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Výtisk pro občany obce zdarma

Soudní spor se společností HEINEKEN skončil dohodou
Po dvanácti letech dohadů a soudních sporů se vyřešil problém s čistírnou odpadních vod a Obec Velké
Březno se od 1. června stala jejím jediným vlastníkem a provozovatelem.
Současně tak mohou být učiněny kroky k ukončení soudního sporu mezi
Sdružením provozovatelů a naší obcí.
Rozhodující zvrat nastal koncem roku
2013, kdy se vedení obce podařilo navázat

užší kontakt se zástupci společnosti HEINEKEN, která vlastní pivovar Velké Březno, a vyvolat jednání o možnosti mimosoudní dohody. Výsledkem byla dohoda o odkoupení
podílu ve Sdružení od společnosti HEINEKEN,
kterou pak Zastupitelstvo obce schválilo.
Dnes už je to realita. Se Sdružením
se naše obec vypořádala a stala se jeho
právním nástupcem s více než 4 mil. Kč
na účtech. Společnosti HEINEKEN jsme po-

dle dohody vyplatili 7 mil. Kč. Obec Velké
Březno se tak stala jediným výlučným
vlastníkem i provozovatelem čistírny odpadních vod. Bude tak mít pod kontrolou cenu za čištění vody i cenu za pitnou
vodu v obci.
Díky tomu můžeme i do budoucna
garantovat jednu z nejnižších cen vody
v České republice.
Michal Kulhánek, starosta obce

Sportovní hry naší mateřské školy
Je pondělí 1. 6., Den dětí. Vyrážíme
všichni na fotbalové hřiště TJ Jiskra oslavit svátek dětí sportem. Na hřišti nastoupilo před paní ředitelku celkem 67 dětí.
Paní ředitelka sportovní dopoledne zahájila. Na zahřátí organismu se děti radostně rozeběhly přes celé hřiště a s výkřikem „hurá“ sportovní hry začaly.
Po třídách se děti střídaly na pěti stanovištích – skákání v pytli, hod míčkem do dálky, štafetový běh, běh na 20 metrů a skok
do dálky z místa.
Největší radost měly všechny děti ze skákání v pytli. Také běh na 20 m a hod míčkem
do dálky jsou pro děti oblíbené disciplíny.
Velmi nás překvapily nejmladší děti z třídy Berušek svými výkony v disciplíně skok
do dálky.

Děti se navzájem povzbuzovaly, všechny závodily s chutí a snažily se být nejlepší.
Při sportu člověk ztratí spoustu energie,
tu nám pomohla doplnit lízátka od Jiříka.Všechny disciplíny děti zvládly a těšily
se na medaile a odměnu. Možná některé
z dětí za pár let vymění papírovou medaili
za kovovou.

Zpravodaj
v novém kabátě

Noc kostelů
ve Valtířově

V posledním čísle zpravodaje vám byla
představena nově ustanovená redakční rada
zpravodaje, která převzala veškerou agendu
spojenou s jeho vydáváním. Jejím prvním
úkolem bylo připravit pravidla pro vydávání
zpravodaje tak, aby měla oporu v novelizovaném tiskovém zákoně. Tento dokument
předložila redakční rada členům zastupitelstva, která je projednala a schválila.
Dalším úkolem bylo navrhnout novou
koncepci zpravodaje včetně nového designu, který by měl vycházet ze znaku obce.
A tak od tohoto čísla najdete ve zpravodaji
jednotlivé rubriky a nenajdete zde již slovo
starosty.
Doufáme, že vás nový vzhled zpravodaje
zaujme.
Kateřina Valešová,
členka redakční rady

Za podpory Obce Velké Březno se již
potřetí zapojil kostel sv. Václava ve Valtířově do mezinárodní akce Noc kostelů. V pátek 29. 5. 2015 byla od 18 hodin
spolu s kostelem otevřena i Chotkova
hrobka.

Na druhý den celá školka přijala pozvání
na zmrzlinu od maminky Kubíka Vandrovce. Děti si vybraly zmrzlinu podle chuti,
vystřídaly se na trampolíně a v novém dětském koutku si kreslily a zdobily papírové
tácky.
Jana Jarošová,
ředitelka Mateřské školy Velké Březno

V průběhu večera vystoupily děti ze ZUŠ
Husova, Ústí nad Labem, středisko Velké
Březno a ženský pěvecký sbor Luscinia
z Ústí nad Labem.
Během čtyř hodin, kdy akce probíhala, si
kostel a okolí prohlédlo přibližně 150 návštěvníků. Celý večer se i díky krásnému
prostředí, kulturnímu programu a příjemnému počasí vydařil.
Zuzana Mendlová,
členka redakční rady

Škola získala
významný
certiﬁkát
Z certiﬁkátu environmentálního vyúčtování společnosti Asekol vyplývá, že žáci
vytřídili 16 televizí, 10 monitorů a 1213 kg
drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili:
• 33,12 MWh elektřiny,
• 2163,50 litrů ropy,
• 131,82 m3 vody
• a 0,80 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emisi skleníkových plynů
o 6,40 tun CO2 a produkci nebezpečných
odpadů o 27,05 tun.
Mgr. Lenka Šidáková,
učitelka Základní školy Velké Březno
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Oprava místních
komunikací
a chodníků
Jako každý rok v jarních a letních
měsících v naší obci probíhá oprava
místních komunikací a chodníků.
Proběhla tři výběrová řízení na opravu
místních komunikací v obci Velké Březno
– Valtířov, na opravu chodníku do Valtířova a na opravu chodníku v Aleji Sportovců ve Velkém Březně, kde se bude pokračovat v rekonstrukci na pravé straně.
Na lokální výspravy v obci byla vybrána
firma SaM Děčín, která právě nyní výspravu realizuje. Chodník do Valtířova bude
opravovat firma Insky spol. s r.o. a rekonstrukci chodníku v Aleji Sportovců bude
provádět firma Ravek s.r.o.
V obci je stále co opravovat a zlepšovat, ale bohužel, v rámci rozpočtu Obce
Velké Březno máme omezené finanční
prostředky.
Kateřina Jelínková,
správa dopravy OÚ

Informace k rezavění
stříbrných smrků
Na území obce, stejně jako v ostatních
částech Ústeckého kraje, dochází k odumírání převážně stříbrných smrků. Důvodem
je masivní napadení mšicemi. Pokud zjistíte, že se napadení mšicí smrkovou týká
i Vašeho stromu, další postup závisí na rozsahu poškození stromu. Pokud je strom
na pohled zelený a napadení je pouze
do cca ¼ výšky od země uvnitř stromu, lze
strom ještě zachránit. Pokud je poškození
rozsáhlejší, bude třeba strom pokácet. Pro
bližší informace a postupy k této problematice nás kontaktujte.
Ing. Jana Lípová, referent životního
prostředí OÚ

Zpráva o činnosti
Kontrolního výboru
V minulém čísle OZ jsme informovali
o kontrole smluvních vztahů, provedené
v březnu. V dubnu proběhla kontrola agendy pohledávek a vymáhání dluhů. Účelem
kontroly bylo prověření vybrané oblasti
hospodaření s majetkem obce a systému
evidence pohledávek, poplatků a dluhů
z nájmu.
Protože zápisy z obou kontrol nebyly
projednány zastupitelstvem obce, nejsou
prozatím zveřejněny na obecních internetových stránkách. Po schválení na příštím
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jednání ZO (koncem června) budou publikovány.
Termíny dalších kontrol budou plánovány s ohledem na personální situaci
na obecním úřadu, ale v rozsahu daném
schváleným plánem činnosti.
Jiří Pavliš,
předseda kontrolního výboru

Knihovna
– upozornění
Obecní knihovna ve Velkém Březně bude
v době letních prázdnin uzavřena. Naposledy bude otevřena v pondělí 29. 6. 2015
a znovu se otevře až ve čtvrtek 3. 9. 2015.
(red)

Personální změny
na obecním úřadě
V těchto dnech dochází k několika personálním změnám na obecním úřadě a v příspěvkové organizaci obce – v mateřské škole.
Pro odchod do důchodu se rozhodla matrikářka paní Jana Mottlová a také ředitelka
mateřské školy paní Jana Jarošová. Současně
se pro změnu zaměstnání rozhodl také tajemník obecního úřadu pan Karel Jungbauer.
Všem bychom rádi poděkovali za dlouholetou, příkladně odvedenou práci pro
obec a naše občany.
Michal Kulhánek,
starosta obce

Závěrečný účet roku 2014
Obec Velké Březno stejně jako každý právnický subjekt vyhodnocuje účetní období. U obcí se tento dokument nazývá „Závěrečným účtem“. Tento dokument podává přehled o plnění příjmů a výdajů, hospodaření s majetkem, vyúčtování ﬁnančních vztahů
ke státnímu rozpočtu, poskytnutých ﬁnančních podporách příjemcům, stavu běžných účtů i účelových fondů, hospodaření příspěvkových organizacích zřízených obcí a v neposlední řadě seznamuje s výsledkem přezkoumání hospodaření obce. Dokument je
poměrně rozsáhlý, protože jeho součástí jsou i ﬁnanční výkazy a zprávy o inventarizaci majetku a přezkoumání hospodaření.
Schválení závěrečného účtu bude projednáváno na schůzce zastupitelstva obce v závěru června 2015.
Několik zásadních informací, o kterých dokument hovoří:
Stavy na bankovních účtech a účelových fondech obce k 31. 12. 2014
Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek obce v účetní hodnotě

13.756.715,62 Kč
236.390.742,09 Kč

Předměty operativní evidence obce v hodnotě

53.212,23 Kč

Hodnota nedokončeného investičního majetku

89.902,00 Kč

Stavy na účtech a fondech Základní školy Vel. Březno

4.007.972,44 Kč

Majetek Základní školy Velké Březno v účetní hodnotě

1.295.259,94 Kč

Stavy na účtech a fondech Mateřské školy Velké Březno

837.442,68 Kč

Majetek Mateřské školy Velké Březno v účetní hodnotě

14.823.235,96 Kč

Přijaté dotace ze státního rozpočtu v roce 2014 ve výši

2.705.671,00 Kč

Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce sportovním organizacím

433.247,33 Kč

Po schválení „Závěrečného účtu“ zastupitelstvem obce bude celý dokument s přílohami zveřejněn na webových stránkách obce
Velké Březno.
Hana Fuchsová, ﬁnanční úsek OÚ
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Aktivita
transparentní
radnice
V květnu byly připraveny podklady a dokumenty pro naplňování většiny webových stránek v testovacím portálu. Analýza
rozsahu a kvality informací bude probíhat
průběžně v červnu současně s doplňováním dat do portálu.
Z důvodu nepřítomnosti a pracovní
vytíženosti některých členů pracovní skupiny v květnu, by měl být odhad nákladů
na vytvoření portálu znám až v červnu.
Další vývoj aktivit TR bude záviset na ceně.
Budeme vás informovat v příštím čísle OZ.
Jiří Pavliš,
člen pracovní skupiny
Transparentní radnice

Žádost
o dotaci obec
předloží za rok
znovu
Na začátku roku byla zpracována žádost
o dotaci MMR na vybudování odpočinkové zóny pod hodinami ve Velkém Březně.
Bohužel žádost nebyla schválena. Nezbývá, než ji podat příští rok. Přesto bychom
chtěli poděkovat dětem z naší ZŠ, které
navrhly zajímavá řešení pro zmíněnou
zónu, dále panu Jaromíru Dvořákovi, který pomohl s návrhem rozpočtu projektu,
a panu Vítězslavu Šteﬂovi, který zajistil výkresovou dokumentaci pro projekt.
Ing. Mgr. Michal Šidák,
místostarosta obce

ZE ZASTUPITELSTVA

Názor zastupitele
Vážení spoluobčané, krátkým odstavcem si dovolím reagovat na mé působení v zastupitelstvu obce. Z mnoha dvě
kauzy.
Konec problematiky ohledně čistírny
odpadních vod v obci – po dlouhá léta nebyly zúčastněné strany (obec Velké Březno
a pivovar) schopné vyřešit patovou situaci.
Ale stalo se. Pozitivum: obec V. Březno se
nadále nebude muset potýkat s komplikovanou vlastnickou strukturou a složitě řešit
problematiku provozu ČOV, investice apod.
Negativum: obec V. Březno garantuje pivovaru cenu vody a stočného po dobu 10 let,
ostatní odběratelé jsou znevýhodněni.
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Vkládání veřejných ﬁnancí do sportu
v obci: Fotbal v obci V. Březno udělal pokrok
ve vytváření podmínek pro naše mladé fotbalisty, a to díky skupině občanů, bez kterých
by se tak nestalo. Negativum věci je ale nerovný přístup podpory sportu k veřejným
prostředkům – ﬁnancím. Byl jsem svědkem
zamítnutí obecní „dotace“ ve výši 20 tis.
korun pro tenis v obci. Fotbalisté V. Březno
čerpají ročně 350 tis. Osobně mám pocit, že
jsme stále svědky klientelismu a splínů z minulosti. Ještě si dovolím tímto popřát zastupiteli panu Pavlu Kůrkovi hodně sil do dalších
dní. Na závěr všem čtenářům Zpravodaje příjemné chvilky dovolených a prázdnin.
Tomáš Pýcha, zastupitel
e-mail: tomaspycha@centrum.cz,
tel. 608 942 941
Podrobnější informace k dvěma zmíněným kauzám najdete na webových stránkách obce na tomto odkazu http://www.
velke-brezno.cz/usnesene-zastupitelstva,
například v Zápise a Usnesení z 6. jednání
zastupitelstva obce Velké Březno.
(red)

MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči hlásí
a informují
Jednotka SDHO Velké Březno uskutečnila ve II. čtvrtletí 2015 (období
16. 3. – 6. 6. 2015) celkem 20 výjezdů, které
si vyžádaly 32 hodin aktivního nasazení,
při průměrné účasti 4,7 hasiče na výjezd.
Výjezdové časy byly dodrženy, nasazení
se jednotka zhostila dobře. Výjezdová činnost jednotky a schopnost nasazení a řešení jednotlivých událostí byly pochvalně
ohodnoceny na IMZ (instruktážně metodické zaměření) hasičských jednotek s konstatováním, že jednotka je schopna řešit řadu
situací zcela samostatně.
Z výjezdové činnosti
sumarizujeme:
• Výjezdy k poškozené vegetaci větrem:
celkem 8x (spadlý strom Bláhov, Doubravice,
strom přes silnici – Byňov, Lhota pod Pannou,
technická pomoci při odstranění stromu Homole, Haslice, odstranění více stromů Kojetice
a Velké Březno, Byňov, odstranění jednotlivého
stromu opět v Byňově, posouzení defektního
stromu – Budov).
• Výjezdy k požárům, hoření: celkem 4x
(hoření brzd u kamionu – Svádov, Valtířov, požár auta – Kojetice, Březí, požár domácí vodárny – Horní Zálezly, požár roští – Zubrnice).
• Výjezdy k dopravním nehodám a haváriím: celkem 2x (auto na boku – Zubrnice,
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havárie nákladního vozidla uvízlého v potoce
– Malé Březno – Leština).
• Výjezdy k hmotným škodám způsobeným silným větrem: celkem 4x (uvolnění
střešního plechování – Valtířov – kolonie a Valtířov č. 91, dále Velké Březno ul. Tovární, uvolnění komínového krytu ve Svádově).
• Výjezd k asistenci při záchranářském
úkonu: 1x snesení pacienta Velké Březno v ul.
Litoměřická.
• Výjezd k ostrému hasičskému cvičení: 1x simulovaný požár říčního plavidla
ve Vaňově.
Kromě výjezdové činnosti se velení jednotky (velitel a zástupce) zúčastnilo IMZ ve školicím středisku na Sněžníku v rozsahu 24 hodin.
Jednotka se na základě pozvání zúčastnila
zdokonalovacích a metodických ukázek využití hasičské techniky (Roudnice nad Labem
a Mladá Boleslav). V rámci spolupráce s obcí
provedla jednotka ukázku techniky při příležitosti oslav „Dětského dne“ v areálu ve Valtířově
dne 6. 6. 2015.
Dále jednotka uskutečnila výcvik s dýchacími přístroji a k pobytu v zakouřeném prostoru
v rozsahu 3 hodin za účasti 6 hasičů.
K vnitřnímu životu jednotky sdělujeme, že
byli přijati dva noví členové. Dále sdělujeme, že
byla obnovena funkčnost výjezdového vozidla
DENNIS, které bylo poškozeno při posádkou
nezaviněné nehodě. Nehoda je předmětem
vyšetřování se stanovením ﬁnanční náhrady
vzniklé škody Obci Velké Březno.
Za jednotku
Jaroslav Panocha, velitel

ŠKOLA

Okresní ﬁnále soutěže
Mc Donald´s cup
Dne 5. května 2015 se na ZŠ Nová konalo okresní ﬁnále soutěže Mc Donald´s cup
– I. kategorie (žáci 1.–3. tříd). Žáci ze ZŠ
Velké Březno prošli turnajem jako fotbaloví mistři a v konkurenci 13 ústeckých škol
zvítězili a zajistili si tím postup do krajského kola v Teplicích. Ani na krajském ﬁnále neudělali ostudu, obsadili nádherné
5. místo. Nejlepšími střelci byli Matěj Kulhánek a Lukáš Vostřel.
Mgr. Lenka Šidáková
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Novinky
na základní škole
V jarním období škola vždy organizuje řadu školních i mimoškolních akcí.
Zmíněné akce ve Zpravodaji jsou tedy
náhodně vybrané, a abyste měli alespoň
letmý přehled o všech zajímavých jarních
školních akcích, dovolte nám uvést jejich
výčet: vystoupení v domově pro seniory,
účast při dopravní výchově na dopravním

Tato fotograﬁe zachycuje zástupce
ČEZu, ředitele školy a pana starostu
při slavnostním přestřižení pásky.
Bližší informace na:
http://www.nadacecez.cz/cs/
pro-media/aktuality/752.html
stupeň, čarodějnice pro žáky i obecní veřejnost, projektový den pro 2. stupeň –
Výchova pro život, projekt Matematika

Na fotograﬁi si právě žáci prohlížejí
chrám sv. Víta. Večer žáci navštívili
představení Národního divadla Naši
furianti, kde hráli například Miroslav
Donutil a Jiří Štěpnička.
hřišti, projekt Tvoříme odpočinkovou zónu,
karneval 1. třída + MŠ, soutěž o pingpongový stůl, zubr Emil – ve spolupráci s muzeem, akademie pro 2. st., exkurze do Terezína, recitační soutěž 1. stupně, návštěva
Prahy a Národního divadla, 21. běh zámeckým parkem, 26. školní jarmark, 23. jarní
výstup na Milešovku, branné dny pro 1. a 2.

Mnohaletou tradici mají na základní
škole branné dny, kde se žáci učí správně reagovat na mimořádné události.
V rámci letošního branného dne si žáci
vyzkoušeli i střelbu z luku.

Tradičního výstupu na Milešovku se zúčastnilo celkem 73 žáků, rodičů, učitelů a přátel školy.

V rámci projektu „Podpory přírodovědného a technického vzdělávání“ byl pro
žáky naší školy zorganizován zájezd
do Techmanie v Plzni. Zajištěna byla
nejen autobusová doprava, ale i vstupné. Techmania Science center je moderní centrum hravého poznávání světa.
Žáci se zde mohli zábavně seznámit
s vědou a technikou, objevovali taje
fyziky, biologie, matematiky, chemie,
ale také sportu či umění. Na sedmi tisících metrech čtverečných si vyzkoušeli
interaktivní exponáty a objevovali
přírodní zákony.

hrou, projekt podpora přírodovědného
a technického vzdělávání, vstup do projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
projekt Sněhuláci pro Afriku, projekt Olympijský víceboj, projekt Knit a square, soutěž
pěveckých sborů, soutěž Kytice ve váze,
projekt Obědy pro děti, projekt Hasík,
projekt Den Země, Kola pro Afriku, Přírodovědný klokan, ﬂorbalová liga, dějepisná olympiáda, olympiáda v ČJ, olympiáda
v AJ, zeměpisná olympiáda, matematická
olympiáda, biologická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan, vybíjená,

II. ČTVRTLETÍ 2015

ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV

5

SPORT

Opět jsme
zabodovali v rámci
olympijského
víceboje

21. ročník běhu zámeckým parkem byl
další významnou akcí, kterou pořádala velkobřezenská škola.

Mc Donald´s cup, Všeználkova olympiáda,
soutěž School Contest, Kouzelný park, žáci
v rámci ZUŠ vystupují ve Velkém Březně
i okolí, desítky výletů a exkurzí atd.
Žáci 9. tříd Základní školy ve Velkém
Březně se opět i letos zapojili do projektu
Poznáváme Prahu.
PaedDr. Jan Darsa,
ředitel Základní školy

Školní akce,
které přispívají
k ekologické
výchově žáků:
Třídění odpadu v obou budovách
na všech patrech (plast, papír, bio), akce
James Bat, agent 008, pravidelné pořádání
akce Den Země, Recyklohraní – vzdělávací
semináře pro 1. stupeň, sběr kaštanů a žaludů pro myslivecká sdružení v okolí školy,
škola je zapojena do projektu Zdravá škola,
škola pravidelně a dlouhodobě organizuje
sobotní výlety do Chráněné krajinné oblasti
České středohoří (letos se konal 23. výstup
na Milešovku a 22. expedice na Bukovou
horu). Ve školním vzdělávacím programu
jsou zařazena témata EVVO.
Mgr. Lenka Šidáková

První májový běh
Dne 23. 5. 2015 proběhl na Pískovně
ve Valtířově 1. májový běh. Soutěžilo se
hned v několika kategoriích. Dokonce se

Úkolem bylo včasné splnění soutěžní
otázky: „Jakou rychlost má nejrychlejší
nadhoz Pavla Budského?“ a vymyslet
pokřik pro baseballový tým.
Odhad Martina Fraňka a Lenky Šidákové byl 145 km/h a ukázalo se, že to byl
odhad velmi přesný. Škola za něj získala
baseballový set do hodin tělesné výchovy
v hodnotě 8000 Kč. Pan učitel Franěk dodal pokřik a odborná porota se shodla, že
byl nejlepší.
Odměnou za výherní pokřik bude baseballová show, při které se představí nejlepší baseballoví reprezentanti ČR. Trénink,
který bude skvělým oživením hodin tělesné výchovy, proběhne na podzim.
Mgr. Lenka Šidáková

„Raaaz! Dvaaa! Třiiiiii!
Všechny mety oběhneme,
s nadhozem si poradíme,
soupeře pak porazíme!

Nejmladší účastník závodu.
na trať vydali i dospěláci. Vítězem se stala
paní Vágnerová a pan Kvapil. Hned za nimi
doběhl pan Radla a pan Maršoun. Ačkoliv
se v dětských kategoriích vyhlašovala první
tři místa, všechny děti dostaly účastnický
list a odměny.
Mgr. Lenka Šidáková

Hej, hej, hej!
Jak do toho jdeme?
Nadoraz!
Jak do toho jdeme?
Společně!
Co nás čeká na konci?
Vítězství!“

EKOLOGICKÉ AKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Naše škola je zapojena do ekologického projektu recyklohraní
Naše škola je zapojena do ekologického projektu recyklohraní. Na škole je sběrné místo na vybité baterie – v horní i dolní budově.
Ve vestibulu dolní budovy je červená popelnice na drobné elektrozařízení a krabice na prázdné tonery. Starý papír se sbírá buď průběžně (odnáší se do domečku mezi jídelnou a horní budovou) nebo během tzv. sběrových dnů.
KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015:
Sběr papíru

Sběr elektra

Sběr vybitých
baterií:

Sběr plechovek

PET lahve

Tonery za

Sběr víček

49 000 kg

904 kg

1 910 kg

166 kg

1 150 kg

4 247 Kč

384 kg
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Úspěšný ročník
na Jiskře
Na úvod bych rád zhodnotil působení
našich týmů v sezóně 2014–2015.
FK Jiskra nastoupila do soutěžních ročníků s 5 týmy. A tým se po povedeném začátku bude do posledního zápasu snažit
o udržení v 1. A třídě. Bohužel se nepodařilo
tým vhodně doplnit a v závěru sezóny jsme
dojeli na horší fyzičku. Letní příprava je velmi
krátká a tak se budeme snažit do začátku nového ročníku vše dohnat.
Dalším mužstvem dospělých je náš B tým.
U našeho béčka jsme měli příjemnější starosti, do samotného závěru jsme sahali
po postupu do okresního přeboru. Bohužel
jsme nezvládli důležité zápasy s přímými
konkurenty a máme už jen teoretickou naději, pokud někdo postup odmítne.
Třetí v pořadí jsou starší žáci. Měli excelentní sezónu, z dosavadních 19 zápasů vyhráli 19 se skórem 144:15. Do následujícího
ročníku dorostu budou hrát krajskou soutěž.
Pro náš klub je to obrovský úspěch. My se
na to včetně kluků moc těšíme a věřím, že se
přijdete podívat.
Čtvrtým jsou mladší žáci. Jejich 4. místo je
také obrovským úspěchem. V týmu je hodně
mladších fotbalistů, kteří by tuto soutěž měli
hrát až v tomto ročníku.
Posledním týmem v soutěži je naše mladší
přípravka. Po zkoušce v soutěži se přesune
do starší přípravky a starší děti z fotbalové školičky založí novou mladší přípravku.
Mladší děti zůstanou ve školičce, dokud jim
nebude 6 let, kdy mohou být zaregistrovány
a nastoupit do soutěže.
Než opustím sportovní stránku, musím
zmínit zajímavý problém, kterým se musíme
zabývat.
Začínáme platit daň za úspěšnost a dobrou
práci. Náš klub se během 5 let rozrostl z jednoho týmu na pět. Díky dobrým výsledkům
a dobré práci trenérů výsledkově převyšujeme okresní soutěže a tak naše týmy postupují do krajských soutěží. Bohužel ale pro nás,

Dan Tichý, Honza Fiala, Michal Ippold, Nikita Tarasov, Olda Klazar, Dan Krejza, Mates
Říha, Míra Košvica, Péťa Hanuš, Robin Truxa, Jarda Habrnál, Mates Svoboda, Mára
Jendrisek, Filip Jelínek a realizační tým Ruda Jelínek, Petr Hanuš, Jan Fiala
i když po sportovní stránce můžeme kraj hrát,
ﬁnančně nejsme dlouhodobě schopni tyto
týmy v krajských soutěžích udržet. Díky podpoře obce máme zajištěný bezproblémový
provoz klubu. Máme vodu, elektřinu, benzín
do sekačky, máme vypráno a prozatím zaplacené rozhodčí tak, že se můžeme soustředit
na výchovu a kvalitní tréninky. Nyní máme
v klubu 9 licencovaných trenérů a i to něco
stojí. V dnešní době není nic zadarmo a nebýt
obce, dotací od státu na sport, bychom neměli ani na provoz budovy a hřiště.
Jen pro zajímavost, rozhodčí za celou
sezónu pro 5 týmů v soutěži nás stojí 68
tis. Za fotbalovou sezónu se na našem hřišti odehraje 50 zápasů. S každým dalším
týmem nám stoupají náklady, a místo abychom měli radost z postupu našich týmů,
máme obavy, kolik nás tento postup bude
stát. Naši mladší dorostenci nás po postupu
do krajské soutěže budou stát 30 tis.
Provozovat tak velký klub, jakým se stává
Jiskra, není nic jednoduchého. Jméno, které
obec díky fotbalu a díky opravenému areálu
dostává, je nevyčíslitelnou investicí. Díky dotaci od obce máme zajištěný provoz, ale do
budoucna bychom potřebovali pomoc od

místních podnikatelů, kteří by nám pomohli
posunout naše týmy za hranice kraje.
Po postupu některého z našich týmů se
můžeme měřit s fotbalovými kluby z Kadaně, Litvínova, Chomutova, Mostu, Litoměřic,
Děčína a dalších. Nyní máme jedinečnou
šanci zúročit několikaletou práci funkcionářů, trenérů, rodičů i samotných dětí, všech,
kteří se svému koníčku věnují naplno. Byl
bych hrozně nerad, kdybychom kvůli nedostatku ﬁnancí museli postup odmítnout
a v uvozovkách dělat naši práci hůř. Vím, že
to není jen náš problém. V minulých dnech
řešil i Varnsdorf, zda postoupit do první ligy.
Protože i když na to fotbalově měl, neměl
pro tuto soutěž odpovídající podmínky. Nakonec se musel svého postupu vzdát.
Přesto věřím, že my budeme moci naše
zapálení zúročit postupem a co nejlepším
umístěním v soutěži, na kterou po sportovní
stránce budeme mít.
Rád bych všem popřál krásné léto, hodně
sluníčka a budeme se na vás těšit 8. 8. 2015
na dalším ročníku memoriálu Bohuslava
Vejrycha a Václava Lukáše, který zahájí další
fotbalovou sezónu v naší obci.
Krásné prázdniny všem.
David Řezáč,
předseda FK Jiskra Velké Březno

Tělovýchovná
jednota
Spartak Valtířov

TJ Spartak Valtířov

Spartak Valtířov jarní část sezóny
2014–2015 odehrál ve velmi dobré kvalitě. Osm zápasů jsme vyhráli, jeden jsme
vyhráli na penalty a tři prohráli.
Tyto výsledky nás nakonec vynesly na
5. místo tabulky. Ještě nám chybí odehrát
jedno utkání, ale klesnout v tabulce už nemůžeme. V polovině sezóny jsme byli sedmí, takže jde o posun vpřed. Před začátkem
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sezóny jsme se chtěli umístit lépe než minulý rok, což se povedlo (minulý rok jsme
skončili šestí). Je to výsledek poctivého přístupu všech hráčů k tréninkům i zápasům.
Opět jsme také pořádali kulturní akce,
převážně pro obyvatele Valtířova. Samozřejmě jsme moc rádi, že si k nám nachází
cestu stále víc a víc lidí z okolních vesnic.
30. dubna 2015 to byly čarodějnice. Počasí nám přálo, a tak se chtělo upálit cca 30
čarodějnic. Tradiční létání na koštěti dělá
z této akce velmi oblíbenou zábavu.
Dále jsme také pořádali Dětský den. Ve
velmi parném dni spoustu soutěží, skákací
hrad, ale i čtyřkolky, překonala vybudovaná
vodní skluzavka. Na této atrakci bylo stále
plno. Dětí za doprovodu rodinných příslušníků v tomto vedru přišlo bezmála sto. Akce
to byla pěkná a lidem se líbila.
Děkuji všem, kdo pomáhali a všem sponzorům.
Karel Turek ml., TJ Spartak Valtířov

Velkobřezenští
kluci zakončili
žákovské kategorie
vítězstvím
Kluci z Velkého Března a okolí, kteří poprvé před sedmi lety poznali místní zelený
pažit našeho fotbalového klubu, prošli všemi žákovskými kategoriemi od přípravek
až po starší žáky. Dlouhodobá příprava
a především dobrá parta přinesla úspěšnou
sezónu bez jediné prohry v soutěži a zís-

Velichov

kání poháru pro celkového vítěze. V příští
fotbalové sezóně je již čeká dorostenecká
kapitola, kdy jako mladší dorost budou reprezentovat naší obec v krajské soutěži. Čekají na nás soupeři jako Roudnice, Šluknov,
Kadaň, Chomutov a další fotbalové kluby.
Tak ať se daří!
Jan Fiala, FK Jiskra Velké Březno

ZAJÍMAVOSTI

Sv. Prokop – další
„ztracená socha“
z Velkého Března
V předminulém čísle Zpravodaje jsme
popisovali osudy sochy sv. Jana Nepomuckého, která stála v ulici Ústecká.
V dalším čísle Zpravodaje jsme si připomínali kamennou plastiku sv. Petra,
která se nacházela při cestě východně
od Velkého Března (nad osadou Varta).
A dnes se seznámíme s příběhem další
sochy z Velkého Března.
V horní části obce, ve Vítově, při komunikaci ve směru na Byňov stála socha sv. Prokopa z roku 1781. Socha se však na svém
místě nenalézá, ačkoliv staré německé
mapy její polohu celkem přesně určují.
Někteří pamětníci si matně vzpomínali, že
v tom místě „něco bylo“. Po několika letech
pátrání byla nalezena v odborné literatuře
zmínka, že socha určitě existovala a že byla
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v roce 1970 přemístěna. Kam, to nikdo nevěděl. Pak přišel další kamínek do mozaiky:
Bláhov. Po podrobné obhlídce této zapadlé
vesničky byl sv. Prokop konečně nalezen
v zahradě u domu čp. 18. A tak vznikla uvedená fotograﬁe. Socha je v současné době
hodně poničena povětrnostními vlivy. Že
se jedná o skutečného velkobřezenského
– vítovského sv. Prokopa svědčí i zmínka
v odborné publikaci, která vyšla v Ústí nad
Labem.
Sv. Prokop – narodil se kolem roku 985, je
zakladatel kláštera na Sázavě a byl prohlášen roku 1204 za svatého.
Šipky na mapě ukazují původní a současné umístění sochy sv. Prokopa.
PaedDr. Jan Darsa
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Přehled kulturních akcí v naší obci (červenec–září 2015)
Za pohádkou na zámek (23. srpna 2015 od 14 h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Červenec
Dětský tábor
Pořadatel: Rada rodičů ZŠ Velké Březno
Hraběcí mlsání – Čokoláda! – Gurmánské prohlídky,
čili sami ochutnejte co mlsaly princezny (4. a 5. července 2015)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Za pohádkou na zámek (12. července 2015 od 14 h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Hradozámecká noc 2015 – pohádka, ohňová show,
řízená degustace vín v zámeckých komnatách, divadlo
(29. srpna od 19h. do 2h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Den obce (29. srpna 2015)
Pořadatel: Obec Velké Březno

Září

Na návštěvě u princezny – speciální prohlídky zámku
s princeznou Adou a s překvapením (18. července 2015)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Štrůdlování
Pořadatel: Obec Velké Březno

Za pohádkou na zámek (19. července 2015 od 14 h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Dny evropského dědictví – Oživený zámek – Hraběcí lásky,
strhující příběhy z historie zámku (12. a 13. září 2015)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Zámek v květech – Gladioly pro hraběnku Livii
– výstava květin ve spolupráci se sdružením Gladiris
(25. a 26. července 2015)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Noční prohlídka oživeného zámku (12. září 2015 od 21 h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Noční prohlídka (25. července od 21 h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Za pohádkou na zámek (26. července 2015 od 14 h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Srpen
Za pohádkou na zámek (2. srpna 2015 od 14 h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Zámek v květech – Růže pro hraběnku Henriettu
– výstava květin (8. a 9. srpna 2015)
Pořadatel: Obec Velké Březno
Za pohádkou na zámek (9. srpna 2015 od 14 h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Za pohádkou na zámek (16. srpna 2015 od 14 h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Michal Mašek hraje Beethovena
– komorní koncert slavného klavíristy (23. září 2015 od 19 h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Drakiáda
Pořadatel: Tělovýchovná jednota Spartak Valtířov
občanské sdružení
Zámek v květech – Jiřinková slavnost, výstava květin
ve spolupráci se zahradnictvím Dahlia Sloveč
(26. a 27. září 2015)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Noční prohlídka – Poslední letošní noční prohlídka
(26. září 2015 od 20 h.)
Pořadatel: Státní zámek 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.

Zveme Vás na Den obce
dne 29. srpna 2015 (sobota)
Ve sportovně-relaxačním areálu pískovna ve Valtířově se již
podruhé uskuteční Den obce.
K vidění bude ukázka historického šermu, hasičské techniky, hry pro děti. Prezentovat se budou také Základní a Mateřská škola. Přijďte v hojném počtu za každého počasí.
Michal Kulhánek, starosta

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 600 ks.
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 10. září 2015. 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. – www.imaginemedia.cz

Ve Velkém Březně, dne 26. června 2015.

