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Výtisk pro občany obce zdarma

Nová kuchyň a jídelna ZŠ Velké Březno se začíná rýsovat
V červenci letošního roku byl ve výběrovém řízení vybrán zpracovatel
projektové dokumentace nové školní jídelny a kuchyně Atelier AVN
Ing. Arch. Vladimír Novák. Projektové práce již probíhají. K dnešnímu
dni jsou hotovy nejen tzv. přípravné práce – posouzení zdravotně
bezpečnostního stavu stromů, geodetické zaměření projektu a radonový průzkum, ale i dokumentace pro územní rozhodnutí. K nahlédnutí předkládáme půdorys navržené budovy (obrázek č. 1) a celkový
situační výkres zasazení nové kuchyně s jídelnou do prostor zahrady
dolní budovy Základní školy Velké Březno (obrázek č. 2). V návrhu je
do budoucna počítáno také s možnou výstavbou nové školní tělocvičny. Koncem ledna 2017 by měla být k dispozici dokumentace ke stavebnímu povolení. V příštím roce budeme vypisovat výběrové řízení
na zhotovitele a v plánu je zahájení samotné stavby. Dotace na tyto
typy investic bohužel nejsou, proto budeme stavbu ﬁnancovat částečně z vlastního rozpočtu a z větší části úvěrem.
Michal Kulhánek, starosta obce

Platba bankovní kartou

Upozornění občanům

Veškeré platby na pokladně obecního úřadu nyní můžete provádět platební kartou.

Upozorňujeme občany, že odvoz komunálního odpadu se provádí každou středu. Vzhledem k této skutečnosti vyzýváme všechny
vlastníky motorových vozidel, aby ve výše uvedený den omezili,
popřípadě přizpůsobili, parkování svých vozů a umožnili tak bezproblémový odvoz odpadu.
Již několikrát zabránila špatně zaparkovaná vozidla svozové ﬁrmě výsyp odpadových nádob, čímž byla obci Velké Březno způsobena škoda, neboť jsme museli sjednat náhradní termín vývozu,
který nám byl naúčtován. Z tohoto důvodu upozorňujeme občany,
že v dalších takovýchto případech bude pohledávka vymáhána
po majitelích špatně zaparkovaných vozů.
Libuše Kršková, životní prostředí

Vítání občánků 2016
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na Vítání občánků, které
se bude konat dne 8. 11. 2016 od 14:00 hod. v Obřadní místnosti
Obecního úřadu ve Velkém Březně. Prosíme Vás, abyste nahlásili
svoji účast a vyplnili žádost o zařazení do projektu Vítání občánků, buď osobně na matrice Obecního úřadu, nebo telefonicky
475 228 340, popř. emailem: matrika@velke-brezno.cz. Vítání občánků se týká miminek, narozených v roce 2016, ale i dětí, které
se narodily koncem roku 2015 a nezúčastnily se Vítání občánků
na podzim 2015. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás!
Michaela Neumannová, matrikářka

Své příspěvky zasílejte na email redakční rady:
velkobrezensky.zpravodaj@seznam.cz.
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Aktuální informace
o obecních
internetových
stránkách
Naše obecní stránky byly v minulých
dnech hodnoceny nezávislou porotou
z pohledu kvality přístupu k informacím.
Více informací naleznete na obecních
stránkách zde – http://www.velke-brezno.
cz/otevrena-spolecnost-hlasovani-s760CZ.
Odborná porota i veřejnost hodnotí nominované a ověřené činy klasických úřadů,
ﬁrem ovládaných státem či krajem, obcí,
a též veřejných nemocnic, škol, výzkumných institucí, profesních komor, zdravotních pojišťoven a dalších povinných subjektů. Cenu Otevřeno navíc mohou získat
i nestátní neziskové organizace, jednotlivci
či skupiny politiků, kteří se významně zasloužili o rozvoj otevřenosti.
Z 50 přihlášených (kategorie Otevřeno)
odborná hodnotící komise vybrala do dalšího, a to veřejného hlasování 37 kandidátů. To skončilo 18. září. Již samotný fakt, že
naše stránky byly vybrány, svědčí o ocenění
způsobu poskytování informací a potvrzení
správnosti našeho rozhodnutí na změnu. Je
to též ocenění realizačního týmu a pracovníků OÚ, kteří se podíleli a podílejí na tvorbě, přípravě, náplni a aktualizaci stránek.
Mimochodem, za Ústecký kraj byli jen dva
kandidáti – město Děčín a Velké Březno.
Deﬁnitivní výsledky budou prezentovány 29. září. O tom, jak naše obec dopadla,
budeme informovat na našich stránkách
www.velke-brezno.cz.
Toto je vyjádření odborné poroty:
Zásadní zvýšení transparentnosti podle
přijatého plánu Transparentní radnice, zveřejnění významných a průkopnických informací na webu.
V roce 2014 nové zastupitelstvo schválilo koncepci a vytvoření nových obecních
internetových stránek v duchu Otevřené
radnice. Nové stránky jsou výrazně přehlednější a přinesly například tyto nové informace: Přehledná evidence smluv, výpis
faktur a objednávek, seznam budov a pozemků v majetku obce (včetně mapového
vyjádření), investiční akce, dluhy a pohledávky, přehled kontejnerů včetně nákladů
na komunální odpad a mnoho dalšího.
Obrovský skok v transparentnosti města.
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Například evidence smluv je mimořádně
přehledná, umožňuje bleskové třídění podle typu smlouvy, protistrany nebo výše
plnění. Zajímavý je též přehled nákladů
na opravu a údržbu obecních bytů, ceny
jejich nájmů a další.
Jiří Pavliš, zastupitel
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mimo jiné vedly reference obcí, které se
již do projektu zapojily (Česká Kamenice,
Velemín). Více informací v článku Celorepublikový projekt Obec Občanům dorazil
i do Velkého Března.
Michal Kulhánek, starosta obce

Celorepublikový
Poplatky
projekt Obec
za komunální odpad občanům dorazil
Termín splatnosti místního poplatku
i do Velkého Března
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016 byl
do 31. 8. 2016.
Občany, kteří poplatek ještě nemají uhrazen, žádáme, aby tak učinili v co možná nejkratším možném termínu.
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.
Petra Dvořáková,
referent správy daní a poplatků

Obec Velké Březno
se zapojila
do projektu
Obec občanům
Rada obce schválila uzavření Dohody
se společností Terra Group Investment
a.s., jíž se zavázala k součinnosti obce při
realizaci projektu Obec občanům. Jejím
cílem je pomoci domácnostem v obci prostřednictvím energetické soutěže elektřiny
a plynu získat úsporu za platby těchto komodit. Pro občany je zapojení do projektu
zcela zdarma. K tomuto rozhodnutí nás

Vážení občané, naše obec se zapojila do celostátního projektu Obec Občanům, který pomáhá získat domácnostem,
ﬁrmám i spolkům nové prostředky pro
budoucí rozvoj. V rámci tohoto projektu
proběhne energetická soutěž na dodávky
elektřinu a plynu pro naše občany. Pokud
chcete platit méně, bez starostí a za jasně
stanovených podmínek, využijte této možnosti. Platí i pro občany se smlouvami uzavřenými na dobu určitou.
Průměrná úspora domácnosti činí
5 260 Kč/rok.
Vznik projektu byl iniciován samotnými
obcemi, které reagovaly na přání občanů
bezpečně získat lepší podmínky odběru
elektřiny, zemního plynu a vody. Společně
se zárukou transparentních smluvních podmínek a zajištění jednoduchého procesu
případné změny dodavatele.
Připravte si
• Vyúčtovací fakturu za elektřinu a plyn.
• Smlouvu s aktuálním dodavatelem těchto energií včetně dodatků, pokud ji máte.
• Průkaz totožnosti a případně doklad
SIPO.
Zapojte se
• Elektronickou přihláškou na
www.velkbrezno.obecobcanum.cz.
• Osobní registrací v zasedací místnosti
OÚ ve dnech Po 10. 10. 2016 a Po 24. 10.
2016 vždy od 15.00 do 17.00 hodin.
Zapojení probíhá na základě přihlášky
do Energetické soutěže a Dohody o zastupování, díky které se nemusíte o nic starat.
Celý proces zpracování, garanci férových
podmínek a dlouhodobý servis zajišťuje
společnost Terra Group.
Máte-li dotaz, kontaktujte
koordinátora pí. Alenu Roušalovou
na tel.: +420 731 119 616.
Průběh přihlášení
1. Na základě vyplnění přihlášky a doložení všech dokumentů Vám po skončení
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energetické soutěže pošleme SMS s vítězným dodavatelem a cenou.
2. Poté zajistíme kompletní papírování k zajištění levnějších dodávek.
3. Odešleme Vám poštou smlouvu s vítězným dodavatelem, která platí vždy na 24
měsíců. Energetická soutěž pro Vás bude
zajištěna opakovaně, a to každé 2 roky.
4. Po celou dobu máte k dispozici komplexní zákaznickou péči na čísle
+420 533 101 335.
Po úspěšném zpracování přihlášky obdržíte SMS s kódem, který zadáte na www.
terragroup.cz a my Vám zašleme ekologický balíček spořičů vody v hodnotě 1 000 Kč
jako dárek.
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minulého století. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou technologií, a to
v délce cca 320 m od křižovatky s ulicí Zámecká až ke křižovatce s ulicí Litoměřická.
Rekonstrukce bude probíhat po „etapách“
a vždy bude provedena dočasná stavba
provizorního vodovodu po povrchu komunikace pro zásobování přilehlých nemovitostí vodou v době provádění opravy dílčí
části hlavního řadu. Obyvatele žijící v této
lokalitě a návštěvníky zdravotního střediska žádáme o trpělivost, protože v době rekonstrukce bude omezena doprava a parkování v této ulici.
Michal Kulhánek, starosta obce

Rekonstrukce
vodovodu
v Mlýnské ulici

Možnosti stravování
pro externí strávníky
Domova pro seniory
Velké Březno

V průběhu září a října bude probíhat rekonstrukce vodovodního řadu v Mlýnské
ulici, který byl vybudován již ve 30. letech

Od 1. 9. 2016 pozastavilo vedení Domova
pro seniory ve Velkém Březně (dále jen DS)
vydávání obědů pro externí strávníky. Jako
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hlavní důvody uvádí tyto: „Vedení DS bylo
nuceno prodej obědů pro externí strávníky dočasně pozastavit, a to z důvodů ekonomických, organizačních a legislativních.
Konkrétně se jedná o nutnost měření energií, jejich porovnání s loňským rokem a stanovení validního koeﬁcientu pro přepočítání ostatních nákladů. Na základě tohoto
výpočtu se bude rozhodovat o dalším postupu. Ke konci roku 2016 je v plánu anketa
pro dosavadní externí strávníky, zda pro ně
bude nově vypočítaná cena vyhovující. Vedení DS se však obává, že nově stanovená
cena již nebude tak příznivá, jako tomu bylo
doposud. Do konce letošního roku by měla
proběhnout rekonstrukce podlahy kuchyně
a pořízení nového potřebného vybavení,
což je jeden z dalších důvodů pro pozastavení obědů externím strávníkům. Samozřejmě nás zájem o naše služby ze strany veřejnosti těší a doufáme, že nově stanovená
cena za oběd bude stále přijatelná.“
Vedení obce si uvědomuje, že pro řadu
občanů znamená ukončení výdeje obědů
komplikaci, proto byla pověřena vedoucí
úseku správních činností OÚ Mgr. Pavlína
Linková, aby vyhledala možnosti, jak by
bylo možné si od 1. 9. dovoz nebo donášku obědů zajistit jiným způsobem. Zde je
přehled hlavních možností, kde lze zajistit
si tuto službu:
• Pampeliška o.p.s.,
která v obci již působí. Kontakt:
www.pampeliska-ss.cz,
tel: +420 484 842 261,
mob. 724 582 753
• Školní jídelna ZŠ Velké Březno
tel.: 475 228 395
– kontaktní osoba paní Linda Knotková.
Využít lze také prodejce hotových
vakuovaných jídel, např.:

Chodník v ulici Litoměřická před rekonstrukcí.
• KM produkt – food
www.km-produkt.cz,
tel.: +420 417 863 907
• G3K spol. s.r.o.
http://rozvoz-jidel.eu/
tel.: +420 800 130 111
U těchto vakuovaných jídel je však třeba mít na zřeteli, že dodávaná jídla nejsou
dovážena v termo jídlonosičích, ale v plastových obalech a je tedy potřeba si jídlo
doma ohřát.
Michal Kulhánek, starosta obce

Chodník v ulici Litoměřická po rekonstrukci.

Poznámka: Redakční rada obdržela dopis
formulující stížnost na pozastavení vydávání obědů v Domově pro seniory externím
strávníkům. Jelikož se jednalo o anonym,
není příspěvek zveřejněn. Nicméně se domníváme, že výše uvedený článek odpovídá na veškeré dotazy v něm uvedené.
(red)
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Žádost o dotaci
z Fondu vodního
hospodářství
Ústeckého kraje
Obec Velké Březno vlastní velké množství
vodohospodářské infrastruktury, kterou je
třeba vzhledem k jejímu stáří obnovovat.
Na tuto obnovu je možné získat dotace
z Fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje, a proto jsme v červenci žádost o dotaci podali. Výše dotace dosahuje až 70 %
nákladů (cca 3 000 000 Kč), spoluúčast
obce činí 30 % nákladů (cca 1 000 000 Kč).
O poskytnutí/neposkytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje, které
by mělo žádosti projednávat na podzim.
V rámci Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje jsme podali žádost o dotaci na:
1. Velké Březno, Mlýnská ulice – obnova vodovodu
Jedná se o výměnu litinového potrubí DN 80 litinového vodovodního řadu
z roku 1930 za nový HPDE průměr
90 x 5,4 PN 16 SDR v délce 316 m. Předpokládané náklady 1 030 000 Kč.
2. ČOV Velké Březno – celková výměna zařízení česlí pro čistírnu odpadních vod
Jedná se o výměnu zařízení hrubého
předčištění v čerpací stanici vod u Tivoli, dojde k výměně samočistících česlí
a s tím souvisejícího šnekového dopravníku shrabků a elektrického rozvaděče.
Předpokládané náklady 500 000 Kč.
3. Velké Březno – výměna vodovodu v části
MK Zadní a propoj do MK Nová
Jedná se o výměnu poruchového potrubí z litiny DN 80 za nové HPDE průměr
90 x 5,4 PN SDR 11 v délce cca 205 m
v části ulice Zadní a propojení do ulice
Nová. Předpokládané náklady 800 000 Kč.
4. Valtířov Kolonka – celková obnova ČSOV
Jedná se o celkovou obnovu ČSOV Valtířov Kolonka. Předpokládané náklady
2 100 000 Kč.
Ceny jsou uvedeny bez DPH a realizovat
tyto akce budeme i v případě, že dotaci nezískáme.
Michal Kulhánek, starosta obce

Ve valtířovské
pískovně přibydou
nové herní prvky
V prosinci loňského roku vytvořili žáci ZŠ
Velké Březno návrhy herních prvků, které
by chtěli do pískovny doplnit. Obec si z převažujících návrhů některé vybrala a v lednu
podala žádost o dotaci na MMR na realizaci
projektu s názvem „Pískovna pro všechny“.
Žádost bohužel schválena nebyla, proto
Rada obce rozhodla, že nové herní prvky

Digitální vizualizace herních prvků projektu „Pískovna pro všechny“.
zbuduje obec na své náklady. Nové prvky
budou z větší části určeny dětem od 10
do 14 let a v průběhu října tak dojde k doplnění o workoutovou sestavu s hrazdou,
bradly, lanem, požární tyčí, kruhy a žebříky.
Přibydou také houpačky a dřevěný altán
s lavicemi. Předběžná podoba nových prvků je v přiložené vizualizaci.
Michal Kulhánek, starosta obce

Volby
do zastupitelstva
Ústeckého kraje
a volby do senátu
TERMÍNY VOLEB:
• 07. 10. 2016 od 14.00 – 22.00 hodin
• 08. 10. 2016 od 8.00 – 14.00 hodin
Případně druhé kolo voleb na 1/3 senátu
Parlamentu ČR:
• 14. 10. 2016 od 14.00 – 22.00 hodin
• 15. 10. 2016 od 8.00 – 14.00 hodin
Pro tyto účely jsou v našem volebním
obvodu ustanoveny dva volební okrsky:
• Okrsek č. 1 – Velké Březno, adresa: budova Obecního úřadu, Děčínská 211, Velké
Březno
• Okrsek č. 2 – Velké Březno – Valtířov, adresa: Pohostinství Na Kopečku, Valtířov
Pokud víte, že nebudete moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu
voličů jste zapsáni (tedy v místě Vašeho trvalého pobytu), je možné požádat o vydání
voličského průkazu. Vzor žádosti je umístěn
na webových stránkách obce Velké Březno
v sekci „informace k volbám, “ případně je
možné si ji vyzvednout na Obecním úřadě
Velké Březno osobně.
Způsob uplatnění žádosti o voličské průkazy:
1. V listinné podobě (písemně), žádost musí
být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele
2. V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem
3. Žádostí v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky

4. Osobně na obecním úřadě v úředních
hodinách
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů
ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou
volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Pokud se tedy volič nachází mimo území
kraje, ve kterém je hlášen k trvalému pobytu, právo volit na voličský průkaz nemůže
uplatnit. Totéž platí pro volby do senátu.
Mgr. Pavlína Linková,
úsek správních činností

Oznámení
Sběrné místo v obci Velké Březno, rozšířilo provozní dobu o jeden den a to čtvrtek.
Otevírací doba:
ÚTERÝ a ČTVRTEK: 14.00 – 18.00,
SOBOTA: 10.00 – 15.00

Svoz nebezpečného
odpadu
Informujeme občany, že dne 8. 10. 2016
proběhne v obci Velké Březno a Valtířov
svoz nebezpečného odpadu (jedná se
např. o zbytky barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené
motorové a převodové oleje, léky, znečištěné obaly).
Vyzýváme tímto občany, aby výše uvedený druh odpadu přistavili ke své odpadové
nádobě den před stanoveným termínem
svozu.

Svoz žoků
Svoz žoků proběhne v obci Velké Březno
a Valtířov v termínu 26. 11. 2016.
Žoky lze nyní NOVĚ vyzvednout
ve sběrném místě ve Velkém Březně a to
od 25. 10. 2016, v rámci provozní doby
sběrného dvora.
Libuše Kršková, životní prostředí
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Krátce z Úseku
správy obecního
majetku
Od března do konce srpna 2016 byly vedle běžných drobných oprav realizovány
následující větší opravy a stavební akce.
1) Zateplení stropů podkrovních bytů
v objektech Litoměřická 64 a 206 a Děčínská 168.
2) Demolice zdí „ Starého pivovaru“ v ulici Pivovarská včetně narušených kleneb sklepů a urovnání terénu pro další
využití. V měsíci říjnu bude provedeno
oplocení z betonového pohledového plotu včetně osazení 2ks vjezdových vrat do nového sběrného dvora.
Na přístupný zbytek plochy byly již
přemístěny sběrné kontejnery z dolního náměstí.
3) Litoměřická 104, byt č. 4 – vyrovnání
podlahy OSB deskami a pokládka PVC
lina.
4) Litoměřická 248, byt č. 1 (sklep) – zateplení podlahy 100mm polystyrénovými deskami, nová hydroizolace, betonová mazanina a PVC lino.
5) Litoměřická 206 – venkovní úpravy
po hydroizolaci objektu včetně zpevnění dvorku zámkovou dlažbou a nového oplocení u vjezdu na dvorek.
6) ZŠ, Školní 228 – přestavba plotu z lícových cihel (viz. foto).
7) ZŠ, Školní 87 – odbourání nepoužívaných komínů pod úroveň střešní
roviny, doplnění střešní krytiny po komínech a oprava 3ks používaných komínů.
8) Děčínská 168, byt č. 4 – přestavba podlahy balkonu včetně nové dvousložko-
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9)

10)

11)
12)
13)

14)

15)

vé hydroizolace, oplechování okrajů
a nového žlabu, provedení nové dlažby a výměna dřevěného zábradlí.
Na Výsluní 390, byt č. 4 – odstranění
havarijního stavu zatékání vody ze sprchového koutu do podlahy a stěn provedením dvousložkové hydroizolace
na podlaze a do 50cm výše stěn, nová
betonová mazanina a dlažba podlahy,
nové obklady do výše 50cm.
Výměny plynových kotlů v obecních
bytech Na Výsluní 391, byt č. 1, Náměstí 171, byt č. 5, Děčínská 168, byt č. 1
a Ústecká 152, byt č. 3.
Nová el. přípojka pro sběrný dvůr.
Děčínská 169 – výměna dřevěné části
oplocení.
Kominíci provedli, jako každý rok, kontrolu a čištění spalinových cest a v případech výměny plynových kotlů i výměnu hliníkových komínových vložek
za nerezové.
Zahradní 142 – přestavba oplocení včetně výměny vchodové branky
a vjezdových vrat.
Těsně před dokončením jsou kontroly
veškerých plynových zařízení v majetku obce revizním technikem za účelem vystavení nových revizních zpráv
po 3 letech.
Miroslav Šesták,
vedoucí úseku správy obecního majetku

Opravy chodníků
V letním období došlo k opravám chodníků u parčíku ve Vítově, v Litoměřické ulici
a chodníku ke školce. V opravách budeme
i nadále pokračovat (viz. foto na straně 3).
Kateřina Jelínková,
Úsek správy obecního majetku

Nově opravený plot u horní budovy Základní školy Velké Březno.
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Strategický
rozvojový dokument
obce
V průběhu letních prázdnin mohli všichni
občané vyjádřit svůj názor, jakým směrem
by se obec Velké Březno měla v následujících letech ubírat. Své představy vyjadřovali vyplněním tištěného dotazníku, který
byl součástí červnového zpravodaje, anebo vyplněním jeho internetové podoby
na webových stránkách obce. Dotazníků
bylo vyplněno celkem 137 a v současnosti probíhá vyhodnocování Vašich návrhů.
V průběhu měsíce října pak proběhne
veřejná beseda s občany za přítomnosti
zástupců FSE UJEP. O datu a místu konání budete včas informováni na webových
stránkách, či jiným způsobem.
Michal Kulhánek, starosta

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko
do mateřské školy
Právě před rokem jsem v tomto Zpravodaji, jako nová ředitelka MŠ, zmiňovala
svou vizi a několik konkrétních akcí a plánů.
Většinu toho se, díky sehranému kolektivu,
podařilo uskutečnit, a co se nevešlo do minulého školního roku, to určitě zařadíme
letos.
Mateřská škola je pro školní rok
2016/2017 zcela obsazena. Hledali jsme
východisko, jak vyhovět i rodičům 2, 5 letých dětí, protože na ně nebyla MŠ personálně ani provozně vybavena. Nakonec se
pro tyto dětičky povedlo vytvořit zázemí
a hlavně jsme využili možnosti přijmout
další pracovní sílu, tzv. chůvičku, která se
těmto mrňouskům v oddělení Berušek
naplno věnuje a pomáhá překonat jejich
první odloučení od rodičů. Tuto nelehkou
úlohu přijala bývalá ředitelka naší MŠ paní
Jana Jarošová, za což ji opravdu velice děkuji!
V letošním školním roce nabízíme dětem
pět zájmových kroužků: „Malí umělci“ pod
vedením paní učitelky Marcelky Grivalské;
„Cvičíme pro radost“ – taneční kroužek paní
učitelky Ivanky Mottlové; „Angličtina hrou“
pod vedením paní učitelky Dity Doležalové; „Muzikantík“ – hudební kroužek, kde se
děti mimo jiné seznámí, pod vedením paní
učitelky Štěpánky Gutierrez, s hrou na ﬂétničku; „Všeználek“ – všestranně zaměřený
kroužek s paní učitelkou Stáňou Motyčkovou a Pavlou Hasprovou. Pokud bude o tyto
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kroužky ze strany dětí a rodičů zájem, začnou se od měsíce října pravidelně scházet.
V pátek 16. 9. zahájila skupina dětí naší
MŠ svůj desetitýdenní předplavecký výcvik
tzv. „Plaveckou školičku“ v plavecké hale
v Děčíně. Zájem byl nepředvídatelný, proto
se, bohužel, nemohlo všem zájemcům vyhovět.
A co nás ve školním roce 2016/2017
čeká? Určitě se můžeme těšit na řadu společných aktivit s rodiči a dětmi, na spoustu
kulturních představení a naplánovaných
akcí a výletů, na jarní školu v přírodě a možná i něco nového. Také budeme i nadále
s radostí sbírat lesní plody pro zvířátka,
starý papír pro záchranu stromů (mimo jiné
jsme se stali vítěznou MŠ ve sběru starého
papíru ve školním roce 2015/2016) a neopomeneme sběr víček od PET lahví pro
Martínka Maredu, s kterým jsme se v červnu osobně setkali.
Informace o naší školičce, aktuality, fotogalerii nebo jídelníček naleznete na:
www.skolka-materska.cz.
Pavla Hasprová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Tábor v Chorvatsku
Po loňském úspěšném pobytu u moře
jsme se rozhodli tento tábor zopakovat.
Místem pobytu se opět stalo přímořské letovisko Sveti Filip i Jakov. Ubytovaní jsme
byli v kempu Livada ve čtyřlůžkových chatách a karavanech. O plná bříška se nám
starala česká paní kuchařka, kterou jsme
si přivezli s sebou. Náš kemp se nacházel
přímo na břehu azurového moře s nádherným výhledem na protější ostrov Pašman. Letovisko nabízelo spousty možností
ke krásným procházkám. Vstupy do moře
byly vhodné jak pro malé děti, a to z písčité pláže nebo po schodech se zábradlím
s mírně klesajícím dnem, tak pro starší táborníky z kamenných bariér vhodných i pro

Z tábora v Chorvatsku.

ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV

III. ČTVRTLETÍ 2016

Osvědčení o přijetí naší základní školy do programu „Škola podporující zdraví v ČR“.

skákání do vody a další radovánky. Přímo
na pláži mohly děti využít vícefunkční hřiště – na basket, fotbálek, …, hřiště na plážový volejbal, stoly na ping pong, různá prolézadla a houpačky. V místě byla k dispozici
i půjčovna šlapadel nebo velké trampolíny.
Vše doplňovaly obchůdky se zmrzlinou
a dalšími dobrůtkami nebo suvenýry.
Hlavním programem bylo užít si radovánek u moře, ale zlákalo nás i mnoho příležitostí k procházkám a sportování. Vedoucí pro nás měli připraven i další program,
např. výlet vláčkem na tobogány do Biogradu nebo večerní návštěvu Zadaru; vyhlášení Miss moře, karnevalový průvod, stezku
odvahy a další různé turnaje, soutěže a aktivity. Domů jsme odjížděli nejen opálení, ale
i plní zážitků. Veškeré táborové dění si můžete prohlédnout na: http://ﬁlipijakov2016.
rajce.idnes.cz/
Velké díky patří Radě rodičů při ZŠ, která
ﬁnančně tento pobyt podpořila!
Pavla Hasprová

Škola obhájila titul
Zdravá škola
Mezi tzv. Školy podporující zdraví (ŠPZ)
patří naše škola již od roku 1992 a musí každé čtyři roky svoje místo v této prestižní
společnosti obhajovat. Dosažené výsledky
škol posuzuje Státní zdravotní ústav v Praze a rozhoduje o tom, kdo tento čestný
titul může používat další čtyři roky. V Ústeckém kraji je celkem 14 základních škol
s tímto titulem a v okrese Ústí nad Labem
pouze naše základní škola. Z hodnocení
Státního zdravotního ústavu z června roku
2016 vybírám: „Předložený projekt splňuje
veškeré náležitosti po obsahové i formální
stránce. Z textu je patrné, že program školy

je promyšlený, postavený na naplňování zásad programu ŠPZ. Škola organizuje širokou
paletu školních a mimoškolních aktivit, což
vyžaduje velké nasazení všech pracovníků
školy jak pedagogických, tak provozních. Náročným úkolem pro školu je také zvládnout
velký počet dětí s různými typy poruch učení
či zdravotního postižení.“
Program sdružuje školy, které zdraví vnímají jako výsledek vzájemně působících
faktorů bio – psycho – sociálních. Tento
přístup odpovídá i pojetí Světové zdravotnické organizace. Zmíněné faktory se školy
snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou
komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením
životních kompetencí všech členů školního
společenství. Koordinátorem a garantem
programu ŠPZ v České republice je Státní
zdravotní ústav (SZÚ) se sídlem v Praze. Národní síť programu Škola podporující zdraví
v ČR je zároveň jedním ze 43 členů evropské sítě Schools for Health in Europe (SHE),
která má v Evropě tradici od roku 1992.
Dominantním prvkem celého projektu je
zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody všech žáků a pracovníků školy.
Postupným cílem je vytvořit ze školy místo aktivního poznávání, místo, kde se plně
respektují individuální zvláštnosti každého
dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Základem je partnerský vztah
mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči.
Programu Škola podporující zdraví byl
věnován celodenní seminář v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR. Na tomto mezioborovém a meziresortním semináři zaznělo mnoho příspěvků oceňujících program
ŠPZ pro jeho komplexnost v pojetí zdraví
a v přístupu ke školské prevenci rizikového
chování. Z vyjádření ministryně školství Kateřiny Valachové vybírám: „Program Zdravá
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Několik zajímavých čísel z naší školy
325
2
404
246
19
33
75
129 032
30 000
90
53
25
1
10 060
42
5
359
31 288
24

počet strávníků ve školní jídelně
pro tolik žáků vaříme bezlepkovou dietu
počet žáků naší školy k 1. 9. 2016
počet žáků v roce 1995
počet tříd
počet kroužků
počet žáků základní umělecké školy
za tolik peněz sebrali žáci během školního roku druhotné suroviny
tolik peněz poslala škola během školního roku na charitativní účely
počet integrovaných žáků s poruchou učení
počet prvňáčků ve školním roce 2016/2017
tolik let škola smí používat titul Zdravá škola
tolik let smíme používat titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně
hrubý nástupní plat mladé kvaliﬁkované kuchařky
počet zaměstnanců školy
počet olympioniků, kteří za poslední dva roky navštívili naši školu
počet pochval udělených třídními učiteli za školní rok
počet zameškaných hodin za školní rok
tolik let nepřetržitě pracuje na naší škole školní psycholožka
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

škola má moji plnou podporu jako ministryně
školství! Domnívám se, že by bylo na místě,
abychom společně s ministrem zdravotnictví
hledali prostředky pro dotační program tak,
aby bylo jasné, že dělat něco navíc se vyplácí
a aby školy to pocítily i z hlediska konkrétních
materiálních potřeb.“
Krátká reportáž ze semináře v poslanecké sněmovně, na kterém vystoupili kromě
ministryně školství také zástupci rezortu
zdravotnictví a školství, ředitelka České
úřadovny Světové zdravotnické organizace
a ústřední školní inspektor, je dostupná na:
https://www.youtube.com/watch?v=lknl7OsY-lY
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování vedené pedagogem, asistentem pedagoga, či jinou osobou, která
bude vedením školy určena pro vedení doučování. Této aktivitě bude věnovat 5 učitelek.
Celkem na tyto aktivity škola vyčerpá během 2 let více jak 1 milion korun.
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

Škola bude čerpat
evropské peníze

Žáci odešli 30. června 2016 na prázdniny a školní ruch utichl. Tento klid však byl
pouze zdánlivý a rád bych obecní veřejnost
informoval o některých aktivitách, které
probíhaly na velkobřezenské škole v době
prázdnin:

Škola využije možnost čerpání evropských peněz z tzv. šablon. Na jaké aktivity
a činnosti škola peníze využije:
1. Školní psycholožka – Zkoumá klima
ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky,
pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo
školu. Školní psycholog spolupracuje
také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.
2. Čtenářský klub – Cílem této aktivity je
podpořit žáky 1. stupně základní školy
ohrožených nízkou úrovní čtenářské gramotnosti.
3. Klub zábavné logiky a deskových her
– Cílem aktivity je rozvoj logického (ale
i informatického) a strategického myšlení
dětí.
4. Doučování žáků – Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem ve zvládnutí standardů daných
Rámcovým vzdělávacím programem pro

základní vzdělávání a usnadnění přechodu žáků na vyšší stupeň vzdělání.

Prázdninový klid?
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• U hřiště s umělým povrchem byly vyměněny sítě za brankami a též odrazové
desky pro basketbal svítí novotou.
• Dětské hřiště Čtyři věže u horní budovy
prošlo generální opravou.
• Ve školní jídelně proběhly tyto změny:
byl opraven elektrický sporák, pořízen
jeden nový, bylo vyměněno výdejní
okénko, opraven a vymalován sklep pod
školní jídelnou.
• V dolní budově byla vymalována chodba
ve 2. patře, několik kabinetů a nářaďovna.
• U nově vznikající učebny bylo rekonstruováno osvětlení.
• K vymalované tělocvičně se přidaly nově
vybroušené a nalakované palubky.
• Během celých prázdnin bylo otevřené
školní hřiště za přítomnosti správce.
• Kolem horní budovy vzniklo nové oplocení.
• Na dolní budově se upravovaly komíny.
• Podařilo se během prázdnin na MŠMT
získat ﬁnanční prostředky na činnost
školní psycholožky.
• Ve spolupráci s nadací WOMEN FOR
WOMEN škola zajistila pro 7 žáků obědy
zdarma pro celý příští školní rok.
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

Slavnostní předání
šeku na 9 000 Kč
Dne 24. 6. se žáci základní a mateřské
školy sešli v aule, aby mohli předat nemocnému Martinu Maredovi šek na devět tisíc
korun. Martínek přijel s celou svou rodinou
a dokonce dětem zahrál několik skladbiček na piano. Žáci i občané Velkého Března
po celý rok sbírali pro Martina víčka a získali
za ně 6 601 Kč. Navíc škola v soutěži „Plastožrout“ obsadila krásné druhé místo v rámci
celé ČR a získala tak dalších 1 500 korun.
Vše nakonec Rada rodičů zaokrouhlila
na 9 000 Kč a společně jsme tak mohli při-

Snímek ze slavnostního předávání šeku pro Martina Mareda.
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spět na další pobyt Martínka v lázních Klimkovice. Velké poděkování také patří panu
Václavu Mikeschovi, který vždy sebraná víčka odveze do Rynoltic. Po předání šeku proběhl v aule bohatý kulturní program plný
zpěvu a tance. Své umění předvedly zdejší
mažoretky, žáci 5. B se svou taneční choreograﬁí ve stylu ﬁlmu Pomáda, žáci 3. B zatančili v pyžamkách a předvedl se i taneční
kroužek z MŠ. Všem, kteří pomáhají sběrem
víček moc děkuji a věřím, že jich další školní
rok nasbíráme ještě víc.
Mgr.Lenka Šidáková

Škola odměnila
nejlepší
sběrače školy
Dne 24. 6. proběhlo v aule slavnostní
předávání certiﬁkátů nejlepším sběračům
školy. Škola třídí nejen papír, vybité baterie a pet lahve, ale také hliníkové plechovky od nápojů, tonery, vysloužilé elektro
a víčka. Toto vše nosí naši žáci během roku
do školy. Paní učitelky vše pečlivě zapisují
a na konci roku navrhnou nejlepší sběrače
ze své třídy. V tomto případě se tedy nejedná o jednorázové donesení velkého množství jednoho druhu odpadu, ale jde o celoroční mravenčí práci v mnoha případě celé
rodiny a jejího příbuzenstva.
Ve školním roce 2015/16 jsme odměnili
rekordní počet sběračů, konkrétně 126 žáků
z 1. i 2. stupně. Všem odměněným žákům
i jejich rodinám moc děkujeme, neboť naše
společné snažení je přínosem pro naše životní prostředí a v neposlední řadě na účet
Rady rodičů přibyla částka 129 032 Kč, která
opět poslouží našim dětem. Z účtu Rady rodičů je placena většina akcí naší školy.
Lenka Šidáková,
koordinátor EVVO

Koláž z vítání prvňáčků pro nový školní rok 2016/2017.

První třída
Co se každému z nás vybaví, když se řekne první třída? Tak schválně – vyzkoušejte
si to…
Odhaduji, že „zralým“ ročníkům (což jsou
ti, kteří už se starají o vnoučky) vzpomínka na vlastní příchod do první třídy, „mladým“ ročníkům (to jsou zase ti, kteří chodí
do školy) myšlenka typu „Kdybysem to byl
věděl, tak bysem sem nechodil“ a ročníkům
středním (za které považuji i ty, kteří mají
čerstvé prvňáčky) visí nad hlavou velké
otazníky „Jakpak se té naší Marušce povede“ a „Co ten náš Honzík, kdypak asi donese
první poznámku“…
Úplně zvláštní kategorie jsou učitelky,
kterým visí nad hlavou spíše věty zvolací
a přací s velkými vykřičníky. V hlavě slyší
„Připrav pro děti hezkou třídu“, „Najdi pořádné učebnice“, „Sežeň nějaký hezký dárek, pro děti – aby měly radost, a pro rodi-

Sběr druhotných surovin na Základní škole Velké Březno – školní rok 2015–2016
SUROVINA
Papír
Plast (lahve)
Plechovky
Víčka
Tonery
Mobily
Elektro
Celkem

MNOŽSTVÍ
58 520 kg
1 120 kg
126 kg
943 kg
20 kg
987 kg

PENÍZE
105 336 Kč
3 360 Kč
1 890 Kč
6 601 Kč
5 366 Kč
3 518 Kč
2 961 Kč
129 032 Kč

Projekt „Recyklohraní“
SUROVINA
Baterie
Elektro
Soutěž

Celkem

MNOŽSTVÍ
1 531 kg
2 083 kg
Výhra podzimní soutěže
v Ústeckém kraji
ve sběru baterií

BODY
8 345
6 249
3 000

17 594 bodů

če – aby byl aspoň trochu užitečný“ nebo
„Kdybych tak mohla dostat šikovné děti“
a hlavně „Kéž ten první den a vůbec celý rok
proběhne úplně bez chybičky, a děťátka se
do školy budou těšit“.
Příprava první třídy začíná pro učitelku už
v lednu zápisem do školy, pokračuje v červnu hledáním těch nejsprávnějších učebnic,
nejlepších pomůcek a nejpotřebnějších
školních potřeb, a nejvíc pak koncem srpna, kdy se chystá celý ten uvítací ceremoniál, a také se šperkují třídy. Ve Velkém Březně
máme mnoho příznivců, kteří starostlivým
a uběhaným učitelkám pomáhají – ať už
fyzicky, psychicky, či materiálně. Každá pomoc dobrá, to známe už dávno, a ta materiální či ﬁnanční určitě není na konci v řadě
(pomalu začíná platit „bez peněz do školy
nelez“). Všichni si pak oddechneme, když
najdeme cestu, jak rodičům ulevit, a někoho, kdo to pak zaplatí.
Na letošní prvňáčky (i rodiče) čekalo
v lavicích opravdu hodně užitečných věcí
– psací tabulky, barvy, pastelky, ﬁxy, lepidla, láhev na pití, sportovní pytlík na cvičky, a další věci, které máme připraveny
„v šuplíčku a v poličce“ na práci v hodinách
výtvarné výchovy, vše v hodnotě několik tisíc korun. Letos se na tomto sponzorování
podílelo několik organizací, ale i jednotlivců.
Velké díky za ﬁnanční podporu patří
ﬁrmě Bovys (zajišťuje ovoce a zeleninu
do školy v rámci projektu EU), rádiu Hitradio FM (zaměřuje se na mladé rodiny), dále
obecním úřadům v Homoli u Panny a v Malém Březně, v neposlední řadě panu starostovi Kulhánkovi a místostarostovi Šidákovi,
kteří už šestým rokem pravidelně přispívají
na dárky jak k lednovému zápisu prvňáčků,
tak i na lavici k 1. září. Tato suma dosahuje
už několika tisíců korun.
A co letošní prvňáčci ve škole ve Velkém
Březně a jejich první den? Možná si vybaví obrovskou plachetnici, která je přivítala
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Na cyklovýletu vládla dobrá nálada.

Vítání prvňáčků 1. září 2016.
v aule školy, semínko stromu v květináči,
které dostaly s uvítacím listem do školy,
a spoustu dárků na lavici ve své třídě. Ostatně, zkuste se jich zeptat, budete je potkávat
každý den, a poznáte je podle velikánské
nové tašky na zádech. A popřejte jim při
tom šťastnou plavbu první třídou! (totéž
jim přejí i učitelky prvních tříd)
Mgr. Hana Zatloukalová,
třídní učitelka 1. B
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pravila pro cyklisty mnohá překvapení,
nejen očekávané příjemné sjezdy, ale sem
tam i nějaký ten kopeček. Na únavu však
každý rychle zapomněl nad talířem výborného malečovského guláše. Odtud to už
jelo samo až zpět na fotbalové hřiště ve Velkém Březně.
Po dojezdu všech cyklistů jsme 2. ročník

řádně zhodnotili, vylosovali pěkné ceny, zasmáli se u soutěží s cyklistickou tématikou
a dopřáli si místní specialitu z udírny.
Celý den nás doprovázelo hezké počasí
a panovala dobrá nálada, tak zase za rok!
Velice děkujeme všem sponzorům a OÚ
Velké Březno za podporu této akce!
Jan Haspra, kulturní komise

KULTURA

Cyklotour
Vel–Val 2016
V sobotu 18. června ráno se na hřišti FK
Jiskra Velké Březno sjelo na padesát cyklistů připravených zúčastnit se výletu po Českém středohoří. Po předání důležitých
informací a hlavně jednotných triček se
všichni vydali kolektivním tempem po cyklostezce směr Střekov.
První občerstvovací zastávka byla v Loděnici v Brné. Dále se pokračovalo po příjemné rovince podél řeky Labe až do Sebuzína.
Náročnější úsek do Hlinné letos zvládla
většina účastníků, zajištěné přepravní vozidlo tak využily pouze maminky s nejmladšími dětmi.
V Hlinné bylo poslední místo, kde se daly
načerpat síly před zdoláním Varhoště.
Na vrcholu na statečné cyklisty čekal nejen zasloužený odpočinek, Tatranka a osvěžující voda, ale také možnost vystoupat
na varhošťskou rozhlednu a pokochat se
krásným výhledem.
Po odpočinku se všichni vydali směrem
na Tašov. Cesta krásnou přírodou však při-

Cyklotour Vel–Val 2016 se vydařil.

Účastníci cyklovýletu po Českém středohoří na společné fotograﬁi.
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Den obce
V sobotu 3. září 2016 se uskutečnil vedle
oslav 70 let FK Jiskry Velké Březno již potřetí Den obce, tentokrát na Dolním náměstí
ve Velkém Březně. O vzornou reprezentaci
obce se zasloužili především naše mateřská
škola, základní škola a hasiči. Zejména pro
malé návštěvníky byl připraven zajímavý
program, vedle různých dovednostních
a znalostních her si mohli zastřílet z luku,
zabojovat i vyzkoušet si staré zbraně. Dospělým se naopak líbilo představení Prohibice v Čechách, parodie na americké gangsterky. Zajímavá byla i prohlídka hasičských
vozů a hasičárny.
Všem zainteresovaným patří velký dík
za realizaci Dne obce. Příští rok si budeme
připomínat 850 let od první zmínky o naší
obci, která si jistě zaslouží toto výročí okázale oslavit.
Michal Šidák, místostarosta obce

Na Dni obce nechyběl především humor.

Na Dni obce našli zábavu všichni členové rodin.

Dospělí se pobavili při představení „Prohibice v Čechách“.

Přehled kulturních akcí v naší obci (říjen – prosinec 2016)
Říjen
Zahradní slavnosti (1. října 2016 od 14h.)
Pořadatel: Hostinec Na Kopečku
Hraběcí mlsání – Štrůdlování (8. října 2016 od 10h. do 16h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Noční prohlídka (8. října 2016 od 20h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Lampiónový průvod (28. října 2016)
Pořadatel: Občanské sdružení – ženy Velkého Března a Valtířova
Zavírání okenic aneb jaká byla letošní sezóna
– ukončení sezóny (30. října 2016 od 15h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Prosinec
Mikulášská
Pořadatel: Obec Velké Březno

Čaj o páté – Žoﬁe Chotková a Velké Březno
(14. října 2016 od 17h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Adventní koncert
Pořadatel: Obec Velké Březno

Drakiáda
Pořadatel: Tělovýchovná jednota Spartak Valtířov

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
Pořadatel: Obec Velké Březno

Pozn. V případě neuvedení termínu konání dané kulturní akce najdete bližší informace před jejím konáním buď na webových stránkách obce www. velke-brezno.cz
nebo na webových stránkách pořadatele anebo na vyvěšených plakátech.
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Babí léto v Domově
pro seniory

Muzeum Československého opevnění ve Valtířově.

MÍSTNÍ SPOLKY

Muzeum
Československého
opevnění Valtířov
Muzeum Československého opevnění Valtířov vás zve na prohlídku. Jedná se
o zrekonstruovaný a vybavený bunkr, tzv.
ŘOPÍK (podle ředitelství opevňovacích
prací), vzor 37 typ A-200, vybudován byl
na obranu republiky v roce 1938. Postavila
jej stavební ﬁrma kpt. pěch. Emila Kolenera,
dle návrhu architekta Václava Šulce a Josefa
Jirouška.

Bunkr má cca 8 m2 vnitřních prostor
a chrání ho 80cm silné železobetonové
stěny. Uvnitř bunkru najdete mimo jiné
periskop, pancéřové dveře, mříže, lapače
zplodin, lafety pro kulomety (držáky), dále
úředně znehodnocené kulomety, samopaly, granáty, masky, munice, bajonety, helmy, atd.
Vstupné je vždy po dobu návštěvního
dne DOBROVOLNÉ!
Nejbližší návštěvní dny:
28. 9. 2016 13–17 hod.
09. 10. 2016 13–17 hod.
28. 10. 2016 13–17 hod.
17. 11. 2016 13–17 hod.
*doporučuji sledovat webové stránky
www.ropik.unas.cz, občas nějaký návštěvní
den přibyde!
Jan Málek, provozovatel

Naši senioři potvrdili, že mají zkušenosti, nápady a neschází jim ani potřebný fortel.

Po letních prázdninových měsících je tu
září a blížící se podzim. V našem domově
po klidnějším létě a teplých dnech strávených pod slunečníky na venkovní terase
či v zahradním altánu při kávě a příjemné
hudbě harmoniky přichází bohatý program
pro naše klienty i veřejnost. V rámci Týdnů
pro duševní zdraví jsme náš domov prezentovali na Veletrhu sociálních služeb v Ústí
nad Labem. K této příležitosti připravovali
celé léto naši klienti nápadité výrobky, kterými by mohli náš domov prezentovat. Den
před samotným konáním akce napekli klientky slané i sladké záviny z listového těsta,
na kterých si mohli návštěvníci veletrhu pochutnat. Fotograﬁe ze společenských akcí,
kterých se naši klienti účastnili během roku
zdobily prezentační stánek domova. Během léta jsme se nepřipravovali jen na výše
zmiňovaný veletrh, ale také na naši tradiční Zahradní slavnost. Dekorace a výzdoba
byla svěřena do rukou našich klientů a pracovníků, kteří společně v průběhu července
a srpna vyráběli, šili, stříhali a lepili, aby bylo
vše včas a pečlivě připravené. Máme radost
z vydařených akcí a již se těšíme na další
nadcházející akce a společenské události,
které klienty domova během podzimu čekají.
Bc. Lenka Krištofová,
za Domov pro seniory Velké Březno,
příspěvková organizace

Hasiči hlásí,
informují
Ve 3. Čtvrtletí 2016 uskutečnila jednotka
SDH Velké Březno 23 výjezdů, které si vyžádaly 38 hodin aktivního nasazení. Jednotka se náročné výjezdové činnosti zhostila
dobře, úspěšně.
Z výčtu výjezdové činnosti vyplývá:
• 10x výjezd k požárům (1x objekt bývalé
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•
•

•

•

loděnice Olšinky, 2x požáru výškové budovy Střekov – Žukovova, 1x k požáru
trafostanice v Malém Březně, 1x k hoření kabelů v objektu loděnice Olšinky, 1x
k požáru ubytovny Střekov – Purkyňova
ul., planý poplach, 1x požár trafostanice
Svádov, 1x k požáru automobilu v Ústí
nad Labem – Důlce, 1x k požáru chaty
v Čeřeništi, 1x k prověření kouření z objektu Malé Březno
2x výjezd k dopravním nehodám (nehoda Zubrnice – Klínky, Svádov)
5x k narušení vegetace – padlým stromům (3x padlé stromy do silnice Olešnice, Zubrnice, Leština, 2x spadlé větve
na telefonní vedení Rýdeč, větve na silnici v Čeřeništi)
3x výjezd k technické pomoci – snesení
pacienta v Ústí nad Labem, Olšinky, odchyt zmije Velké Březno, která byla vrácena do volné přírody, odchyt bodavého
hmyzu v Suleticích
3x ostatní výjezdy – asistence s HZS
na padlé střeše v Homoli u Panny, monitoring propadlé půdy (kaverna) ve Svádově, k propadlé střeše – Svádov

Ve zdokonalovací činnosti se uskutečnil výcvik jednotky v rozsahu 6 hodin. Při
pomoci jednotky obci provedla jednotka
ukázku techniky při akci „Den obce“, dále
provedla požární dozor při akci „Pivovarské
slavnosti“ ve Velkém Březně.
Jednotka dále náboruje přijetí nových
členů k zajištění náročné výjezdové činnosti.
V závěru členové jednotky upozorňují
na blížící se topné období k zajištění nutných opatření.
Jaroslav Panocha,
velitel jednotky JSDHO Velké Březno

ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV
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málně 150–200 m2 v obci Velké Březno
není, nebo o něm nevím, třeba někdo
na něco přijde, nájem platíme řádně, tak
děkuji za nabídku. Mít „dojó“ tělocvičnu
pro judo je nejen můj sen, ale snem nás
dnes již více jak 75 členů KASUGA. Sen
přijít na trénink si prostě zatrénovat a ne
stěhovat. Skládání a rozkládání tatami je
v oddílech naší velikosti a úrovně v rámci
ČR ojedinělé!!!
Malá plocha tatami (více tatami se nám
do nářaďovny u tělocvičny v ZŠ nevejde)
nedovolí zvyšovat počet členů a skládání
a rozkládání brzdí rozvoj judo ve Velkém
Březně. Stále slyším, jak by se děti měly hýbat, u nás se hýbat mohou, ale všechno má
své limity. Doufám, že díky výše uvedenému nebude za pár let pro všechno pozdě.
Krásný podzim a hodně pohybu přeje
Buchar za KASUGA judo Velké Březno.

2) Bohužel teď budu hovořit proti tomu,
co jsem výše napsal. Chtěl bych olympijský sport nabídnout všem dětem
a lidem, kteří mají o judo zájem u nás
v obci. Ale tatami s malými dětmi stále
skládáme a rozkládáme. Díly jsou těžké.
1 tunu rozložit na začátku tréninku a zase
1 tunu složit na konci tréninku do nářaďovny vedle tělocvičny, kde se už více
nevejde. Díly se dávají na sebe, takže přítomnost někoho na tréninku s minimální
výškou 180cm je nezbytná. Kdybychom
toto nemuseli dělat 3x v týdnu, ušetřili
bychom cca 100 hodin ročně, které bychom mohli věnovat trénování, věnovat
dětem. Tělocvična, nebo prostor s mini-

Veteráni Jiskry
Velké Březno vyhráli
20. ročník tenisové
soutěže družstev
Až poslední kolo 20. ročníku veteránské tenisové soutěže rozhodlo o celkovém

Konečná tabulka umístění tenisových družstev
1. Jiskra Velké Březno
2. Canaba Děčín
3. Quick Stop Děčín
4. Spartak Děčín
5. Slovan Jiřetín P/J.
6. Sokol Jalůvčí
7. MSK Benešov n/Pl.
8. LTC Děčín

6
5
4
4
3
1
0
0

1
2
1
1
0
1
2
2

0
0
2
2
4
5
5
5

35:7
31:11
24:18
24:18
18:24
12:20
13:29
11:31

20 bodů
19 bodů
16 bodů
16 bodů
13 bodů
10 bodů
9 bodů
9 bodů

SPORT

KASUGA judo
ve Velkém Březně
1) Olympiáda RIO 2016 – celá veřejnost
v ČR zaznamenala jedinou zlatou medaili z Olympiády pro ČR, kterou vybojoval
judista Lukáš Krpálek do 100kg. Pavel
Petřikov do 60kg, který nás ve Velkém
Březně navštívil na VELKÁČ CUP 2016,
obsadil krásné 9. místo a třetím judistou
nominovaným do RIO byl Jaromír Ježek.
Do RIO byl nominován také nejlepší rozhodčí Evropy Vladimír Hnidka z ČR, patří
mezi 14 světových rozhodčí, kteří prošli
náročnou nominací a rozhodovali judo
v RIO. Na takové úrovni se dělá judo v ČR,
kdo se chce přidat k nám do KASUGA ať
se přidá, naučíme vás judo.

Tenisové mužstvo veteránů Velkého Března sezona 2016.
Zleva pánové: Růžička, Renner, Steiner, Mareček, Pelikán, Sander, Kašper.
V pokleku: Konik a Houska.
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vítězi. V dramatickém utkání Jiskra Velké
Březno remizovala s Canabou Děčín 3:3,
když Canaba vedla po dvouhrách 3:1 a Velké Březno muselo vyhrát obě čtyřhry, aby
se mohlo radovat z celkového vítězství.
Tato remíza zajistila Velkému Březnu titul
a Putovní pohár. Velké Březno tímto vítězstvím obhájilo loňské první místo a je
nejúspěšnějším družstvem za uplynulých
dvacet ročníků.
Ve druhém utkání mezi Quick Stop Děčín
a Spartakem Děčín se rozhodovalo o třetím a čtvrtém místě. Quick po velkém boji
zvítězil nad Spartakem 4:2, když rozhodly
také čtyřhry. Quick obě čtyřhry vyhrál těsně ve zkrácených hrách 10:8 a obsadil třetí
místo.
O poslední místo soutěže se utkaly MSK
Benešov nad Ploučnicí a LTC Děčín. Utkání
skončilo remízou 3:3 a tato remíza stačila
MSK k získání sedmého místa. LTC Děčín
skončil poslední na osmém místě. V dalším
utkání Sokol Jalůvčí prohrál se Slovanem Jiřetín p/Jed. 1:5. Tím se Jiřetín umístil na pátém místě a Sokol Jalůvčí na šestém.
Všem zúčastněným děkujeme za výbornou reprezentaci obce Velké Březno.
Jiří Renner

Jiskra letos slaví
70 let od založení
fotbalového klubu
ve Velkém Březně
První zmínka o fotbale ve Velkém Březně
se datuje k roku 1946. Je pro mě obrovskou
ctí, že jsem se mohl podílet na dalším působení Jiskry na fotbalovém nebi. Asi jsem
trošku nostalgický, ale díky oslavám, které
jsme uspořádali, jsem mohl nahlédnout
do historie klubu a ta byla opravdu bohatá.
Díky kronice jsme mohli našim příznivcům ukázat nádherný dřevěný vstup
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do areálu, ještě hezčí dřevěnou tribunu,
která by doteď byla ozdobou našeho areálu, kdyby se nesesula. Mohli jsme vidět požár původních kabin a poté stavbu nových.
Nástavbu druhého patra a spoustu akcí,
které se na hřišti odehrály. Za těch 70 let se
v Jiskře vystřídalo několik generací. Tátové,
dědové, jejich vnuci a synové pokračovali
v udržení fotbalu v naší obci. Nejpopulárnějšího sportu na světě. Nechci tu nikoho
zmiňovat. Hodně bylo řečeno při našich
oslavách a nerad bych na někoho zapomněl a tím znevážil jeho podíl na tom, že se
ve Velkém Březně stále hraje fotbal. Jiskra
má jeden z nejhezčích areálů v kraji, jak řekl
pan Vízek a dodal, že hned po skvělém pivu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat nejen
všem bývalým i nynějším hráčům a funkcionářům, ale i těm co už nejsou mezi námi,
že se podíleli na tom, že je dnes Jiskra tam,
kde je. Do ročníku 2016/2017 má Jiskra 172
aktivních členů.
Fotbal hrajeme se 7 týmy, A tým, B tým,
dorost, st. žáci, ml. žáci, ml. přípravka a školička. Byli bychom schopni postavit i tým
starší přípravky, bohužel nám pro tyto děti
chybí trenér.
Jiskra se stala svou mládežnickou základnou třetím největším klubem v Ústí nad
Labem. Pro naši obec je to v této době ta
nejlepší vizitka. Hned ve třetím kole náš
dorost nemohl odehrát utkání, protože
sdružený tým Březin a Jílového, okrajových
částí města Děčín, se odhlásil ze soutěže
pro nedostatek hráčů. Stát, školy, organizace řeší obrovský nezájem dětí o sport, řeší
prevenci kriminality a drog. My ve Velkém
Březně máme opačný problém, nevejdeme
se na jedno hřiště, je nám malá tělocvična. Nechápu lidi, co říkají, že dětská hřiště
a sportoviště jsou zbytečná a že fotbal by se
neměl dotovat, když mnoho organizací bije
na poplach. Z tohoto důvodu jsme se za Ústecký kraj přihlásili do projektu Můj první
gól, září měsíc náborů. V pondělí 26. 9.
si do našeho areálu přijede zasportovat

FK Jiskra Velké Březno slaví 70 let od založení fotbalového klubu.
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více než 120 dětí z okolních školek a naší
ZŠ. Tato akce má ukázat cestu ke sportu
všem dětem a pomoci se rozhodnout, jakou cestou by se mohly dát. Hrát fotbal
není jednoduché, je to řehole. 3x v týdnu
trénink a o víkendu zápas. Výlety a zábava
až po sezóně. Rozhodně je to ale lepší, než
když vidíte partu mladých znuděných dětí
na pokreslené a polorozřezané lavičce, pod
kterou se válí hromada nedopalků a z plivanců by mohl být rybník. Fotbal není jen
nějaká hra, vytváří přátelství, soudržnost
a partu.
Vzhledem k tomu, že máme tolik týmů,
trénují na hřišti v jeden den od 17 do 19
hod. i tři týmy. Na hřišti nenajdete „skulinku“, kudy by se dostala myška a protože se
o celý areál staráme zadarmo a po práci,
musíme většinu činností dělat odpoledne. Zavlažovat hřiště jsme ale nemohli, ani
když už konečně sluníčko zapadlo, protože
jsme museli trénovat. Požádali jsme obec
o vybudování automatické závlahy, tak jak
je tomu už v některých okolních mnohem
menších vesnicích, které nemají zdaleka
tolik týmů jako my. Verneřice, Boletice,
Dobkovice, Chlumec, Jílové a další. Bohužel obec naši žádost zamítla. A protože
jsme už neměli jiné východisko, požádali
jsme obec o bezúročnou půjčku a závlahu
jsme vybudovali z peněz určených na běžný provoz. Seškrtali jsme nákupy na vybavení a zrušili některé plánované investice
(podotýkám, že investice do obecního majetku). Nyní budeme obci splácet něco, co
nakonec po zaplacení zůstane jejím majetkem. Někdo by řekl skvělý kompromis. Fotbalisti budou mít svou závlahu a obec to
nebude stát navíc ani korunu. Bohužel se
našlo několik lidí, kteří opět překroutili tuto
skutečnost a začali burcovat naše spoluobčany proti fotbalu s tím, že fotbal dostane
dalších 400 tisíc a co vše jste za to mohli
mít. Fotbal nedostal ani korunu navíc, ba
naopak ze svého rozpočtu uspoří a zhod-
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FC Kozlovna – foto Rudolf Hoﬀmann.
notí obecní majetek o 377 tisíc. Začínám
být opravdu unavený z tohoto neustálého
napadání. Tito lidé znevažují práci, kterou
pro obec, a doufám, pro většinu spokojených obyvatel naší obce děláme a to nejen
ve sportovní ale i kulturní činnosti. Ano
děláme chyby tak jako všichni, ale tohle
pranýřování? Proto prosím všechny, kdo si
myslí, že fotbal v naší obci je dobrý, komu
se líbí areál, kdo si myslí, že fotbal na Jiskře jde správnou cestou a chce, aby tu byl
minimálně dalších 70 let, dejte to vědět,
mluvte o tom. Protože zatím jsou negativisté o dost aktivnější a mluví se převážně
jen o tom špatném.
Proto pro nás bylo určitou náplastí
a naše fotbalové srdíčko zaplesalo při návštěvě legend Vízkovy Kozlovny a mohli
jsme na našem trávníku přivítat pány Chovance, Vízka, Šmicra, Bitengla a další osobnosti českého fotbalu. Ohlasy lidí na tuto
akci a články, které postupně vycházely
v Ústeckém deníku, byly určitým poděkováním a odměnou za práci, kterou na Jiskře děláme a my všichni nejen fotbalisté,
bychom měli být pyšní na to, jak se o naší
obci píše. Věřím, že podobných událostí
a ohlasů bude mnohem více a nebudeme na ně muset čekat dalších 70 let. Jako
např. zápas Novy s naším pivovarem, který

se odehrál v pondělí 19. 9. na našem hřišti
nebo zmiňovaná akce měsíc náborů.
Ještě jednou bych rád poděkoval všem
za podporu.
David Řezáč, FK Jiskra Velké Březno

ZAJÍMAVOSTI

Svatý Jan Nepomucký
– další socha,
kterou již v obci
nenajdeme
Socha stála uprostřed obce na mostě
přes Homolský potok. Zatím nebyly objeveny žádné další informace o této soše.
Z umístění na mostě a z dochovaných historických fotograﬁí vyplývá, že se opravdu jedná o sochu sv. Jana Nepomuckého.
Na zvětšených výřezech ze starých fotograﬁích Velkého Března (proto horší kvalita) si
můžete sami ověřit přesné umístění sochy
Sv. Jan Nepomucký bývá zobrazován
v kanovnickém rouchu s kvadrátkem

Historické obrázky, na nichž je zachycena také socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha sv. Jana Nepomuckého
na výřezu historické fotograﬁe.
na hlavě. V jedné ruce drží kříž s Kristem,
ve druhé palmový list jako symbol mučednictví a vítězství. Jeho svatost je navíc zdůrazněna pěti hvězdami kolem hlavy. Svatý
Jan Nepomucký je bezesporu světově nejproslulejším českým svatým patronem.
V roce 1908 vznikla fotograﬁe, ze které
vidíte zvětšený výřez. Ten také potvrzuje
existenci sochy Jana Nepomuckého (označena kruhem) na mostě přes Homolský
potok a z hlediska dnešní doby jsou také
zajímavé velké ukazatele – Nach Aussig
(do Ústí), Nach Tetschen (do Děčína).
PaedDr. Jan Darsa
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Leták k soutěži „Sbírej a vyhraj!“ (podrobnosti na další straně)

SBÍREJ & VYHRAJ!
Jak postupovat v soutěži ??

5VSRWĜHELþĤSĢLQHVHå
razítka ]DQČGRVWDQHå
5UD]tWHNRGHåOHå
a VHãWČVWtPvyhrDMHå

Ústecký kraj

1.

2.

Mobilní telefon
Samsung Galaxy J7 LTE
Velikost OLED displeje 5,5”
s kovovým rámečkem a tenkým proﬁlem

Liberecký kraj

3.

4.

5.

více info na www.asekol.cz. Orazítkované a v\SOQČQp letáky zasílejte na PMH s.r.o., P. O. BOX þ. 76, 460 03 Liberec 3
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Pravidla a formulář k soutěži „Sbírej a vyhraj!“

spoustu hodnotných cen
ÂV\VORXåLOi GUREQi HOHNWUR]DĜt]HQt zanesete na VEČUQê GYĤr. Aby HOHNWUR]DĜt]HQt mohla EêW
]DSRþtWiQD do VRXWČåH a UHF\NORYiQD je nutné RGHY]GiYDW je na VEČUQê GYĤU v nedemontovaném stavu!
Â Adresu VEČUQêFK GYRUĤ a MHMLFK SURYR]Qt dobu ]MLVWtWH na REHFQtP nebo PČVWVNpP ~ĜDGČ
na www.sberne-dvory.cz.
Â Obsluha VEČUQpKR dvora SRWYUGt RGHY]GiQt HOHNWURVSRWĜHELþĤ UD]tWN\ na tento OHWiN 3RþHW
HOHNWURVSRWĜHELþĤ je VKRGQê s SRþWHP XGČOHQêFK UD]tWHN Pokud PiWH k GLVSR]LFL YtFH HOHNWURVSRWĜHELþĤ
je PRåQp VL Y\WLVNQRXW GDOãt OHWiN\ (neomezené PQRåVWYt na www.asekol.cz v VHNFL Ä6EtUHM a vyhraj!“.
Â 5D]tWND ]tVNiWH za veškerou VSRWĜHEQt HOHNWURQLNX YþHWQČ SĜtVOXãHQVWYt QDSĜ YLGHRSĜHKUiYDþH
DVD SĜHKUiYDþH UDGLRSĜLMtPDþH YČåH kazetové magnetofony gramofony GRPiFt NLQD reproduktory
GiONRYp RYODGDþH VOXFKiWND DSRG  YLGHRNDPHUy GLJLWiOQt a analogové IRWRDSDUiW\ YþHWQČ SĜtVOXãHQVWYt
QDSĜ WHOHREMHNWLYy blesky DSRG  HOHNWULFNp a HOHNWURQLFNp KXGHEQt QiVWURMH ]DĜt]HQt YêSRþHWQt
WHFKQLN\ QDSĜ notebooky SRþtWDþH RSWLFNp PHFKDQLNy P\ãL NOiYHVQLFH  WHOHIRQQt SĜtVWURMH NODVLFNp
EH]GUiWRYp L PRELOQt  faxy a ]i]QDPQtN\ WLVNiUQy malé VWROQt NRStUNy NDONXODþNy KHUQt NRQ]ROH
YLGHRKU\ YþHWQČ RYODGDþĤ MR\VWLFNy gamepady DSRG  HOHNWULFNp KUDþN\ QDSĜ DXWRGUiKy YOiþNy DWG
Â Na OHWiN s SČWL UD]tWN\ Y\SOQtWH svou adresu a GDOãt NRQWDNWQt údaje a odešlete na PMH s.rR
P. O. BOX þ  460 03 /LEHUHF 3. /HWiNy které nebudou obsahovat všechna UD]tWND NRQWDNWQt údaje
QHEREXGRXQHþLWHOQČY\SOQČQpQHEXGRX]DKUQXW\GRVORVRYiQtRFHQ\.
Â 8NRQþHQtVRXWČåHMH
Â 6ORVRYiQtRFHQ\SUREČKQHGR]DSĜtWRPQRVWLQRWiĜHD]iVWXSFĤXVWDQRYHQpNRPLVH
Â 2YêKĜHEXGHWHY\UR]XPČQLWHOHIRQLFN\QDXYHGHQpWHOHIRQQtþtVORLePDLOHP
Â Budete SR]YiQL na VODYQRVWQt Y\KOiãHQt a SĜHGiQt FHQ které SUREČKQH na krajském ~ĜDGČ vašeho
kraje. 9êKUX je PRåQR vyzvednout pouze RVREQČ Seznam YêKHUFĤ bude uveden L na VWUiQNiFK
www.asekol.cz.
Â 3RGUREQiSUDvLGODVRXWČåHMVRX NGLVSR]LFLQDwww.asekol.cz.

-PpQRDSĜtMPHQt................................................................ THOHIRQ
0tVWRRGHY]GiQtVSRWĜHELþĤ.......................................................... E-maLO
$GUHVD.......................................................................................................................................
.GHVHQDFKi]tQHMEOLåãtNRQWHMQHUQDVEČUHOHNWURRGSDGXRG9DãHKRE\GOLãWČ"
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Ve Velkém Březně, dne 27. září 2016.

