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Výtisk pro občany obce zdarma

Žáci ZŠ Velké Březno adoptovali želvičku zubatou
Ve čtvrtek 28. ledna 2016 žáci 1. A a 1. B
z Velkého Března při příležitosti předávání prvního vysvědčení adoptovali
v ZOO Ústí n/L želvičku zubatou. Děti pokračují již po předešlé pětileté spolupráci
v adopci a jsou rády, že mohou zvířátku
přispět na papání a mohou se chodit dívat, jak se jí daří!
Děti pod vedením třídních učitelek
P. Kadlecové a D. Ličmanové nejprve absolvovaly výukový program Život na vesnici, do kterého se živě zapojily a poté
se přemístily do pavilonu šelem, kde jim
bylo předáno první vysvědčení. Zde paní
učitelky podepsaly za třídy smlouvu se
ZOO a převzaly certiﬁkát o adopci.
Mgr. Dagmar Ličmanová, tř. uč. 1. B

Obecní knihovna
ve Velkém Březně
ráda přivítá nové
čtenáře
Najdete nás v ulici Zahradní 182 (mezi
Mateřskou školkou a Tivoli).
Máme otevřeno v PO a ČT od 12.30
do 16.30 hodin.
Poplatek za půjčení knih je pro dospělé
20 Kč a pro děti 10 Kč na kalendářní rok.
K zapůjčení nabízíme knihy pro děti
a mládež, beletrii, naučnou literaturu, časopisy. K dispozici jsou díla od klasiků literatury až po současné bestsellery. Konkrétní knihu si můžete najít i v on-line

katalogu na našich webových stránkách
http://omo.svkul.cz/velbr
Marie Dvořanová, knihovnice

Zmizelí sousedé
Dne 2. 2. 2016 nás v rámci projektu Zmizelí sousedé (projekt pojednávající o osudu lidí, kteří během války zmizeli z okolí
svých současníků) navštívila pamětnice
paní Eva Benešová.
Vyprávěla o tom, co ji a její rodinu potkalo během 2. světové války. Narodila se
r. 1940 a spousta vzpomínek, které měla
nebo jí vyprávěla maminka, byla velmi zajímavá (18x se stěhovali, tatínek byl v odboji a přežil jako jediný bombardování
továrny, vyskočili z jedoucího vlaku, aby
nemuseli do transportu…). Na to, že ona

Zápis dětí do mateřské školy
na školní rok 2016/2017
se uskuteční ve dnech
3. května 2016 od 9:30 do 12:30 hodin
4. května 2016 od 14:00 do 16:00 hodin
Do mateřské školy jsou přijímány děti
zpravidla od 3let, musí být způsobilé
účastnit se vzdělávací činnosti a být
přiměřeně samostatné.
Zápis do MŠ provádí ředitelka školy
podle stanovených kriterií MŠ.

a její rodina byli Židé, tak v mnoha věcech
měli veliké štěstí, i když s normálním životem se to samozřejmě srovnat nedá. Její
povídání mě velmi zaujalo a nedokážu si
to v hlavě srovnat – jak je vůbec možné, že
byli lidé, kteří takhle ve velkém ubližovali
lidem, i když byli nevinní?
Sára Dvořáčková, žákyně 9. B

Nabídka pracovní
příležitosti
Obecní úřad Velké Březno hledá zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti za
účelem zabezpečení odemykání, kontroly
a uzamykání hřbitova ve Valtířově. Jedná se o každodenní činnost, tedy práce
o sobotách, nedělích i ve svátek, v rozsahu max. 1 hodiny denně. Odměna bude
činit 60 Kč před zdaněním/hodina práce.
Kdo má zájem, nechť se přihlásí osobně
u správce hřbitova, paní Jelínkové na adrese OÚ, Děčínská 211, Velké Březno, a to
nejpozději do 30. 4. 2016.
(OÚ)
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Statistické údaje
o obyvatelích
Velkého Března
a Valtířova
pro rok 2015

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,

Statistika dat obyvatel ke dni 15. 3. 2016
– Velké Březno a Valtířov
Počet osob celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2263
z toho muži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119
z toho ženy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144

od února 2016 máme v provozu novou
verzi internetových obecních stránek. Nově
zde naleznete mnoho informací o fungování obecního úřadu a jednotlivých úseků, dokumenty, vyhlášky a směrnice. Máte
možnost nahlížet do vybraných smluv,
vidět objednávky, faktury za r. 2015/16.
K dispozici jsou přehledy, grafy z matriky,
odpadového, vodního a bytového hospodářství, přehled majetku obce, pozemků,
atd. Je zde i aplikace s aktuální nabídkou
pracovních míst v regionu. Můžete vkládat
dotazy, připomínky, podněty na libovolné
téma. Nově jsou koncipovány informace
i o samosprávě (zastupitelstvo, rada, komise, výbory) včetně všech dokumentů, zápisů, usnesení, ap.
Chceme též, aby obecní stránky sloužily
k prezentaci jednotlivých podnikatelských
subjektů v obci a tím i k lepší nabídce služeb. Vyzývám proto naše spoluobčany
– podnikatele, k využití této možnosti. Postupně chceme vylepšovat obsah i vzhled
stránek na základě vašich připomínek
a podnětů, proto budeme rádi za každý
konstruktivní názor.
Za skupinu Transparentní radnice,
Jiří Pavliš, zastupitel obce
Níže naleznete ukázku jednoho z mnoha zajímavých přehledů – vývoj počtu
obyvatel obce

Statistika počtů obyvatel pro rok 2015
Počet narozených dětí . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Počet zemřelých obyvatel. . . . . . . . . . . . . . 32
Počet přistěhovaných osob . . . . . . . . . . . . 63
Počet odstěhovaných osob . . . . . . . . . . . . 52
Počet uzavřených manželství . . . . . . . . . . 93
Michaela Neumannová,
matrika a evidence obyvatel

Informace
o doručování
zásilek osobám
s trvalým pobytem
na ohlašovně obecního úřadu,
Děčínská 211, Velké Březno
Vážení občané,
věnujte pozornost níže uvedeným informacím.
S platností od 1. 3. 2016 nepřebírá obec
Velké Březno žádnou korespondenci pro
občany, kterým byla přidělena úřední adresa Děčínská 211, Velké Březno a kteří jsou

Vývoj počtu obyvatel obce (1991–2015)
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tedy přihlášeni k trvalému pobytu na této
adrese. Úřední adresa je přidělena takovému občanu, kterému je ve správním řízení
zrušen údaj o místu trvalého pobytu a který
nemá možnost přihlásit se jinam k trvalému pobytu.
Obec Velké Březno pouze převezme
oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením, která bude uložena na ohlašovně
Obecního úřadu Velké Březno. Zároveň
bude na webových (internetových) stránkách obce Velké Březno vyvěšen aktuální
jmenný seznam osob, které si mohou vyzvednout na Obecním úřadě Velké Březno
výzvu k vyzvednutí zásilky na poště Velké
Březno a zároveň termín, ve kterém je tato
zásilka na poště uložena.
Občan s trvalým pobytem na ohlašovně
Obecního úřadu může využít následující
způsoby doručování úřední pošty:
1) Zřízením datové schránky.
2) Nahlásit na ohlašovně adresu, na které
se občan aktuálně zdržuje a kam mu
následně bude doručováno. Tato adresa bude zapsána do evidence obyvatel
a tuto adresu následně budou využívat
správní orgány a soudy pro doručování.
3) Správnímu orgánu lze rovněž nahlásit
jinou adresu, na kterou si občan přeje
doručovat písemnosti související s konkrétním správním řízením.
(OÚ)

V současné době
probíhají výběrová
řízení a tyto na akce:
– zpomalovací prahy v Aleji Sportovců
– oprava chodníku ke školce – oprava chodníku ve Vítově u dětského hřiště
– výběr zhotovitele na výspravu místních
komunikací
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Všechny opravy budou realizovány v jarních a letních měsících.
Již v březnu byl opraven starý úsek chodníku na Náměstí. Na základě doporučení
úseku životního prostředí došlo k prořezu
některých obecních stromů, zpracovali
jsme revize dětských hřišť, přemístili lavičky
v Zadní ulici. V jarních měsících budou naši
veřejně prospěšní pracovníci uklízet obec
po zimě, která, dovoluji si říci, byla opravdu
mírná.
Na základě častých stížností apelujeme
na řidiče, kteří parkují se svými motorovými
vozidly v silniční vegetaci podél hlavních
silnic. Tímto svým jednáním porušují zákon
č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, § 27, odst. 1), písm.
r) a s).
Kateřina Jelínková,
Úsek silničního hospodářství
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Informace
o místních
poplatcích obce
Velké Březno
Obec Velké Březno má zaveden prostřednictvím obecně závazných vyhlášek místní
poplatek ze psů, ten upravuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010 a místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je upraven
obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012.
Tyto obecně závazné vyhlášky naleznete na obecním úřadě nebo na webových
stránkách www.velke-brezno.cz
Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31. 3. 2016. Poplatníkem je
držitel psa, jenž je fyzickou nebo právnickou osobou, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Velké Březno.
Sazba poplatku činí za kalendářní rok:
a) Pes v rodinném domě 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150 Kč.
b) Pes v ostatních domech 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč.
c) Pes, jehož držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo sirotčího důchodu – 60 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90 Kč.
Od poplatku je osvobozen držitel psa,
kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením,
která je držitelem průkazu ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
nebo osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis.
Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný nejpozději
do 31. 8. 2016.
Platbu za tyto poplatky lze provést
na pokladně obecního úřadu, kancelář č. 2
nebo převodem přes bankovní účet – podklady k platbě Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 475 228 340 případně na e-mailu:
dvorakova@velke-brezno.cz
Všechny potřebné formuláře naleznete
na webových stránkách obce Velké Březno,
k dostání jsou taktéž v kanceláři č. 2 obecního úřadu.
Petra Dvořáková,
referent správy daní a poplatků,
pokladna
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Obecně závazná
vyhláška (OZV)
o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce přijalo na svém 12.
zasedání novou OZV, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Tato vyhláška reaguje na legislativní povinnosti, kterými jsou vyžadovány
usilovnější separace a likvidace všech druhů odpadů, bioodpadu nevyjímaje. Pro
tyto účely bude od 1. 4. 2016 zbudováno
nové sběrné místo, které se bude nacházet
v areálu bývalé sběrny surovin ve Velkém
Březně. Pro občany to znamená možnost
odkládání např. bioodpadu, velkoobjemového odpadu, elektrozařízení aj. druhů odpadu dvakrát týdně v tomto sběrném místě. OZV částečně zachovává systém žoků.
Budou poskytovány zdarma, ale pouze
v počtu 2 ks na číslo popisné, nebo číslo evidenční na rok. Více žoků nelze vydávat, a to
ani za poplatek. V souvislosti se zřízením
sběrného místa již nebudou organizovány
pravidelné svozy velkoobjemového odpadu. Ten bude možné bezplatně odevzdat
ve sběrném místě. Uvědomujeme si, že
omezení poskytování žoků i zrušení svozů
velkoobjemového odpadu může znamenat
pro některé komplikace, bohužel z obavy
před možnými ekonomickými a technickými problémy bylo rozhodnuto pro letošní
rok nastavit systém sběru odpadu takto.
Svoz žoků na biologický odpad:
30. 4. 2016
12. 11. 2016
Ing. Blanka Stará,
referent životního prostředí

Sběrné místo obce
Velké Březno
Od 1. 4. 2016 bude v provozu nové sběrné místo obce Velké Březno. Prvním otevíracím dnem pro veřejnost bude sobota 2. 4.
2016. Sběrné místo bude sloužit bezplatně
občanům, kteří mají trvalý pobyt na území
obce Velké Březno. Sběrné místo neslouží
pro odkládání odpadů fyzickým osobám
oprávněných k podnikání a právnickým
osobám.
Otevírací doba: UT 14:00–18:00 a SO
10:00–15:00
Zařízení slouží pouze pro sběr odpadů,
které spadají do kategorie ostatní. Zařízení
tedy neslouží pro sběr nebezpečných odpadů. I nadále budou nebezpečné odpady sváženy během mobilního svozu, který
bude probíhat 2x ročně.
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Do sběrného místa je možné odložit následující odpady:
– Pneumatiky – odběr pneumatik je omezen na 4 ks pneumatik na osobní automobil/rok
– Kovy
– Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
– Směsný komunální odpad
– Objemný odpad
Uzavřením smluv s následujícími kolektivními systémy vznikla možnost odevzdat
ve sběrném místě vysloužilé elektrozařízení, výbojky a zářivky.
ELEKTROWIN
• Chlazení – chladničky, mrazničky atd.
• Velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky atd.
• Malé spotřebiče – zařízení menší než
40x80x50, vysavače, topinkovače, zastřihovače, spotřebiče pro čistění zubů atd.
ASECOL
• TV a PC monitory (CRT)
• TV a PC monitory (technologie plazma
a LCD)
• Malé spotřebiče
EKOLAMP
• Kompaktní a lineární zářivky, výbojky
• Světelné zdroje s LED technologií
Ing. Blanka Stará,
referent životního prostředí

Krátce z Úseku
správy obecního
majetku
V lednu a únoru byly realizovány následující stavební akce:
1) Hydroizolace kolem objektu Litoměřická 248.
2) Výměna 3ks plynových kotlů v obecních
bytech v objektech Litoměřická 272, Litoměřická 104 a Zahradní 182.
3) Přestavba koupelny a oprava trhlin
vnitřních omítek místností v bytě č. 2,
Litoměřická 104.
4) Montáž podružných vodoměrů v objektu Litoměřická 104 pro byty č. 2 a 3.
5) Přestavba koupelny v bytě č. 6, Litoměřická 248.
6) Dokončuje se akce „Zateplení stropů
podkrovních bytů Školní 228“, jejíž
součástí je rovněž provedení záklopu
z OSB desek, čímž se zpřístupní celý
prostor půdy pro kominíky a kontrolu
stavu krovu.
7) Probíhá výběrové řízení na zateplení
stropů nad podkrovními byty u dalších
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dvou obecních objektů Litoměřická 64
a Litoměřická 206.
8) Veřejně prospěšní pracovníci (VPP) kromě zimní údržby chodníků pracovali
na výkopu kolem objektu Litoměřická 248 a předláždili 10bm propadlého
chodníku v křižovatce Děčínská – Litoměřická u parčíku COOPu. Dále vymalovali chodby v obecních objektech
a vyklidili vyhozený nábytek z půdních
prostor objektu Litoměřická 104.
9) Obec získala od Stavebního úřadu souhlas s realizací akce „Stavební úpravy zdi
bývalého pivovaru“. V rámci této akce
bude odstraněna havarijní část kamenné zdi a odvezen letitý odpad z objektu.
Vzniklá plocha bude nově vydlážděna
a budou sem přemístěny kontejnery
na odpad z náměstí pod hodinami.
Miroslav Šesták,
Úsek správy obecního majetku

Problematika
veřejně prospěšných
pracovníků (VPP)
O údržbu a vzhled obce se do konce února starali dva kmenoví zaměstnanci obce
a 14 veřejně prospěšných pracovníků, jejichž mzda byla dotována Úřadem práce. Pro
další období se ale podmínky a povolování
zaměstnávání VPP zpřísňují. Ze stávajících
osvědčených a proškolených pracovníků
nebude minimálně 3 měsíce ani jeden k dispozici. Po 3 měsících jen ti, kteří splní přísné
podmínky ÚP. Je zřejmé, že do budoucna
bude zaměstnávání „osvědčených“ VPP složitější. Z tohoto důvodu doplnila Rada obce
organizační řád OÚ a od 1. 3. 2016 obec zaměstnala třetího kmenového zaměstnance
pro péči o údržbu a vzhled obce.
Michal Kulhánek, starosta obce

Dluhy za nájemné
v obecních bytech
S problematikou vznikajících dluhů z nájemného v obecních bytech se obec potýká
dlouhá léta. Někteří občané si bohužel stále neuvědomují, že nezodpovědným přístupem k řešení svých dluhů se dostanou
do velkých komplikací. Rada obce přijala
novou metodiku vymáhání dluhů z nájmů
obecních bytů a obec již přistupuje ke konkrétním „tvrdým“ způsobům vymáhání,
zejména formou nekompromisní exekuce.
Apeluji znovu na všechny dlužníky, kteří nechtějí splácet své závazky, aby vzali
rozum do hrsti a začali svou situaci řešit.
V opačném případě donutí svým nezodpovědným chováním obec obrátit se na soudního exekutora.
Michal Kulhánek, starosta obce

ČSOV Valtířov
Kolonie
Na základě oznámení o existenci možného průsaku v čerpací stanici odpadních vod
Valtířov – Kolonie, které učinil občan Velkého Března, přikázala Česká inspekce životního prostředí provést v této čerpací stanici
zkoušku těsnosti. Výsledek těsnící zkoušky
je bohužel negativní, tzn., že skutečně dochází k průsaku. Zastupitelstvo obce proto
schválilo zpracování studie proveditelnosti
odstranění netěsnosti, která by měla zhodnotit následující varianty:
1. Zda tuto čerpací stanici rekonstruovat
na stávajícím místě.
2. Vybudovat ji v bývalé biodiskové čistírně, která je na druhé straně silnice.
3. Zrušit ČOV Valtířov v pískovně a přestavit ji na čerpací stanici a výtlakem dodávat odpadní vody do Valtířova – Kolonie,
odkud by se dál čerpalo do ČOV ve Velkém Březně.
Situaci komplikuje fakt, že stávající čerpací stanice ve Valtířově – Kolonii se nachází na pozemku soukromého vlastníka, který
zásadně trvá na jejím přemístění. To i přesto, že pozemek nabyl vč. věcného břemene.
Jinými slovy, koupí pozemku s věcným břemenem souhlasil s tím, že na něm je a bude
dále v provozu tato obecněprospěšná stavba, čerpací stanice odpadních vod.
Michal Kulhánek, starosta obce
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činnosti. Budeme požadovat, aby došlo
k fyzické kontrole dodržování stanovených
podmínek.
Michal Kulhánek, starosta obce

Změny ve složení
zastupitelstva obce
Dne 25. 2. 2016 rezignoval na post zastupitele pan Ing. Miroslav Moucha. Chtěl
bych mu tímto poděkovat za jeho dlouholetou činnost v zastupitelstvu obce a přeji
mu pevné zdraví. Dle výsledku voleb tak
vznikl mandát zastupitelky paní Pavle Prokopové, která na nejbližší zasedání zastupitelstva obce složí slib zastupitele.
Michal Kulhánek, starosta obce

Výběrové řízení
na pozici vedoucího
referenta vodního
hospodářství
V těchto dnech probíhá výběrové řízení
na obsazení funkce vedoucího úseku vodního hospodářství obce Velké Březno.
(OÚ)

Informace
o projednaných
Co se ukládá
na pozemku naproti přestupcích
V roce 2015 projednala přestupková
ČOV Velké Březno?
komise celkem 43 podnětů podaných

Na louce podél silnice Velké Březno –
Valtířov jsou ukládány vytěžené sedimenty z Kojetického potoka, a to na základě
souhlasu Odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem. Sedimenty
dle rozhodnutí splňují požadované kvalitativní vlastnosti stanovené vyhláškou
č. 257/2009, o používání sedimentů na zemědělské půdě. Dle rozhodnutí může pozemek, na kterém budou sedimenty uloženy,
sloužit zároveň i jako mezideponie (překladiště) před konečným rozprostřením
a zapravením do půdy. Protože tato činnost
narušuje vzhled území, zaslali jsme za OÚ
Velké Březno podnět na Magistrát města
Ústí nad Labem, odbor životního prostředí,
aby bylo prověřeno, zdali tato akce probíhá v souladu se stanovenými podmínkami.
Současně jsme se dotázali, do kdy bude
k této činnosti docházet. Odbor životního
prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem
oznámil, že ve způsobu ukládání na hromady nevidí problém, pokud je to dočasná
záležitost. Dočasnost ukládání ale bohužel
nelze určit, protože v souhlasném stanovisku není určen termín dokončení této

na Obecní úřad Velké Březno. Z toho bylo
34 přestupků proti občanskému soužití
a zbývajících 9 přestupků proti majetku.
Mgr. Pavlína Linková, Úsek sociálních věcí

Vyhodnocení
hospodaření roku
2015 za vodovody
a kanalizace
Tabulka ukazuje rozložení nákladů dle
skutečnosti za rok 2015, náklady jsou uvedeny v milionech Kč bez DPH. Zahrnuty
jsou i náklady na provoz čistírny odpadních
vod za období od 1. 6. do 31. 12. 2015, tj.
za období, kdy čistírnu provozujeme. Veškeré náklady byly pokryty příjmy, provoz
nebyl ztrátový. Jedná se však pouze o provoz. Za r. 2015 z vodného a stočného bylo
na obnovu stárnoucího majetku z vodného
a stočného proﬁnancováno pouze 20 tis.Kč,
a to na výměnu nefunkčních šoupat na vodovodu ve Valtířově.
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Nákladové položky . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 2015
1. Platba za odběr vody státu . . . . . . . . . . . . . . 0,184
2. Odpadní voda předaná k čištění . . . . . . . . . 1,323
3. Chemikálie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,196
4. Nákup vodoměrů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,063
5. Elektrická energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,980
1,323
6. Přímé mzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,681
2.
7. Ostatní osobní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,878
8. Prostředky obnovy
3. 0,196
infrastrukturního majetku . . . . . . . . . . . . . . . 0,020
4. 0,063
5.
9. Opravy majetku VaK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,354
10. Rozbory kalů, pitné a odpadní vody,
0,980
odvoz a likvidace kalů z ČOV, revize . . . . . . . 0,724
11. Náklady na ochr.pomůcky,
pohonné hmoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,079
12. Bankovní poplatky,
náklady na software ad. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,057

0,057
0,079 0,184
11.
0,724 12.
1.

0,020 0,354 10.
8.
9.
0,878 7.
6.
1,681

Na vodném se vyfakturovalo 2,782 mil.
Kč, na stočném 1,825 mil Kč a pivovar
za období od 1. 6. do 31. 12. 2015 uhradil
1,914 Kč. Pivovar má cenu odlišnou od občanů, za období měsíců 1–5/2015 byla odsouhlasena cena 52,74 Kč/m3, za období
6–12/2015 pak 47,73 Kč.
Michal Kulhánek, starosta obce

Linka pomoci
obětem kriminality
a domácího násilí
má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného
činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin
byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou
oběti různých forem násilí včetně násilí
domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např.
dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám,
mužům i dětem. Volat mohou lidé i při

pouhém podezření, že jsou obětí některé
z forem domácího násilí, ať už fyzického,
psychického, ekonomického, či sociálního,
stalkingu (pronásledování fyzické i např.
nechtěnými SMS), nebezpečných výhružek
a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních
trestných činů, kterým linka zprostředkuje
rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní
služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu
a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří
se odůvodněně obávají, že se mohou stát
obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky ﬁnanční podpoře Nadace Open
Society Fund Praha a programu Dejme (že)
nám šanci, který je ﬁnancován z Norských
fondů.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.linka-pomoci.cz
(red)

Železniční přejezd
ve Valtířově
Dle vyjádření Správy železniční dopravní
cesty jsou železniční přejezdy stále ve stavu
rozpracovanosti. Deﬁnitivní obnova polohy
druhé koleje by měla proběhnout v průběhu měsíců červenec–srpen 2016. Po dokončení prací bude dosaženo konečného
projektovaného stavu a omezení rychlosti
na 20 km/h na přejezdu bude zrušeno.
(OÚ)
Aktuální informace z OÚ a obce Velké
Březno a Valtířov naleznete na internetových stránkách www.velke-brezno.cz
(red)

5

PŘÍSPĚVKY
ZASTUPITELŮ

Oznámení
Dovolte mi prosím omluvit se touto cestou
všem svým voličům, že vzhledem k nemoci
nejsem schopen nadále plnit řádně povinnosti člena zastupitelstva naší obce a proto
jsem koncem února na tuto funkci rezignoval. Pokud mi budou síly stačit, a bude o mé
služby zájem, budu rád v obecních záležitostech nadále nápomocen.
Ing. Miroslav Moucha

Krásná moje obec
Po letech přijíždím do své domovské obce.
Na obzoru Valtířovský kostelík. Pod farou mne
upoutá velká cedule „Zámek Velké Březno“.
Tohle ale přeci není zámek! Projedu myší dírou, zatáčkou mezi zdí fary a hřbitova, vlevo
křižovatka do Valtířova, hospoda, krám a železniční přejezd. Ouva! Štěstí. Náprava celá,
odnesly to jenom moje zuby. Za to jsem odškodněn cedulí „Vítá vás Velké Březno – Valtířov“. Pěkně děkuji za takovéto přivítání. Ale
proč mne vítá Valtířov až teď, když už jsem
jeho větší část projel? Že by se valtířovští
distancovali od zpackaného přejezdu a ještě něčeho dalšího? Hlava nebere, ale jedu
dál. Kolonka, benzinka, vlevo čistírna a ejhle
po pravé straně nový chodník od benzinky
k nové obecní atrakci – vyvážce jakýchsi výkalů na poli, zkrášlující výhled na Chotkův zámek v pozadí. Ta ostuda místním nevadí? Je
to apatie nebo inovátorský marketingový trik
na zvýšení turistického ruchu? Chodník končí.
Pěší musí přeskákat bláto ve vjezdu na půvabnou skládku a prokličkovat mezi auty
po silnici, přes přejezd, až k chodníku u pivovaru. K čemu takto opravený chodník je? Proč
se k pivovaru nepropojí? Prý se bude stavět
někdy, až budou peníze, pokračování oklikou
kolem nové skládky a podél trati k zámku.
Hlava mi nebere, proč a pro koho se vlastně
vloni tato prý úspěšná obecní investice realizovala. Přejíždím železniční přejezd, zuby už
necvakly. Jsem ve středu obce, vlevo velká asfaltová plocha mezi potokem a polopustým
palácem Select – prý se tomu říká náměstí.
Opravdu reprezentační prostor centra obce.
Chci se stavit na Obecním úřadě. Nemám
šanci. Parkoviště je beznadějně zaplněné auty
zaměstnanců OU. Stejně jsou na tom návštěvníci pošty a tak je přeplněné i parkoviště před
obchodem. Zajedu na oběd do Tivoli. Taky ne.
Tato chlouba turistického ruchu je v žalostném stavu. Jdu k Labi a přemýšlím o dojmu
z toho, co jsem viděl. Spící krásku. Moji obec
v krásném koutě labského údolí. Probudí se?
Ing. Miroslav Moucha
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko
do mateřské školy
Nový rok 2016 začal v mateřské škole
opravdu zvesela, a to „Popletenou zimní pohádkou“. Děti se však jen tak poplést
nenechaly. O zimě toho mnoho věděly, ať
od svých rodičů nebo paní učitelek.
V lednu nás také navštívil kouzelník
Waldini, jeho kouzla upoutala pozornost
malých i velkých diváků. Děti při kouzlech
a čárách zdárně asistovaly a za to jim všem
kouzelník „vyčaroval“ balónek dle jejich přání, který si s vážností nesly domů.
Velkou lednovou událostí byl bezpochyby i zápis do prvních tříd. Předškoláci jeden
přes druhého vyprávěli své zážitky a dojmy
ještě celý týden.
Hned v úvodu měsíce února měly děti
možnost se vidět se svými bývalými kamarády ze školky, nyní již prvňáčky, a to na společném karnevalu v aule základní školy.
V krásných kostýmech si zatančily, zasoutěžily, zazpívaly, zhlédly klaunské vystoupení
a zadováděly v bublinách.
Netrvalo dlouho a školičku opět navštívil
kouzelník, tentokrát měl s sebou zvířecí kamarády. „Škoda, že nám pan kouzelník nevyčaroval i nějaká zvířátka s sebou domů,“
povzdechly si děti.
Další příjemnou únorovou akcí bylo „Holčičí odpoledne“. Nejdříve si maminky a jejich malé slečny protáhly těla při písničce
„Červená Karkulka,“ cvičení připravila paní
Stoklasová se svou Eliškou. A přesto, že pro
nemoc nevyšla beseda s paní kadeřnicí,
vznikly velice zajímavé účesy, spíše jejich
výtvarné návrhy, ale opravdu inspirující.
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Po jarních prázdninách jsme se vydali do mosteckého Divadla Rozmanitostí
na loutkové „Povídání o pejskovi a kočičce“.
Viděli jsme tři upravené příběhy, moc se
nám výlet líbil.
A začal měsíc březen a s ním dorazila odměna v podobě výukového programu „Noční dravci“, kterou jsme vyhráli za vyrobený
exponát sovy do prvního českého Sovária.
Živí dravci děti tolik zaujali, že jejich všetečné otázky neměly konce. Na památku jsme
obdrželi Soví řád, který patří hlavně našim
malým Beruškám a jejich paní učitelkám
Ditě Doležalové a Štěpánce Gutierrez – tvůrcům díla.
S dobrým nápadem přišla i paní učitelka
Marcela Grivalská, která domluvila s panem Zajptem návštěvu jeho krásné zahrady. Mokré počasí však tuto akci pokazilo
a prohlídku jsme museli odložit. Pan Zajpt
nám ale vše vynahradil a věnoval sazeničky
sukulentů i s květináčky. Ve školce jsme si
pak zahráli na malé zahradníčky, rostlinky
zasadili a těšili se, až je poneseme domů
maminkám.
Paní učitelka Stáňa Motyčková zas pro
předškoláčky zařídila návštěvu Masarykovy
nemocnice. Velice dobře připravený program děti opravdu zaujal. Po přivítání si zopakovaly vše důležité o lidském těle, dozvěděly se také, co by si event. do nemocnice
měly připravit, jak probíhá takový nemocniční den, navíc si mohly vyzkoušet a osahat vše, s čím by se prakticky mohly setkat.
Sestřička Pavlína mluvila velice otevřeně,
ukázala dětem i nemocniční školku, hernu,
jídelnu a pokoj vybavený pro malé pacienty.
V měsíci březnu nás kromě pravidelných
činností a kroužků ještě čeká „Mokrá pohádka“, velikonoční tvořivé dílničky s rodiči, „Barevný týden“ a „Chlapské odpoledne“.
A co je ve školičce nového? Proběhla rekonstrukce venkovního sociálního zařízení
a kuchyněk přilehlých ke třídám Berušek
a Sluníček. Motýlci začali využívat interak-

Tým ZŠ Velké Březno, který získal 3. místo v okresním kole v přehazované.
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tivní tabuli. A konečně můžete do naší školičky nahlédnout prostřednictvím nových
webových stránek:
http://www.skolka-materska.cz/, které se
ještě stále doplňují a vyvíjejí.
Na závěr bychom Vám všem chtěli popřát
příjemné jarní dny plné sluníčka a dobré
nálady.
Za MŠ Velké Březno
Pavla Hasprová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

3. místo v okresním
kole v přehazované
Dne 3. 2. 2016 žáci ze ZŠ Velké Březno
změřili své síly na turnaji v Přehazované,
který se konal na ZŠ Rabasova v Ústí nad Labem. Naši žáci obstáli v konkurenci 8 ústeckých škol na jedničku. Tým ve složení: Andy
Kulhánková, Bára Králíková, Gabča Dvořáková, Klárka Sochorová, Míra Fischer, Honza Kvapil, Filip Michalčík a Miky Pešek vybojoval nádherné 3. místo. Jen těsně se naši
žáci nedostali do ﬁnále. O velmi dobrém
výkonu svědčí fakt, že jen naše družstvo
dokázalo vzít set vítěznému družstvu ze
ZŠ Rabasova. 2. místo obsadili žáci ze ZŠ Vinařská. Celý náročný turnaj naši žáci zvládli
na výbornou. Děkujeme všem za vzornou
reprezentaci školy.
Text a foto: Mgr. Lenka Šidáková

Učíme se třídit
odpad
Na Základní škole ve Velkém Březně škole se konaly interaktivní besedy. Certiﬁkovaní lektoři proškolili ve všech třídách žáky
na téma třídění a recyklace odpadu. Besedy
byly vhodným doplněním environmentální
výchovy žáků.
Program společnosti EKO-KOM je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Jedná
se co do počtu oslovených dětí o největší
ekologický program pro školní děti u nás,
který seznámil s tříděním a recyklací odpadu za dobu existence již celou jednu generaci (přes 2 miliony aktivně oslovených
dětí). Cílem programu je podpora vědomí
odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.
V průběhu besedy lektoři žákům vysvětlili správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu napomáhala výstavka Tondy Obala – kufřík plný recyklátů
a materiálů i názorné dvouminutové ﬁlmy
o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí
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Titul Škola
udržitelného rozvoje
Dne 24. 2. 2016 na MŠMT proběhla valná
hromada Klubu ekologické výchovy (KEV),
na které se slavnostně udílely tituly Škola
udržitelného rozvoje. Tento titul se propůjčuje školám na 2 roky a má 3 stupně. Naše škola
požádala o titul (vyplnění dotazníku jaké aktivity v oblasti environmentální výchovy děláme pro děti i veřejnost) a hned napoprvé
získala 1. stupeň, ten nejvyšší možný.
Mgr. Lenka Šidáková,
koordinátora EVVO

Snímek z besedy o třídění odpadu.
byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit. Lektoři ve škole
zanechali také další vzdělávací a propagační materiály pro další práci s dětmi v hodinách (pracovní listy, plakáty na nástěnky,
knížku s DVD, papírové hry do školní družiny a recyklační kufřík).
Text a foto: PaedDr. Jan Darsa

Zápis do 1. třídy

Tablety ve výuce
Podle výrazu ve tváři žáků na fotograﬁi
by se dalo usuzovat, že hrají o přestávce
nějakou velmi zábavnou počítačovou hru.
Mohu vás však ujistit, že právě probíhá
hodina matematiky ve čtvrté třídě a žáci
soutěží, kdo rychleji a lépe vypočítá matematický příklad.
Text a foto: PaedDr. Jan Darsa

21. a 22. 1. 2016 proběhl zápis do 1. třídy. Na fotograﬁi je zachycena paní učitelka
Kadlecová při zjišťování školní zralosti jednoho z budoucích prvňáčků. K zápisu se
dostavilo celkem 66 dětí a o odklad žádá 11
rodičů. Škola otevře dvě první třídy.
Text a foto: PaedDr. Jan Darsa

Jak válčili husité

Výuka s pomocí tabletu.

Ze zápisu do 1. třídy.

Žáci naší základní školy se zúčastnili
historického pořadu s názvem Jak válčili
husité. V průběhu pořadu se žáci dověděli
informace o době husitské, zhlédli ukázky
dobových zbraní včetně husitského vozu.
V aule se také odehrály bojové scénky husitů a křižáků a neposlední řadě si žáci vyzkoušeli zbraně a zbroj z 15. století.
Text a foto: PaedDr. Jan Darsa

Snímek z populárně-naučného pořadu „Jak válčili husité“.
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Recitační soutěž
Ve čtvrtek 3. března se žáci 1. stupně sešli v aule školy při dalším ročníku Recitační
soutěže. Tomuto školnímu ﬁnále předcházela třídní kola, která proběhla v únoru.
Soutěž nám velmi pěkně moderovali naši
deváťáci – Kája Šrámková a Pepa Marek.
Žáci soutěžili ve třech kategoriích:
1. kategorie – 1. třídy (postoupili 2 žáci
za třídu)
2. kategorie – 2. – 3. třídy (1 žák za třídu)
3. kategorie – 4. – 5. třídy (také 1 žák
za třídu)
Výkony soutěžících hodnotila odborná
porota. Všichni žáci si připravili pěkné básničky, porota to neměla jednoduché a rozhodla takto:
1. kategorie – 1. místo Anička Sůvová,
2. místo Kubík Secký, 3. místo Šimonek
Krejčí
2. kategorie – 1. místo Majda Šidáková,
2. místo Jára Králík, 3. místo Anička Řezáčová
3. kategorie – 1. místo Natálka Hudečková, 2. místo Dita Neubauerová, 3. místo
Alenka Drábková
Mgr. Pavlína Kadlecová, učitelka ZŠ

KULTURA

Dětský
maškarní ples
V neděli 28. února 2016 se v odpoledních
hodinách na sále restaurace Tivoli sešla
spousta veselých dětí v různých maskách
a převlecích. Maškarní ples zahájily tančící
princezny a zručné mažoretky. O dobrou
náladu se postaral DJ PEPA se skvělým písničkovým repertoárem. Připravené hry

Z dětského maškarního plesu.

Tři záběry účinkujících v recitační soutěži.
a soutěže pobavily nejen děti, ale i jejich rodiče, např. prokousávání se koláčem nebo
tanec pod tyčí. I letos byly oceněny nejhezčí masky, ale s prázdnou nikdo neodešel,

sladkých odměn bylo pro všechny dost.
Nálada byla do poslední chvíle skvělá a již
nyní se pořadatelé těší na příští rok.
Jan Haspra, kulturní komise
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Obecní ples
V pátek 26. února 2016 se od 20 hodin
konal na sále restaurace Tivoli Obecní ples.
O pravou společenskou atmosféru se
hned v úvodu postaraly děti z tanečních
kroužků paní učitelky Blanky Kováčové
z místní ZŠ. Tančící princezny a temperamentní mažoretky vystřídali skvělí páťáci,
ze třídy paní učitelky Lenky Šidákové. Ti
v nás rozproudili ten správný rytmus svým
tancem z muzikálu Pomáda.
Dále již k tanci či poslechu hrála skupina Love Makers. Skvělou náladu podpořilo
i chutné občerstvení a výběr dobrého pití.
Bohatá tombola přinesla mnohým příjemná překvapení a napětí vládlo do samého
konce, kdy se losovala hlavní cena – cesta
nádherným vozem značky Audi na dvoudenní wellness pobyt v hotelu v Drážďanech. Od půlnoci se pak o příjemné melodie
postaral Ivan Myslikovjan SAX doprovázený
hlavním sponzorem plesu panem Vojtěchem Tichým.
Společenskou atmosféru tohoto večera
výstižně na svých snímcích zaznamenal pozvaný fotograf.
Jan Haspra, kulturní komise

Tři snímky z obecního plesu.

Přehled kulturních akcí v naší obci (duben–červen 2016)
Duben
Noc s Andersenem
(1. dubna 2016)
Pořadatel: Obecní knihovna Velké Březno
Hraběcí mlsání – Velikonoční mlsání
(2. dubna 2016)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Červen
Školní jarmark
Pořadatel: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Velké Březno
Mezinárodní den dětí
Pořadatel: Spartak Valtířov
Fotbalový turnaj pro nejmenší
Pořadatel: FK Jiskra Velké Březno

Den Země – koncert při svíčkách
(22. dubna 2016 od 19h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Cyklotúr
Pořadatel: Kulturní komise obce Velké Březno

Zámek v Květech – Hraběcí Jarosnění
– jarní květinová výzdoba zámeckých komnat
(23. a 24. dubna 2016)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Bendův komorní orchestr – komorní koncert známého ústeckého
tělesa
(1. června 2016 od 19h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Noční prohlídka – První letošní noční prohlídka
(23. dubna 2016 od 20h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Pálení čarodějnic
(30. dubna 2016 v 17.30 sraz všech čarodějnic u základní školy)
V 17.45 odlet směr fotbalové hřiště FK Jiskra.)
Pořadatel: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Velké Březno
v areálu FK Jiskra Velké Březno
Pálení čarodějnic
(30. dubna 2016)
Pořadatel: Spartak Valtířov
Květen

Noc kostelů – příběhy velkobřezenských svatostánků
(10. června 2016)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Noc kostelů – kostel sv. Václava ve Valtířově a hrobka rodiny
Chotků ve Valtířově (10. června 2016 od 17h.)
Pořadatel: Obec Velké Březno ve spolupráci s partnery
Zámek v květech – Historické květinové vazby, ve spolupráci
se zahradnickou školou v Libverdě
(11. a 12. června 2016)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Víkend otevřených zahrad – Zámecký park ve Velkém Březně
– komentované prohlídky zámeckého parku
(11. června 2016 od 11h. a 14h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Noc s Andersenem
O pohár hraběte Chotka – XV. ročník závodu autoveteránů
(7. května 2016 od 8h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Hudební festival L. V. Beethovena – komorní koncert
pořádaný v rámci 52. ročníku HFLvB
(15. června 2016 od 19h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Běh zámeckým parkem – XXII. ročník běhu žáků velkobřezenské
základní školy zámeckým parkem
(16. května 2016 od 8h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Kateřina Englichová a Josef Somr – Harfa a poezie
– komorní koncert v rámci festivalu Hudební setkání 2016
(22. června 2016 od 19h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Košt hraběte Chotka – hodnocení vín přihlášených do soutěže
při XVIII. ročníku Koštu
(21. května 2016 od 9h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Těžký život princů a princezen – Speciální výukové prohlídky
zámku pro děti z 1. stupně ZŠ
(21. až 23. června 2016)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Košt hraběte Chotka – XVIII. ročník prodejní výstavy vín spojené
s jejich ochutnávkou
(28. května 2016 od 9h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Pohádkový park
(25. června 2016 od 18h.)
Pořadatel: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Velké Březno
a 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.
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Milí přátelé
velkobřezenského
zámku
Tak nám na zámku začala zase nová sezóna.
Než se k ní ale dostaneme, rádi bychom
Vám připomněli, co významného se u nás
dělo loni. Nejprve návštěvníci: Stejně jako
na většině ostatních státních hradů a zámků, tak i na Velkém Březně celkový počet
návštěvníků každý rok mírně stoupne. Asi je
to tím, že je tady opravdu pěkně. Loni tedy
náš zámek navštívilo více než 15 000 turistů.
Kromě prohlídek a svateb jsme uspořádali
kolem čtyřiceti různých akcí.
Co bylo hodně atraktivní? Natáčely se
u nás tři ﬁlmy, a ne ledajaké.
První byl třináctidílný seriál České televize
nazvaný „Já, Matonni“. Hráli v něm Jáchym
Novotný, Alois a David Švehlíkovi, Tatiana
Vilhelmová, Aňa Geislerová, Zuzana Bydžovská, Vojtěch Dyk, Jana Plodková a další
přední čeští herci – a s nimi v komparsu také
někteří Velkobřezňáci. Premiéra se očekává
letos na podzim.
Druhým ﬁlmařským podnikem minulé
sezóny byl česko-americký koprodukční
ﬁlm Za oponou noci, jehož producentem
je Phillip B. Goldﬁne, mimo jiné držitel prestižního Oscara (toho Oscara si pan Goldﬁne
vozí s sebou, a tak slavná soška pobývala nějaký čas i u nás na zámku).
Třetí ﬁlmové dílo, které u nás vznikalo,
nese název Tenkrát v ráji a jednu z hlavních
rolí v něm hraje slavná Vica Kerekes a s ní
třeba Jan Budař, Miroslav Etzler či Ondřej
Havelka.
Ale teď už opustíme ﬁlmovou tvorbu a zaměříme se na sezónu, která je bezprostředně
před námi. Jak to tedy letos bude?
Klasicky jsme vždy začínali návštěvnickou
sezónu v dubnu. Možná si ale vzpomenete,
že občas jsme tuto tradici porušili a otevřeli
jsme už o něco dřív – a tak jsme to udělali
i letos. Otevřeli jsme už 26. března. První prohlídka však nebyla úplně klasická. V sobotu
se totiž od 10 hodin dopoledne slavnostně
otevíraly okenice v celé budově zámku. Bylo
to takové „probouzení zámku ze zimního
spánku“.
Od samého začátku sezóny bude opět
v provozu zámecká kavárna s posezením
na nádvoří i uvnitř zámku. Mimochodem,
věděli jste, že Vám v ní nabízíme i některé
unikáty? Je to tak. Například víno, které u nás
můžete dostat, pochází z Žernoseckého vinařství, ze stejné lokality, ze které pocházely
vína, která pil i hrabě Chotek. Ještě větším
skvostem je ale naše káva, naše espresso.
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My Vám totiž nenabízíme běžné typy, které jsou všude k dostání. Ne, naše káva není
tuctová. Nese název Danesi a to je malá
italská ﬁrma z Říma, která si udržuje svou
špičkovou úroveň tím, že nezvyšuje objem
produkce na úkor kvality. Tato společnost si
také velmi vybírá, kam bude svou kávu prodávat, a představte si, že zámek Velké Březno byl druhým místem v České republice,
které dostalo svolení připravovat a nabízet
kávu Danesi. Tak to bylo více než patnáct let.
V současné době už Danesi najdete v některých vybraných kavárnách v Praze a v Brně,
ale – my jsme byli schváleni mezi prvními,
zároveň s pražským hotelem Hilton!
Běžné prohlídky (s kávou či bez) se rozběhnou od začátku dubna a budou se konat
prozatím jen o víkendech a svátcích. Plná sezóna, tedy období, kdy je zámek otevřen pro
veřejnost každý den kromě pondělků, začne
od května.
To, že budeme mít v dubnu otevřeno jen
v některé dny, ovšem neznamená, že se tu
nebude nic dít. Nadále totiž budeme zvelebovat zámecký park – zvláště cestičky. A vylepšovat se budou také zámecké interiéry,
takže pokud jste na klasické prohlídce zámku byli třeba před dvěma lety, vězte, že dnes
už to tam vypadá jinak.
Kromě tohoto pokračujícího zkrášlování
a vylepšování je na celou sezónu připravena
spousta akcí, kterými se každoročně snažíme obohatit zámecké dění.
Hned na 2. dubna, na sobotu, jsme naplánovali jednu z oblíbených gastronomických
akcí – Hraběcí mlsání. Dá se říct, že za těch
několik málo sezón, co Hraběcí mlsání funguje, si tyhle prohlídky získaly obrovskou
popularitu. Nejvíc se udržely v povědomí lidí
dvě z nich: „Čokoláda“, která byla neskutečně lahodná, a samozřejmě „Žabky“. „Žabky
na deset způsobů“, to byl tenkrát úplný hit,
vzpomínáte? V rádiu, v televizi, v novinách,
všude se mluvilo o našich žabkách. Je to už
několik let, ale naši průvodci se stále setkávají s dotazy na tuhle mimořádnou záležitost.
Návštěvníci i ze vzdálených koutů se ptají: To
bylo u vás, to ochutnávání žabích specialit?
A kdy to budete opakovat, že bychom také
přijeli?
I nám se žabky líbily. Na prvním letošním
„Hraběcím mlsání“ v dubnu Vám sice nabídneme něco jiného, ale také to budou – jako
ostatně vždycky – velké dobroty. Podle originálních receptů, které získáváme z histo-
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rických materiálů, tentokrát nachystáme velikonoční dobroty. A kdo ví, možná se i mezi
nimi nějaká ta žabka objeví…
V dalších měsících se bude s „Mlsáním“ pokračovat, takže pozorně sledujte naše webové stránky nebo naše nástěnky (jedna je
u vstupní branky do parku, druhou najdete
v zámecké chodbě u vchodu do pokladny).
Co dalšího připravujeme?
Bude to opět pestrá nabídka koncertů různé hudby, speciální princeznovské prohlídky, kulturní pořady, pohádky, noční prohlídky, ve spolupráci s místní školou pohádkový
park, dále prodejní i neprodejní výstavy, vinný košt, závody autoveteránů a jistě ještě
něco navíc – tak, jak jste už na to u nás zvyklí,
ale přitom zase jinak, nově.
Nechystáme ovšem jen tradiční akce, budou tu také nějaké novinky. Příklad? Pokud
jste si oblíbili veteránský automobilový závod O pohár hraběte Chotka (který se koná
tradičně první sobotu v květnu), máme pro
Vás skvělou zprávu: Letos chystáme ještě
jiný AV závod, a ten bude jiný, extravagantní
– pokud se vše podaří tak, jak zamýšlíme, zahájíme na podzim první ryze dámský závod
autoveteránů O pohár hraběnky Bellegarde.
Milí „spolubřezňáci“, těšíme se na Vás,
vždyť naše akce pořádáme nejen pro návštěvníky odjinud, ale přednostně pro Vás.
Tak přijďte. Sledujte nás na našem webu
www.zamek-vbrezno.cz i na facebooku.
Miloš Musil, Státní zámek Velké Březno

23. ročník výtvarné
soutěže s námětem
„Rozkvetlá zahrada“
Žáci základní školy ve Velkém Březně se
zapojili do 23. ročníku výtvarné soutěže
s námětem „Rozkvetlá zahrada“, kterou vyhlásil Český zahrádkářský svaz, z. s. pro rok
2016. Organizaci školního kola zabezpečoval, po projednání předsedy základní organizace ČZS Velké Březno Vítov JUDr. Karlem
Láníkem s ředitelem školy PaedDr. Janem
Darsou, výbor základní organizace ČZS,
zastoupený předsedou základní organizace a za školu učitelka výtvarné výchovy
Mgr. Kateřina Plotová.
Školního kola se zúčastnilo téměř 275
žáků, z toho v kategorii „B – 1. stupeň“ 105

I. ČTVRTLETÍ 2016

ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV

11

pracované kostýmy zaměstnanců Domova,
na kterých mohli přítomní hosté oči nechat.
Krásná královna v zelených zdobených šatech a zlatou korunou ve vlasech, břišní tanečnice s chrastícími penízky na sukni, takže
každý její pohyb byl doprovázen speciﬁckým cinkáním, Maková panenka, Marfuša
a mnoho dalších známých postav navodily
tu pravou pohádkovou atmosféru. K masopustním oslavám patří i dostatek výborného
jídla a pití a tedy i u nás nechyběly tradiční
jitrničky, jelítka, plátky tlačenky a nealkoholické pivo teklo proudem a hasilo žízeň našich klientů v průběhu celého odpoledne.
Sladké koláče s tvarohem, mákem a povidly
zdobily svátečně prostřené tabule a klienti
našeho Domova si na nich mohli dle libosti pochutnat. Zábava to byla pěkná, veselá
a taneční parket praskal ve švech. K večeru
už nás však unavené nohy a prošoupané taneční střevíce prosily o odpočinek a tak se
zase společně sejdeme při další příležitosti
k oslavě, která bude jistě brzy.
Za Domov pro Seniory Velké Březno, příspěvková organizace
Bc. Lenka Krištofová
žáků a v kategorii „C – 2. stupeň“ 140 žáků
a to jak v kresbě, malbě apod. a v polytechnických pracích. Vzhledem k náročnosti
jednotlivých prací se na nich podíleli jednotliví žáci, dvojice, trojice, čtveřice a skupina žáků.
Ve čtvrtek dne 4. února 2016 se uskutečnilo vyhodnocení školního kola. Většina prací dětí byla velmi pěkná a na vysoké
úrovni, takže nebylo snadné vybrat v každé
kategorii nejlepších deset prací. Za vybrané práce jsme celkem ocenili 43 žáky, kteří
obdrželi diplom a věcnou cenu. Diplomy
a ceny předal žákům předseda základní
organizace ČZS JUDr. Karel Láník za přítomnosti ředitele školy PaedDr. Jana Darsy, učitelky výtvarné výchovy Mgr. Kateřiny Plotové a dalších učitelů školy.

• Čtveřice
– Klára Beranová (7. A), Lada Brožovská
(7. A), Elena Filová (7. A), Karolína Kovářová
(7. A),
• Skupina
– Dominika Duchoňová (7. A), Kateřina
Katzerová (7. A), Eliška Košvicová (7. A),
Markéta Kyralová (7. A), Eliška Scheuﬂerová
(7. A), Markéta Jaklová (7. A), Adéla Mikšovská (7. B), Daniela Patzeltová (7. B), Karolína
Nazárková (7. B), Denisa Vejvodová (7. B),
Iva Spáčilová (7. B), Kateřina Pajerská (7. B).
Oceněné práce žáků byly předány předsedou základní organizace ČZS do celostátního kola na Ústředí Českého zahrádkářského svazu, z. s.
JUDr. Karel Láník,
předseda základní organizace

OCENĚNI BYLI TITO ŽÁCI:
• Jednotlivci
– Karolína Jana Jetenská (2. A), Miroslav
Habrnál (3. A), Matyáš Cimpl (3. A), Andrea
Slavíková (3. B), Martina Šidáková (3. B),
Dita Neubauerová (4. A), Tomáš Fuchsig (4.
A), Nela Koubková (5. A), Nikola Lebedová
(5. A), Gariela Dvořáková (5. A), Markéta Jaklová (7. A), Karolína Kovářová (7. A),
• Dvojice
– Odetta Borovcová (5. A), Amálie Džavíková (5. A), Terezie Krejčí (5. B), Mikuláš Pěšek (5. B), Adéla Pavlová (6. B), Adéla Šťastná
(6. B), Luboš Vereš (8. B), Kateřina Šrédlová
(8. B), Natálie Tomková (8. B), Veronika Růžičková (8. B), Martina Konečná (9. A), Alena
Slavíčková (9. B),
• Trojice
– Andrea Kulhánková (5. A), Barbora Králíková (5. A), Gabriela Dvořáková (5. A), Jan
Mottl (5. A), Miroslav Schichel (5. A), Filip
Michalčík (5. A),

Pohádkové postavy
ovládly masopust
Společenskou místnost Domova pro seniory ve Velkém Březně v pondělí 8. února,
tedy den před masopustním úterým, zaplnili
naši klienti společně se spoustou pohádkových postaviček. Slavnostní odpoledne se
neslo v duchu tradiční oslavy masopustu
spojené z dřívějších dob s hodováním, dobrým jídlem a pitím. V Domově sice nebude
následovat čtyřicetidenní půst, jak by tomu
dle tradice mělo být, ale i tak klienti nezaháleli a pustili se do bujarých oslav a veselili se
celé odpoledne ve vlastnoručně vyrobených
maskách. Odpolední zábavu provázela harmonika pana Vlka a nechyběla ani Červená
karkulka, která společně s ostatními zajišťovala pohoštění a zábavu našich klientů.
Masopustní výzdobu, která hrála všemi
barvami, dotvořily veselé a do detailu pro-

Hasiči hlásí
a informují
V I. čtvrtletí roku 2016 JSDHO Velké Březno absolvovala 14 výjezdů, které si vyžádaly 18 hodin výjezdového času. Výjezdové
činnosti se jednotka zhostila v normě.
Šlo o výjezdy:
5x výjezd k požárům (údajný požár v objektu bývalé loděnice – Olšinky, požár
komína ve Velkém Březně, požár osobního automobilu – Rýdeč, nehlášené pálení větví v Malém Březně, požár na poli
v Březí)
2x výjezd k padlému stromu (cyklostezka
Svádov, Velké Březno v ul. Litoměřická)
3x výjezd k dopravní nehodě (osobní automobil v potoce Malé Březno – Leština,
dopravního nehoda v Kojeticích, osobní
automobil v Labi – Těchlovice)
4x různé – (jiskření kabelů v Malém Březně,
spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému – Zubrnice, pomoc
při transportu pacienta v Nové Vsi u Pláně, nucené otevírání bytu ve Velkém
Březně
Ve zdokonalovací činnosti jednotka
uskutečnila interní pravidelné školení.
Na pozvání se zástupci jednotky zúčastnili oslav 70. výročí hasičů v Ústí nad Labem, kde obdrželi plaketu a pamětní list
k této události.
V závěru pravidelné relace členové jednotky upozorňují na blížící se jarní období,
kdy dochází k pálení větví. Ohně by měly
být nahlášené na HZS Ústí nad Labem. Při
pálení se nesmí vytvářet kouřové clony poškozující ekologii ovzduší.
Za JSDH obce Jaroslav Panocha, velitel
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Práce na Místím
akčním plánu
rozvoje vzdělávání
v ORP Ústí nad
Labem právě začaly!
Místní akční plán rozvoje vzdělávání je
strategický dokument, který stanoví priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů
vzdělávací politiky na území ORP Ústí nad
Labem. Jeho cílem je rozvíjet ve školách
motivující kulturu, zaměřenou na maximální
úspěch pro každého žáka a každého učitele
a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.
MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků
do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče,
předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
V současné chvíli dochází k sestavování
deﬁnitivní podoby Řídícího výboru a k nominaci do pracovních skupin projektu. Máte-li
zájem zapojit se do projektu, ať už jako rodič
dítěte či žáka, veřejnost, nebo jako odborník
ve školství, kontaktujte hlavního manažera
a koordinátora projektu MAS Labské skály, z.
s. Kontakty najdete na webových stránkách
MAS Labské skály www.maslabskeskaly.cz –
odkaz MAP ORP Ústí nad Labem.
Jiřina Bischoﬃová,
vedoucí kanceláře MAS

ZAJÍMAVOSTI

navštívil minimálně dvakrát (poprvé 1. září
1853, podruhé 29. září 1856) velkobřezenský
zámek slavný klavírní virtuos a geniální skladatel Franz Liszt (1811 – 1886), který věnoval
Karlu Chotkovi v roce 1840 klavírní skladbu
Husitská píseň. Dá se s velkou pravděpodobností předpokládat, že hrabě Chotek při
obou návštěvách využil příležitosti a že jeho
host byl požádán, aby předvedl něco ze svého klavírního umění.
Skladatelovo nejslavnější vystoupení zažil
zámek koncem léta 1853 při oslavách narození Chotkova vnuka Karla, který se později
stal významným fotografem a cestovatelem.
F. Liszt byl brilantní klavírista, který omračoval
neuvěřitelnou technikou, do té doby nevídanými efekty a v neposlední řadě svým charisma. Dobové zprávy žasnou nejenom nad
jeho technikou, ale ještě více nad kouzlem
jeho umělecké osobnosti a krásou jím přednášené hudby. Svou hrou prý doslova elektrizoval publikum a udržel je ve stavu napjaté
pozornosti od začátku až do konce, jako by
bylo očarované. Franz Liszt oslňoval své příznivce ještě nikdy předtím neslýchanou klavírní ekvilibristikou a závratnou virtuozitou.
Během jeho klavírních vystoupení posluchači obdivovali kromě hráčské techniky zvláště
harmonické a nástrojové zpracování klavírního doprovodu a skladatelovy sentimentálně jímavé nebo heroicky burcující melodie.
Jeho recitály, jak říká svým vystoupením, jsou
předobrazem megashow současných rockových hvězd.
Podívejte se na obraz z Lisztova koncertu,
představte si hudební salon velkobřezenského zámku plný dychtivých posluchačů, okamžiky napjatého očekávání… a již Liszt vstupuje na pódium, je elegantně oblečen, husté
vlasy mu sahají po ramena. Uhrančivým po-
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hledem přejíždí po svém publiku, pak si pomalu stahuje rukavičky a ledabyle je upouští
na podlahu. V tom okamžiku to zašumí mezi
přítomnými dámami. Povznesený Liszt si
sedá ke klavíru, zvedne vysoko paže a udeří
do kláves. Jeho hra je dokonalá novátorská
a plná emocí. „Elektrický magnetismus a smyslné kouzlo naplňují potemnělý sál, v němž
citlivé dámy omdlévají,“ napsal o Lisztových
koncertech německý spisovatel Heinrich Heine (1797 – 1856).
Pro zajímavost ještě uveďme, že tento fenomenální klavírista byl celoživotním vzorem
Bedřicha Smetany. Slyšel někdy Smetana
koncert F. Liszta? Odborníci jsou přesvědčeni,
že ano. Jak by si jinak, bez osobního prožitku,
mohl zapsat, že chce být v klavírní technice
právě Lisztem? Opojení tímto čarodějem
hudby bylo takové, že se ho mladý Bedřich
Smetana odvážil písemně oslovit a v roce
1856 se s ním dokonce osobně setkal.
PaedDr. Jan Darsa

Franz Liszt (1811–1886)

Kdo byl největším
návštěvníkem
Velkého Března?
Největší Čech byla anketa pořádaná Českou televizí v roce 2005. Licenci na anketu
ČT koupila od televize BBC, která v roce 2002
uvedla pořad Největší Britové. Co kdybychom
si pod vlivem této ankety položili otázku: Kdo
byl největším návštěvníkem Velkého Března?
Velkým Březnem projížděli nebo krátce zde
pobývali opravdu velmi významné osobnosti – panovníci, umělci, vědci … Výběr určitě
není jednoduchý. Posuďte moji volbu.
Podle dobových písemných pramenů

K ilustraci atmosféry Lisztových recitálů a k lepší představě o tom, jak to mohlo vypadat při Lisztově vystoupení na velkobřezenském zámku, je použit obraz, na kterém je
Liszt zachycen při hudební produkci ve svém domě ve Výmaru.
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Ve Velkém Březně, dne 29. března 2016.

