
obce posvětilo nákup nového auta pro hasi-
če za 7,8 mil. Kč, ač naši zastupitelé (a jedna 
zastupitelka SNK) byli proti.

Každý rozumný člověk sleduje, jak nároč-
né ekonomické období nás čeká. Ještě jeden, 
max. dva obdobné rozpočty do budoucna 
a obec bude v hlubokém fi nančním minusu. 
Postoj zastupitelů SNK a ČSSD tak vnímáme 
jako nezodpovědný. Uvidíme, co bude dál!

Michal Šidák, zastupitel obce (ODS)

Proč jsem nemohla 
hlasovat pro nákup 
nového hasičského 
vozu

V době, kdy nejen obecní pokladně klesají 
příjmy a kdy nemáme ani na opravu chod-
níků, považuji nákup vozu za miliony kvůli 
několika výjezdům v roce za moc velký lu-
xus. Za ještě větší luxus považuji však to, že 
máme jednotku v tzv. poloprofesionálním 
režimu JPOII, která nás ročně stojí i 1,5 mi-
lionu korun. Přitom města jako Chlumec či 
Chabařovice dokáží bez problémů fungo-
vat pouze s dobrovolnými hasiči typu JPOIII 
a třetinovými náklady.

Před hlasováním o nákupu vozu obdrže-
li všichni zastupitelé od ředitele krajských 
hasičů, Romana Vyskočila, dopis s žádostí 
o přehodnocení stanoviska k pořízení no-
vého vozidla CAS20 pro jednotku hasičů 
ve Velkém Březně. V dopise ředitel zmiňoval 
dotaci, kterou obec obdrží (která však ne-
dosahuje ani poloviny celkové ceny vozu) či 
odlehlost našeho katastrálního území a nut-
nost mít v místě výjezduschopnou jednotku.

Podle veřejně dostupných záznamů se 
však dvě třetiny výjezdů našich hasičů usku-
teční mimo katastr obce. Počet zásahů pří-
mo v katastru obce Velké Březno a Valtířov 
se za loňský rok pohyboval pouze lehce nad 
číslem dvacet! Navíc se ani v jednom případě 
nejednalo o žádný mimořádný zásah (větši-
nou šlo o odstranění větví, pomoc s trans-
portem pacienta či likvidaci hmyzu,…). Obec 
tak ze svého dotuje hlavně výjezdy do kraj-
ského města či okolních samostatných 
obcí. Což je pro mě absolutně nepřijatelné. 
Za uskutečněné výjezdy navíc od ústředí 
hasičského sboru dostává proplacený jen 
nepatrný zlomek nákladů. Ročně ve výši ně-
kolika desítek tisíc korun.

Pokud krajské ústředí naši jednotku oprav-
du tak nutně potřebuje, mělo by ji tedy i fi -
nancovat. Na můj dopis, který jsem řediteli 
napsala a kde jsem mu zmiňovala i nutnost 
změnit systém celého fi nancování našich 
hasičů, mi do dnešního dne bohužel nikdo 
z vedení sboru neodpověděl.

O větším tlaku vedení obce na změnu fi -
nancování hasičů se zmiňuje v jednom ze 
svých příspěvků i pan starosta.

V žádném případě nechci zpochybňovat 
důležitost fungujícího integrovaného zá-
chranného systému, ale je potřeba narovnat 
nespravedlivý systém fi nancování našich ha-
sičů tak, aby na něj obec tolik nedoplácela.

Zuzana Mendlová, radní

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Okénko 
do mateřské školy

V lednu jsme ve školičce přivítali čtyři nové 
kamarády, kteří sice byli přijati již na jaře 

2020, ale po dohodě s rodiči nastoupili, až se 
jejich věk začal blížit třetímu roku. Po několi-
ka dnech byste ani nepoznali, že patří mezi 
úplné nováčky, velice rychle si zvykli na škol-
kový režim, paní učitelky a spoustu nových 
kamarádů. Jsou to velké malé šikulky!

Bohužel se ještě více zpřísnila opatření 
ohledně covidové pandemie, dotkla se dětí, 
zaměstnanců školky, rodičů i dalších přícho-
zích. Vše zatím zvládáme a snažíme se dětem 
nabídnout takové aktivity a činnosti, aby 
ve školce nepoznaly, co hrozného se všude 
kolem nás děje!

Určitě sem patří období Masopustu – pří-
prava masek a kostýmů, „pečení“ koláčů, 
„výroba“ jitrnic a jelítek, spousta veselých 
říkanek, tanečků a písniček a samozřejmě 
Karneval. Na karneval jsme měli, jako pře-
kvapení pro děti, domluvené vystoupení 
„Balónkové Evičky“, ale jistě vás napadne, 
jak to dopadlo – Evička nás navštívit nemoh-
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la, ale … nakonec nás všechny překvapila 
a v den karnevalu dětem přivezla balónky 
různých tvarů – želvičky, rybky, kytičky, be-
rušky, pánům klukům meče nebo Spiderma-
ny a spoustu dalších. Pytle s balónky jsme si 
předali jen mezi dveřmi, stačili rychle podě-
kovat a Evička byla fuč. Dětem však udělala 
velkou radost!

Občas nás s negativním testem, ale pozi-
tivní náladou a skvělými pohádkami navštíví 
Divadlo Koloběžka. Dvě „paní Koloběžky“ 
školkový režim vždy mile zpestří, pobaví nás 
i poučí, už se na ně opět těšíme!

Zájmové kroužky stále běží, stejně tak 
projekty podpořeny EU nebo pod záštitou 
paní učitelek. Zrušit jsme však museli výlet 
do Planetária v Teplicích i „Plaveckou školič-
ku“ – desetitýdenní předplavecký výcvik pro 
předškoláky, event. mladší zájemce, který 
měl být v březnu zahájen. Co se týče školky 
v přírodě, vše je objednáno v krásném pro-
středí Lužických hor – v Chatě U Myšáka, ale 
… Uvidíme, jak vše dopadne?!

V letošním školním roce jsme měli v plánu 
trochu vylepšit školní zahradu – ozelenit ji 
výsadbou stromů, které by nám sloužily jako 
stinné místo ke hře i odpočinku, vytvořit 
mlatové cesty, kde by mohly děti bezpečně 
jezdit na koloběžkách a neomezovaly tak 

Společná fotografi e dětí z maškarního bálu.

Děti z mateřské školy se svými balónkovými dárečky od „balónkové Evičky“.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Sběr mobilních 
telefonů 

V únoru jsme ve škole sbírali mobilní tele-
fony. 

Děkuji všem, kdo se, i přes prezenční neú-
čast ve škole, zapojil. Vybralo se celkem 300 
mobilů a 6 tabletů. 

Nejlepší třídou byla třída 2. B, která sebrala 
53 telefonů. Nejlepším sběračem byl Tadeáš 
Verbný, který donesl 23 telefonů. V tabulce 
najdete další pořadí tříd a 10 nejlepších sbě-
račů. Všechny třídy i nejlepší sběrači budou 
odměněni hned po návratu do školy. Děku-
jeme, že se zapojujete i v této nelehké době.

Lenka Šidáková

ostatní „chodce“ na chodníku kolem školky, 
doplnit herní prvky, lavičky, zastínění apod., 
ale bohužel projekt, kterým jsme na tuto 
akci chtěli získat penízky, nám nevyšel (Zele-
né oázy). Věřím, že alespoň část zvládneme 
z vlastních zdrojů a příští rok zkusíme štěstí 
znovu.

V době, kdy píši tento příspěvek, došlo 
na základě vládního nařízení k uzavření MŠ. 
Kdy budeme opět v provozu, zaleží na epi-
demiologickém vývoji. V každém případě 
o znovuotevření budu informovat prostřed-
nictvím zřizovatele, webových stránek, vý-
věskou na MŠ a sms zprávami. Předškoláčci 
najdou nabídku vzdělávání na webových 
stránkách MŠ v rubrice Hrátky pro předškolá-
ky, ale samozřejmě ji mohou využít i ostatní 
děti a rodiče.

Momentálně ve školičce probíhá velký 
úklid a jarní přeměna tříd, oken, … Už se 
na všechny děti moc těšíme!

Přejeme všem pevné zdraví a hodně sil!
Pavla Hasprová, ředitelka
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Základní škola Velké 
Březno je nejlepší 
ve sběru elektra 
i vybitých baterií 
v rámci celé České 
republiky

Soutěž probíhala od 14. 10. do 7. 12. 2020 
a spolu s Recyklohraním ji vyhlásila spo-
lečnost ELEKTROWIN. Do sběru elektra se 
v rámci kampaně zapojilo 322 škol z celé re-
publiky. Školy odevzdaly 42,6 tun drobného 
elektra.

V absolutním pořadí v kategorii hodno-
tící množství vybraného elektra v přepočtu 
na žáka školy byli nejúspěšnější žáci z Výtvar-
ného kroužku Šikulové ze Svijan, kteří ode-
vzdali 25,33 kg drobného elektra na žáka. 
V kategorii, která hodnotila nejvyšší celko-
vou hmotnost odevzdaných elektrospotře-

kových baterií jde především o ocel, zinek, 
mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií 
pak také olovo, kadmium, kobalt nebo stří-
bro. Jejich opětovným využitím chráníme 
přírodu před zbytečnou těžbou nerostných 
surovin. A to už stojí za tu námahu!

Moc děkuji všem aktivním rodičům. Pení-
ze, které obdržíme v poukázkách do Kaufl an-
du, budou použity na nákup odměn pro nej-
lepší sběrače a na soutěže vyhlášené školou 
v rámci Recyklohraní. Letos poprvé budeme 
všechny sběry odměňovat až v červnu.

Podrobnosti o výsledcích soutěží a vy-
hlašovaných úkolech v rámci Recyklohraní 
najdete na tomto odkazu: http://www.recy-
klohrani.cz/cs/

Lenka Šidáková, koordinátor EVVO

Škola získala 
dotace z operačního 
programu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy jako poskytovatel dotace z Operač-
ního programu Výzkum, vývoj a vzdělá-

bičů, patří první místo v absolutním pořadí 
Základní škole Velké Březno v okrese Ústí 
nad Labem za 1200 kg drobného elektra. 
Obě tyto školy zároveň, jako odměnu, obdrží 
poukázky na nákup v řetězci prodejen Kauf-
land v hodnotě 5000 Kč.

V rámci soutěže byly též vyhodnoceny 
nejúspěšnější školy v jednotlivých krajích. 
Nejlepší škola v každém kraji v přepočtu 
vybraných kg drobných elektrospotřebičů 
na žáka školy získá poukázky do Kaufl andu 
v hodnotě 3000 Kč, a stejně tak poukázku 
v hodnotě 3000 Kč do Kaufl andu obdrží také 
nejlepší škola v každém kraji s nejvyšší cel-
kovou hmotností odevzdaných drobných 
elektrospotřebičů.

Soutěž probíhala i ve sběru vybitých ba-
terií. Absolutním vítězem v kategorii, která 
oceňovala celkové množství baterií vybra-
ných ve škole, byla vyhlášena Základní škola 
Velké Březno v Ústeckém kraji – školákům se 
zde podařilo celkem vybrat 415 kg baterií.

Baterií vybraných do sběrných nádob 
ve školách se prostřednictvím recyklace po-
dařilo získat 11 214 kilogramů kovonosných 
surovin. Ze sta kilogramů baterií jsme totiž 
schopni získat 65 kilogramů surovin. Z tuž-

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
VE SBĚRU MOBILNÍCH TELEFONŮ
ÚNORA 2021

TŘÍDY:

1. místo 2. B 53 telefonů
2. místo 1. B 44 telefonů
3. místo 1. A 40 telefonů
4. místo 2. A 38 telefonů

JEDNOTLIVCI 10 nejlepších:

Tadeáš Verbný 23 8. B
Kája Tučková 17 5. A
Víťa Maximovič 10 5. A
Matěj Tichý 8 3. B
Míša Blažková 8 3. B
Terka Dočkalová 8 5. B
Adélka Dočkalová 8 6. A
Ondra Kolman 8 7. A
Marie Novotná 7 6. A
Bára Sedlmajerová 6 5. A

Gratulujeme všem oceněným a děkuje-
me všem, kdo se zapojil. Vybralo se 300 
mobilů a 6 tabletů.
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vání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo 
„MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí 
dotace přijaté dne 21. 12. 2020 v rámci Výzvy 
č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění 
(dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m 
odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o po-
skytnutí dotace ve výši 854 003 Kč příjemci 
Základní škola Velké Březno, příspěvková or-
ganizace.

Touto úřední řečí začínal dopis, který přišel 
do naší základní školy v těchto dnech. Dále 
se pokusím běžným jazykem vylíčit součas-
nou situaci při využívání peněz pro naši ško-
lu z dotačních titulů. V prosinci 2020 skon-
čil projekt Šablony II, kdy škola vyčerpala 
1 500 000 Kč. Tyto peníze byly například čer-
pány na činnost školní psycholožky. Mgr. Eva 
Petrová ukončila svoji činnost po 28 letech 
a odchází na zasloužený odpočinek. Bohu-
žel se nepodařilo zajistit nástupce na tuto 
pozici. Rád bych připomněl, že se škole po-
dařilo v srpnu 2020 získat dotaci 510 000 Kč 
od MŠMT na nákup výpočetní techniky. Se-
čteme-li Šablony II + dotaci MŠMT + Šablo-
ny III, dostaneme se na částku 2 850 000 Kč, 
kterou škola mohla v tomto období promě-
nit v nadstandardní školní aktivity. Současný 
dotační titul Šablony III bude zaměřen na za-
vedení místa sociálního pedagoga, jehož 
hlavní činností bude nepedagogická podpo-
ra pro děti ohrožené školním neúspěchem, 
např. z důvodu nedůsledného rodičovského 
vedení nebo socio-kulturně znevýhodněné-
ho prostředí. Pozice sociálního pedagoga 
vyžaduje VŠ vzdělání v oblasti sociální peda-
gogiky nebo sociální práce. Na naší škole se 
od 1. 2. 2021 ujala této činnost na částečný 
úvazek Mgr. Blanka Burdová. Mezi další čin-
nosti v Šablonách III dále patří klub zábavné 
logiky a deskových her, klub komunikace 
v cizím jazyce a badatelský klub. Výrazně se 
také škola bude věnovat doučování žáků ZŠ 
ohrožených školním neúspěchem.

PaedDr. Jan Darsa, ředitel

Distanční výuka 
očima dětí třídy 
5. A aneb jak si 
užíváme distanční 
výuku 

Prožíváme nelehkou dobu, kterou nikdo 
z nás ještě nezažil. Žáci, jejich rodiče, ale i uči-
telé byli postaveni před zcela nový způsob 
výuky, kterému se říká distanční výuka. 

Každý se s tím vyrovnává po svém. Takto to 
zvládáme my, třída 5. A. Kromě výkladu nové 
látky a běžného učení pracujeme společně 
na úkolech z Recyklohraní (sběr mobilních 
telefonů), soutěžíme o vlastnoručně vyro-
bené háčkované plyšáčky (vynikající zábava 
při lockdownu nejen pro mě, ale i pro moji 
dceru), pracujeme na celodenních projek-
tech, máme turnaje v AZ kvízu, piškvorkách 
(samozřejmě vše online), spolupracujeme 
s knihovnou a píšeme do Domova pro seni-
ory dopisy, využíváme online cvičení na růz-
ných internetových portálech (děti milují 
KAHOOT) a kreslíme na Cartigu. 

Žáci se velice zlepšili v práci na počítači, 
což není jediná kladná stránka učení se z do-
mova. Další klad vidím v individuálním pří-
stupu ke slabším dětem, 3krát týdně máme 
doučování, které dětem pomáhá. Ze sloho-
vých prací mých žáků vyplývá, že výuku zvlá-
dají velmi dobře, ale chtějí do školy, neboť 
jim chybí kamarádi. Když v televizi slyším, jak 
děti nespolupracují, nepřihlašují se, neode-
sílají práce učitelům, jsem šťastná, že mám 
třídu 5. A, kde všichni pracují a odvádí velmi 
dobrou práci. 

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat 
rodičům mých dětí, neboť bez nich by to ne-
šlo. Táhneme za jeden provaz a dílo se nám 
daří i v této náročné době.

Lenka Šidáková, třídní učitelka

Diplomy a ceny za nejlepší umístění v piškvorkovém turnaji. Projekt „Pohybová gramotnost“.

Distanční výuka 
očima Andrejky 
Kotalíkové z 5.A 
Ukázka slohové práce:

Na distanční výuce mě baví hrát různé 
hry, třeba kahoot a další hry. Také mě baví 
online hodiny, jelikož se alespoň vidím přes 
telefon se spolužáky a také s paní učitelkou. 
Nebaví mě být stále doma, chtěla bych cho-
dit do školy jako dřív, jenže to bohužel nejde, 
a to je škoda. Soutěže mě také moc baví, je-
nom mě mrzí, když prohraju a zrovna nedo-
stanu plyšáčka na památku od paní učitelky, 
ale přeju to těm ostatním a já doufám, že 
někdy vyhraji. A to samé s projektem, vždyc-
ky paní učitelka vymyslí bezvadný projekt, 
ať to je přes telefon, třeba cartig.io, anebo 
normálně. Hry o hodinách mě moc baví, jsou 
super a navíc tě i něco naučí. Doučování je 
skvělé, hrajeme hry, procvičujeme, učíme se 
a je to super.

Já bych chtěla moc poděkovat paní učitel-
ce a samozřejmě i Haničce co pro nás vymýš-
lejí a ztrácí tím svůj volný čas.

Škoda, že je tato ošklivá doba, protože 
kdyby nebyla, tak si spolu užijeme ten po-
slední rok. A doufám, že to skončí, anebo 
alespoň budeme moct do školy, abychom 
si užili ten poslední půl rok s paní učitelkou 
a Haničkou.

Hýbeme se 
i v lockdownu 

I naši atleti se zúčastnili ZIMNÍ ATLETICKÉ 
VÝZVY a pomohli svými kilometry ke krás-
nému vítězství atletického klubu PROVOD. 
Konkrétně Radek a Tomáš Fuchsigovi, Ella 
Nikoličová, Monika Neugebauerová a Majda 
Šidáková se zapojili a celý měsíc únor chodili 
a zaznamenávali nachozené a uběhnuté kilo-
metry. Nakonec se vyplatilo a budeme se těšit 
na trénink s maskotem Atíkem. Celkem se na-
chodilo 415 328 km. Lenka Šidáková
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Báseň o České republice – Radek Fuchsig
Republika Česká leží v srdci Evropy, pěstujeme chmel a další dob-
roty. Dnes už se nám žije hezky, nemáme tu robotu, díky králi 
Josefovi máme volnou sobotu. Jeho matka Marie zavedla nám 
školu,abychom se mohli všichni učit spolu.

Moje Česká republika – Nikola Martinková
Uprostřed Evropy malá země leží, život zde obvykle v poklidu 
běží. Bohužel kvůli covidu, máme na léta po klidu. My se ho však 
nebojíme, společně to vydržíme.

Ukázky z projektů: MOJE ČESKÁ REPUBLIKA 
 – básně o ČR, obrysy ČR z věcí, které mám rád

Česká republika – Edita Relligová
Naše Česká republika, s hlavním městem Praha, leží uprostřed Ev-
ropy a je nám všem drahá. Máme hory, řeky, nížiny, nemáme jen 
moře, v rybnících a bazénech se také plave dobře. 

Naše země ta je krásná – Viktorie Mendlová
V každém ročním období, stále je co objevovat. Stačí se jen dobře 
dívat, kolem sebe v okolí.
Líbí se mi život tady, i když jsou tu také vady. Zlé věci však překo-
náme, dobře se tu všichni máme.

Moje země – Karolína Tučková
V naší malé zemi velmi dobře je mi. Líbí se mi tady, jsou tu zámky, 
hrady… Velké řeky, rybníky a u silnic patníky. A i moji kamarádi 
mají Česko také rádi.

Báseň o České republice – Pavel Hetzendorf
Naše malá republika, je tu s námi celá léta. Zelená se nad řekami, 
pokrytá je květinami. Vrcholky hor jsou bílé, když se z nich kou-
kám, není nic malé. Jsme malá země mezi všemi, však kamarádí-
me s nimi.
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Tímto bychom rádi poděkovali 
panu Janu Domeckému 
z Velkého Března za sponzorský 
dar – instalace okenních žaluzií 
ve služebně hasičské zbrojnice 
ve Velkém Březně.

MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči hlásí 
a informují

Na konci IV. čtvrtletí 2020 (prosinec) jed-
notka SDHO Velké Březno uskutečnila 4 vý-
jezdy, které si vyžádaly aktivní nasazení. Šlo 
1x o výjezd k požáru komína a 3x o výjezdy 
k narušené ohrožující vegetaci (pád stromů 
do vozovky).

V I. čtvrtletí 2021 (do 2. 3. 2021) došlo 
ke 14 výjezdům za aktivního nasazení.

Šlo o následující:
• 5x k požárům (2x požár výškové budovy, 

2x požár nízké budovy, 1x požár komína)

• 2x k nehodám (1x nehoda s vyproštěním 
osob, 1x nehoda bez zranění)

• 4x k ohrožující vegetaci (popadané stro-
my do vozovky z důvodu silného větru)

• 2x k technické pomoci (odstranění olejo-
vých skvrn z vozovky, odstranění ohrožu-
jících větví ve vozovce)

• 1x k transportu pacienta (pomoc zá-
chranné službě v domově pro seniory 
ve Velkém Březně)

V opatřeních proti koronavirové epidemii 
jednotka SDHO provedla dezinfekci autobu-
sových zastávek v obci Velké Březno – Valtí-
řov.

Členové jednotky přivítali s povděkem 
kladné rozhodnutí většiny členů zastupitel-
stva obce o pořízení nového výjezdového 
zásahového vozidla. Žádoucí výměnou sta-

ré techniky se zvýší jistota a efektivita zása-
hové činnosti, její včasnost a operativnost 
v členitém terénu, kde často zasahuje.

Pořízení nového zásahového vozidla 
opačně zavazuje jednotku k optimálnímu 
zacházení se svěřenými prostředky.

V závěru relace členové jednotky apelují 
na občany, aby dále odpovědně dodržovali 
opatření ke koronavirové epidemii.

Jaroslav Panocha, 
velitel JSDHO Velké Březno

Snímky z provádění dezinfekce veřejných 
venkovních povrchů.
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SPORT

Nadějný mladý 
sportovec

Matyáš Buzek je mladý a talentovaný 
sportovec z naší obce. Jako jezdec bikrosu 
tento nadaný kluk reprezentuje naši obec 
na závodištích republikových i evropských. 
Jeho úsilí, houževnatost a talent přinášejí 
kýžený výsledek.

Ve velké konkurenci závodníků se umísťu-
je na předních pozicích a kolikrát stojí i na té 
„bedně“. Talent a sportovní duch, kterým 
oplývá, se projevuje i v reprezentování naší 
základní školy a to v atletice. Už třikrát se 
podílel na 1. místě v přespolním běhu, vy-
nikající umístění dovezl z Čokoládové tretry, 
která se konala v Jablonci nad Nisou, odkud 
postoupil na republikové fi nále do Ostravy.

Největší úspěchy však zažívá v bikrosu. 
V loňském roce se zúčastnil celkem 31 závo-
dů. 26 v republice a 5 po Evropě.

Na republikových závodech se mu také 
daří: 3. místo Český Pohár v Pardubicích, 
1. místo Krajský převodník v Litoměřicích, 
další závody umístění do první pětky, 4. mís-
to na České Republice v Benátkách nad Ji-
zerou. 

Na Poháru King of Praha pád z prvního 
místa a následná hospitalizace v nemocnici, 
ale jako velký bojovník vše ustál a závodí dál. 
Pro letošní rok je nejdůležitější závod Mist-
rovství světa v Papendalu v Holandsku.

Tímto bychom rádi poděkovali Všem 
sponzorům a kamarádům našeho Matyáše, 
kteří nás fi nančně a morálně podporují.

rodiče Matyáše

Malé tenisové 
povídání

I v této složité situaci, bych rád seznámil 
občany Velkého Března a přilehlých obcí 
s tenisovým oddílem TJ JISKRA Velké Břez-
no. Od března roku 2020 se tenis prakticky 
nehraje až do současnosti. Výjimkou bylo 
pouze letní období 2020. I přesto jsme stihli 
odehrát skupinu veteránů, kterou jsme vy-
hráli a obhájili prvenství z předchozích let. 
Soutěže se zúčastnilo 7 družstev z blízkého 
Děčína až po Šluknovský výběžek. Vítěz-
stvím skvěle reprezentujeme Velké Březno. 

Přes léto probíhala příprava dětských 
oddílů, od „potěru“ po starší žactvo, pod 
vedením manželů Křivanových a Františka 
Sandra, který je ikonou velkobřezenského 

tenisu. Zatím se nám bohužel nedaří sestavit 
družstva v žácích ani dorostu pro registrova-
né soutěže. Blýská se však na lepší časy. 

V tomto roce má oddíl přihlášenou soutěž 
dospělých, a to na vysoké úrovni. Bude se 
hrát divize, což poskytne možnost podívané 
na velmi kvalitní tenis. Tak vysoko velkob-
řezenský oddíl ještě nikdy nehrál. Družstvo 
dospěláků povede Jiří Sobotka, profesionál-
ní trenér. Jeho cílem je sestavit nejen žákov-
ská družstva, ale i dorostenecké družstvo 
z odchovaných tenistů. Je to však závislé 
na zájmu dětí. Pro děti jsou v našem oddílu 
připraveny z ekonomického hlediska velice 
výhodné podmínky oproti jiným klubům, 
členské příspěvky na rok činí 500 Kč. Věřím, 
že pod dobrým vedením se tato myšlenka 
zrealizuje a ve Velkém Březně se zase bude 
hrát tenis všech věkových kategorií.

Matyáš Buzek na evropském šampionátu.

Reportážní snímky ze závodů s účastí Matyáše Buzka.
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Naše přetlaková tenisová hala, kterou 
máme každoročně postavenou přes dva 
kurty, byla prakticky nevyužitá. Postavení, 
temperování a zbourání haly je pro takto 
malý klub fi nančně náročné. Navíc nám le-
tos pod tíhou sněhu a za největších mrazů 
spadla. 

Díky rychlému zásahu a za vynaložení 
veškerého úsilí při odklizení sněhu, se nám ji 
podařilo zvednout a zabránit jejímu úplné-
mu zničení. Hala sice stále zůstává bez vyu-
žití, avšak stále chrání povrch dvou dvorců. 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, 
může se ihned začít hrát.

Vzhledem k dobrému hospodaření te-
nisového oddílu, jsme si mohli v roce 2020 
dovolit investovat do nové bublinkové 
fólie na přetlakovou halu, vyměnit dveře 
v klubovně i šatnách, vyměnit děravé oka-
py, opravit původní kabiny za kurty č. 3 a 4 
a dále drobně investovat. Předpokladem 
však byla i další kvalitní zimní sezóna, která 
by vrátila vynaložené fi nance zpět do klubo-
vé pokladny. Což se dodnes nestalo. Zimní 
sezóna přináší mimo výše zmíněné fi nanční 
rezervy i pro sezónu letní.

Rád bych při této příležitosti velmi podě-
koval obci Velké Březno. Bez její pomoci by 
provozování kurtů bylo prakticky nemožné.

Závěrem bych chtěl popřát všem ob-
čanům, aby ve zdraví přežili momentální 
krizovou situaci a s optimismem čekali 
na první teplé dny. Těším se, že děti (případ-
ně i dospělí) konečně budou moci provozo-

vat sportovní činnost a nebudou uzavřeni 
doma.

Pokud byste si chtěli zahrát rekreačně či 
posílit naše tenisové řady, ať děti či dospě-
lí, kontaktujte správce tenisového oddílu 
na tel.: 475 201 115.

Sportu zdar
JUDr. Josef Růžička – předseda spolku

Vzpomínka
Známý humorista Jan Vodňanský podlehl 

komplikacím s covidem 19. Zemřel po dvou 
dnech hospitalizace v nemocnici. Bylo mu 
79 let.

Byl nejen osobitý spisovatel, básník a tex-
tař, ale především autor mnoha chytrých ka-
baretů a text-appealů. V šedesátých letech 
utvořil nerozlučnou dvojici s hudebníkem 
a skladatelem Petrem Skoumalem.

Poté, co podepsal Chartu 77 a měl částečný 
zákaz publikování, se věnoval převážně tvor-
bě pro děti.

V roce 1998 navštívil naši obec a ve školní 
aule dokázal žáky základní školy dvě hodiny 
bavit svojí hravou poezií. Také se žákům po-
depsal do školní čítanky.

Jan Darsa
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