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Výtisk pro občany obce zdarma

Chotkova hrobka bude mít nové vitráže
Hrobka šlechtického rodu Chotků ve Valtířově se díky iniciativě místních nadšenců brzy dočká opravy dvou ze čtyř okenních vitráží starých téměř sto padesát let. Místní patrioti za vedením zámku Velké Březno (do jehož správy hrobka
patří) přišli nejenom se samotným návrhem opravy, ale také s tím, že dvě třetiny
nákladů na rekonstrukci dokonce zaplatí ze svých rodinných rozpočtů. Návštěvníci, kteří si také letos začátkem června mohou hrobku prohlédnout při každoroční Noci kostelů, tak budou moci obdivovat i krásu nově opravených barevných okenních výplní. Zbývající dvě vitrážová okna na své dárce, a tím pádem
i na opravu, zatím čekají.
Hrobku nechala roku 1869 – krátce po smrti svého manžela, hraběte Karla
Chotka, majitele velkobřezenského zámku – postavit v tehdy moderním novogotickém slohu jeho manželka Marie. Stavbu z režného cihlového zdiva s tesanými
kamennými články projektoval a také stavěl tehdy velmi slavný architekt František Schmoranz starší ze Slatiňan, který byl mj. i autorem přestavby zámku Žleby
a rekonstrukcí katedrály v Hradci Králové a chrámů v Poličce a ve Dvoře Králové.
Do hrobky byli postupně pochováváni všichni členové velkobřezenské větve
Chotků. Hrobka pak svému účelu sloužila až do osmdesátých let 20. století, kdy
byly všechny ostatky hraběcí rodiny – ve snaze ochránit je před vandaly – převezeny na starý litoměřický hřbitov.
Zapomenutí Chotkové tam dodnes odpočívají v malé, prosté, latinským nápisem označené hrobce, kousek od původního hrobu Karla Hynka Máchy.
(red)

850 let
od první zmínky
o naší obci
Přesně tolik let uplynulo od chvíle, kdy
druhý český král Vladislav I. údajně vydal listinu, jíž potvrzoval darování majetku řádu
premonstrátů. Píše se v ní přímo: „…u příležitosti křtu Milota, syn Zdeslavův. Konventu
daroval vsi Blegou a Nabrezine.“ Nechme
další informace k tomuto aktu na historicích a s troškou dávkou patriotismu berme
fakt, že naše obec existovala již onoho 20.
ledna 1167 a řadí se tedy k nejstarším v Čechách.
Další písemné historické záznamy pocházejí z roku 1188, kdy kníže Bedřich potvrzoval darování vsi Breznecz šlechticem
Hroznatou rytířskému řádu johanitů. Jestli
se jedná o stejnou obec, lze jen těžko doložit. Středověcí písmáci totiž pracovali s jazykem a místními názvy po svém. Bohužel
běžná státní písemná agenda o movitém
a nemovitém majetku začala řádně vznikat
až na konci 13. století, proto se o nejstar-

ších dějinách naší obce dozvíme málo. Až
teprve z doby vlády krále Václava IV. je datováno nejstarší užití dnešního názvu obce
Brzezen magno, tedy Velké Březno.
Připomínání vlastních tradic patří k prioritám každé vyzrálé společnosti. Proto bychom rádi ve spolupráci s kulturní komisí
a aktivními občany uspořádali malé oslavy
této historické události.
Tímto si dovolujeme požádat ty z vás,
kteří máte zájem o kulturní dění v obci,
abyste nám na mailovou adresu starosta@velke-brezno.cz poslali své náměty
na uspořádání této akce. Pochopitelně nám
můžete svá přání sdělit i osobně.
Michal Kulhánek, starosta obce
Michal Šidák, místostarosta obce

Fotbalový kapitán
jak má být
Z iniciativy a za účasti Josefa Myšky, fotbalového kapitána legendárního mužstva
FK Jikry Velké Březno, které v sezóně 1966
– 67 poprvé v historii od roku 1946 vyhrálo

okresní přebor, jsme se dne 21. 2. 2017 zúčastnili posledního rozloučení se spoluhráčem, kamarádem, Petrem Bubnem ve výstavním kostele v Růžové u Děčína.
Kamarádovi jsme ke katafalku umístili pamětní dres a plaketu. Spoluhráč Petr
Buben (posila ze Spartaku Armaturky Ústí
n. L.) se podílel na vítězném tažení našeho
mužstva okresním přeborem, kde jsme zvítězili s velkým bodovým náskokem. Mužstvo se vyznačovalo pevným kolektivem
a soupeře převyšovalo především fyzickou
kondicí, pod vedením legendárního trenéra Vlastimila Šimice.
Ke spoluhráči Petru Bubnovi se váže nezapomenutelný a neopakovatelný sportovní zážitek, kdy se v jednom mistrovském
utkání treﬁl 3x do „šibenice“ (spojnice
břevna a tyče) branky soupeře, což jsme již
v další historii nezaznamenali, ani na žádném mistrovství neviděli.
Péťo, děkujeme a vzpomínáme.
Čest Tvojí světlé památce.
Josef Veselka, Ivan Novák, Jiří Vichra
a další účastníci rozloučení
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Historie
a současnost
restaurace TIVOLI
Restaurace Tivoli byla po Listopadu 89
vlastnictvím obce Velké Březno. V roce 1993
ji obec pronajala i s přilehlými pozemky
na 20 let společnosti Ústecké pivovary a.s.
za účelem provozování hostinské činnosti,
VIP klubu a pořádání kulturně vzdělávacích
činností. Součástí výše uvedené nájemní
smlouvy byl souhlas obce s tím, že nájemce
má právo KD Tivoli dále pronajímat. Následkem privatizace Ústeckých pivovarů došlo
k převodu práv z této nájemní smlouvy
na společnost Heineken Česká republika
a.s., které se i přes veškeré snahy nepodařilo nalézt dlouhodobého provozovatele,
jenž by KD Tivoli provozoval, udržoval,
případně dále rozvíjel. Původní smlouva
o pronájmu byla v důsledku dalších skutečností (povodně, rekonstrukce topení) prodloužena na dobu 25 let a měla platnost
do 31. 8. 2018. Protože poslední provozovatel ukončil živnost, KD Tivoli zůstal uzavřen
a zřejmě proto, že případný zájemce si mohl
pronajmout objekt pouze do roku 2018, se
bohužel nepodařilo nového provozovatele sehnat. Proto byla zahájena jednání se
zástupci společnosti Heineken, na kterých
jsme hledali možná řešení vzniklé situace. Výsledkem jednání byla dohoda obou
stran ukončit předčasně nájemní smlouvu.
Tuto dohodu projednávalo a také schválilo
zastupitelstvo obce dne 6. 2. 2017, a tak
se správa KD Tivoli vrátila po letech obci.
V současné chvíli tak obec hledá nového
provozovatele. Věříme, že se podaří nalézt
schopného nájemníka, který opět pozvedne úroveň restaurace Tivoli. Do doby než
bude znám nový nájemce, provede obec
částečnou rekonstrukci kanalizace v kuchyni objektu.
Michal Kulhánek,
starosta obce

Vítání občánků 2017
Vážení rodiče, stalo se již tradicí, že vítáme nové velkobřezenské občánky na slavnostním setkání. V roce 2017 je přivítáme
v měsících červen a listopad.
Na červnové vítání občánků se můžete
přihlásit již nyní, neváhejte a učiňte tak. Informace Vám podáme na:
tel. 475 228 340 (Michaela Neumannová),
e-mail: matrika@velke-brezno.cz.

ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV

Program zpestří svým vystoupením děti
z mateřské školy ve Velkém Březně. Rodiče
od obce Velké Březno obdrží blahopřání,
pozornost pro děťátko a maminky kytičku.
Pro vítání občánků bude zajištěn fotograf.
Vyfotí nejen dětičky v kolíbce, ale i celé rodiny, které se na obřad přijdou podívat.
Na internetových stránkách obce Velké Březno je ke stažení Žádost o zařazení
do projektu Vítání občánků 2017, kterou
rodiče vyplní a pošlou na OÚ Velké Březno, nebo osobně podají na podatelně
Obecního úřadu. Žádost je možno osobně
vyzvednout u matrikářky Obecního úřadu
p. Neumannové, kancelář. č. 1. Po obdržení
žádosti zašleme rodičům pozvánku na Vítání občánků.
Vítání červen 2017 – děti narozené od listopadu 2016 do června 2017 + děti, které se
nemohly zúčastnit v listopadu 2016.
Vítání listopad 2017 – děti narozené
v červnu 2017 do listopadu 2017.
Michaela Neumannová,
Matrika a evidence obyvatel

Veřejná služba
pro pracovně
neaktivní osoby
Dovolím si upozornit na novelu zákona
o pomoci v hmotné nouzi, která vstoupila v platnost dne 1. 2. 2017 a která znovu
po několika letech aktivně zavádí pojem
„veřejná služba“.
Hlavní princip, který uvedená právní
úprava uvádí v život, je snížení příspěvku
na živobytí (dávku hmotné nouze) osobám,
které dlouhodobě nevykonávají žádnou
pracovní aktivitu. Takovým osobám bude
vyplácen příspěvek na živobytí ve výši
2 200 Kč měsíčně, což je v současné době
částka existenčního minima.
Existenční minimum lze deﬁnovat jako
minimální hranici příjmů osob, která se
považuje za nezbytnou k zajištění výživy
a ostatních základních osobních potřeb
na úrovni umožňující přežití, přičemž životní minimum je minimální hranicí peněžních
příjmů fyzických osob k zajištění výživy
a ostatních základních osobních potřeb.
Existenční minimum je tedy nižší než životní minimum. Zmiňovaná novela zákona je
účinná od 1. 2. 2017.
Pod pojmem veřejná služba lze rozumět
pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování životního
prostředí, udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství, pomoci v oblasti
kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče. Veřejnou službu vykonávají osoby
v hmotné nouzi vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání na základě písemné
smlouvy mezi krajskou pobočkou Úřadu
práce ČR a subjektem, který veřejnou službu realizuje. Subjekty, které veřejnou službu realizují, tedy nemusí být pouze obce,

I. ČTVRTLETÍ 2017

ale např. neziskové organizace, příspěvkové organizace, spolky (dříve občanská sdružení), apod. Jak je zřejmé, za výkon veřejné
služby nenáleží odměna.
V praxi to bude znamenat, že pokud
je k 1. 8. 2017 osobě vyplácen příspěvek
na živobytí nepřetržitě 6 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců, bude mít tato osoba možnost na základě vlastní iniciativy
a projeveného zájmu odpracovat formou
veřejné služby minimálně 20 hodin v kalendářním měsíci. Pokud osoba 20 hodin
v kalendářním měsíci neodpracuje, dojde
ke snížení příspěvku na živobytí na částku
existenčního minima 2 200 Kč za měsíc,
místo současných 3 410 Kč (životní minimum).
Na základě rozhodnutí Obce Velké Březno vás seznamuji se stanoviskem, že Obec
Velké Březno veřejnou službu realizovat
nebude. Pokud budou mít osoby v hmotné
nouzi zájem o aktivní účast ve veřejné službě, je nutné, aby na toto téma komunikovaly s příslušnými pracovníky Úřadu práce
ČR, Kontaktní pracoviště Ústí nad Labem,
oddělení hmotné nouze, které každý měsíc
navštěvují a samozřejmě se i sami aktivně
zajímaly o možnost zabezpečit si možnost
výkonu veřejné služby u jiných subjektů.
Pavlína Linková,
Úsek sociálních věcí

Výzva
Žádáme občany, kteří obdrželi výzvu
k podepsání Smlouvy o nájmu na hrobové
místo, aby se k podpisu dostavili neprodleně, jinak bude obec Velké Březno dále postupovat dle § 20, písm. g), bod 4 a bod 5
zákona č. 256/2001 o Pohřebnictví, tj.:
4. je-li provozovatelem veřejného pohřebiště obec, informovat vlastníka náhrobku
a ostatního hrobového zařízení, které jejich
vlastník neodstraní do dne zrušení veřejného pohřebiště, že pokud se do 1 roku o tyto
věci nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako
s věcmi opuštěnými; není-li provozovatelem veřejného pohřebiště obec, odevzdat
obci, spolu s adresou vlastníka, náhrobky a ostatní hrobové zařízení, které jejich
vlastník neodstraní do dne zrušení veřejného pohřebiště, a o tomto postupu předem
vlastníka informovat s tím, že pokud se
do 1 roku o tyto věci nepřihlásí, bude s nimi
naloženo jako s věcmi opuštěnými,
5. pokud má být využito zrušeného veřejného pohřebiště k účelu, při kterém je
třeba prohloubit terén, zajistit, aby všechny
lidské ostatky byly vyzvednuty a na jiném
veřejném pohřebišti uloženy do společného hrobu, a s nalezenými předměty,
u nichž se předpokládá, že jsou zhotoveny
z drahých kovů nebo s předměty, které mají
kulturněhistorickou hodnotu, ponechanými v hrobech a hrobkách, naložit obdobně
jako v bodu 4.
Kateřina Jelínková,
Správa hřbitova
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Platba za obecní
pozemky
Chtěla bych upozornit nájemníky obecních pozemků, že platbu nájemného za rok
2017 lze učinit do pokladny na obecním
úřadě v hotovosti, bankovní kartou nebo
převodem na účet č. 450781/0300.

Z dopravy
V jarních měsících bude probíhat kontrola místních komunikací obce Velké Březno – Valtířov. Zjistíme, které komunikace
jsou poničené po zimě, abychom je v rámci
schváleného rozpočtu opravili.
Kateřina Jelínková,
Správa obecních pozemků
a Silniční hospodářství

Místní poplatek
ze psů
Žádáme občany, kteří poplatek ještě nemají uhrazen, aby tak učinili v co možná
nejkratším možném termínu. Termín splatnosti poplatku je do 31. 3. 2017. 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 a pokladna

Platby bankovní
kartou
Veškeré platby na pokladně obecního úřadu nyní můžete provádět platební kartou.
Petra Dvořáková, referent správy daní
a poplatků a pokladna

Informace k žokům
18. 3. 2017 byl opět zahájen výdej žoků,
ve sběrném dvoře Velké Březno. Počet
žoků se od předchozího roku nezměnil, tj.
na jedno číslo popisné mohou být vydány
2 žoky/rok. Dále upozorňujeme občany, že
žoky musí být umístěny na veřejném prostranství (tzn. před plot) jinak nebudou odvezeny!! Svoz žoků – 29. 4. 2017.
Libuše Kršková,
referent Životního prostředí

Plán recyklace
jedlých olejů
Dnes lidé vylévají kuchyňské oleje do odpadu, v horším případě do záchodů, kde
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Provozní doba
sběrného dvora
„Zimní období“ tj. 1. 12. – 31.3.
SOBOTA: 10:00 – 15:00 h
„Letní období“ tj. 1. 4. – 30.11.
ÚTERÝ:
14:00 – 18:00 h
ČTVRTEK: 14:00 – 18:00 h
SOBOTA: 10:00 – 15:00 h
mohou způsobit nemalé škody. V lepším
případě je přelévají do PET lahve a vyhodí
do nádoby na směsný odpad.
Z tohoto důvodu Obec Velké Březno
plánuje rozšířit katalog odpadů ve sběrném místě a to o sběr jedlých olejů z místních domácností.
O průběhu uskutečnění (této akce) vás
budeme informovat.
Libuše Kršková,
referent Životního prostředí

Toalety nejsou
odpadkové koše
Veřejná splašková kanalizace ve Velkém
Březně a Valtířově slouží pro odvod odpadních vod z jednotlivých připojených nemovitostí. Co to odpadní vody jsou? Zjednodušeně lze říci, že to jsou vody, které mají
po použití změněnou jakost (složení, teplotu). Deﬁnice podle § 38 zákona 254/2001
Sb. je obsáhlá, pro potřeby tohoto článku
použijeme část deﬁnice: „…jsou to vody
vznikající převážně jako produkt lidského
metabolismu a činností v domácnostech.“
Složení těchto odpadních vod je přesně
deﬁnovatelné jednotlivými parametry
znečištění, například 1 obyvatel za 1 den
vyprodukuje odpadní vody o obsahu 60 g
BSK5 (tj. množství organického znečištění ve vzorku vody spočítaného z množství biochemicky spotřebovaného kyslíku
za 5 dní).
Bohužel stále častěji čistíme kanalizační
potrubí, čerpadla a čerpací stanice odpadních vod i samotnou čistírnu odpadních
vod od hygienických potřeb (vatové tyčinky, hygienické vložky, dětské či odličovací
ubrousky, atd.). Ještě větším problémem
jsou vlhčené ubrousky, které jsou na trh
dodávány jako částečná náhrada toaletního papíru. Výrobce na nich i deklaruje,
že stejně jako toaletní papír je lze spláchnout do kanalizace. Taktéž někteří výrobci
toaletního papíru vyrábějí tento produkt
s nosičem (ruličkou), který označují za rozpustitelný a taktéž spláchnutelný.
Upozorňujeme však na skutečnost, že
vlhčené ubrousky nám způsobují řadu provozních problémů. Jsou obvykle vyrobeny
z dlouhých vláken netkané celulózy anebo
z plastů. Z tohoto důvodu nedochází k jejich úplné dezintegraci, nebo k ní dochází
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až po delším čase. Vlhčené ubrousky a jiné
přípravky pro osobní péči mají tendenci
ulpívat ve stokové síti v jakýchkoliv záhybech, kříženích či překážkách a vytvářet vysoce odolnou kompaktní masu. Důsledkem
je výrazné snížení průtočného proﬁlu kanalizačních sítí a zhoršený odtoku splašků
z domácností. Vlhčené ubrousky se navíc
chovají jako hadr a namotávají se na řezací
zařízení čerpadel nebo čerpadla ucpávají
a ta se musí často z jímek vytahovat a čistit. Po několika vyčištění musí do opravny.
Na stokové síti máme v čerpacích stanicích
osazeno 15 čerpadel a náklady jsou nemalé. Co se nezachytí v potrubí či na čerpacích
stanicích a doteče až do čerpací stanice
pod Tivoli, je zachyceno česlemi a šnekovým dopravníkem vynášeno do kontejneru. Za rok se pomocí česlí ve Velkém Březně
z přitékající vody oddělí cca 8 tun „shrabků“,
které odvážíme na skládku.
Jako provozovatelé stokové sítě se rovněž začínáme setkávat i s používáním domácích drtičů odpadů. Ovšem kuchyňský
odpad není běžnou součástí komunálních
odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen na kanalizační síti, ale také
při čištění a následném vypouštění vod
do toku. Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod katalogové číslo
20 01 08 jako organický kompostovatelný
biologicky rozložitelný odpad z kuchyní
a stravoven. Jako odpad jsou klasiﬁkovány i tuky, konkrétně jsou zařazeny pod
katalogovým číslem 20 01 25 jako jedlý
olej a tuk. Je povinností každého, kdo odpad produkuje, nakládat s ním v souladu
se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.,
v platném znění. Používání kuchyňských
drtičů napojených na stokovou síť, vylévání
tuků a házení zbytků jídel a dalších odpadů
do kanalizace ve Velkém Březně a Valtířově
je zakázáno. Navíc v kombinaci s dešťovými
vodami, které také nesmí být do splaškové
kanalizace zaústěny, dochází při deštích
k přeplnění kanalizace a vylití odpadních
vod v dolní části Velkého Března poklopy na povrch či kanalizačními přípojkami
do rodinných domů.
Kanalizace pro veřejnou potřebu slouží
výhradně pro odvádění a zneškodňování
odpadních vod. Splachujte pouze to, co
kanalizaci a související objekty na kanalizaci nepoškozuje a zbytečně nezatěžuje.
Ostatní výrobky mají být recyklovány či odstraňovány jako komunální odpad, i přesto,
že jejich výrobci uvedou na obalu informaci
o možnosti jejich spláchnutí do kanalizace.
Důsledné dodržování výše uvedených pravidel přispěje ke snížení počtu havarijních
situací na stokové síti či jednotlivých stupních čistírny odpadních vod a snížení ná-

Veškeré aktuální informace
z obce a obecního úřadu
najdete na stránkách
www.velke-brezno.cz.
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kladů spojených s řešením těchto událostí.
Rovněž dojde ke zvýšení účinnosti čištění
odpadních vod a prodloužení životnosti
jednotlivých prvků vodohospodářské infrastruktury.
Jana Lípová,
za provoz obecní kanalizace

Krátce z Úseku
správy obecního
majetku
Od začátku roku dosud byly provedeny
následující větší opravy a stavební akce:
1) Zateplení stropů podkrovních bytů
v objektech v ulicích Zámecká 117 a 131
a Litoměřická 104 a 258. Byli vybráni
zhotovitelé pro zateplení stropů podkrovních bytů v dalších dvou obecních
objektech v Zahradní 142 a 182.
2) Přestavba koupelen přízemních bytů č.
1 a 2 Valtířov 83 a v ulici Litoměřická 206,
byt č. 3 spočívající ve výměně ZTI, elektroinstalace, vytvoření stěrkové hydroizolace podlahy a stěn v místě sprchového koutu, nových obkladů a dlažby.
3) Zahradní 182 – byla provedena výměna
střešních oken bytu č. 1, včetně oprav
sádrokartonových podhledů a zateplení
kolem nových oken.
4) Výměna plynového kotle v bytě č. 4, Zámecká 131 a v bytě č. 4, Litoměřická 258.
5) Zaměření objektu Zámecká 117 pro pořízení pasportu.
6) KD Tivoli – do doby, než bude vybrán
nový provozovatel, provede obec výměnu havarijní vnitřní kanalizace v kuchyni, včetně nové dlažby vyspárované
do odtokových kanálků.
Miroslav Šesták,
za Úsek správy obecního majetku
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Aktuality
z kontrolního
výboru
Informace o všech provedených kontrolách v roce 2016 lze nalézt na obecních internetových stránkách http://www.
velke-brezno.cz/dokumenty-kv-s74CZ.
Na březnovém jednání zastupitelstva
obce bude schválen plán činnosti KV na rok
2017 a poté bude zveřejněn. Kontroly budou naplánovány a provedeny dle plánu
a výsledky lze sledovat v průběhu roku
na uvedených stránkách.
Zastupitelstvo obce se při svém rozhodování o kontrolách bude zabývat též i náměty navrženými občany obce.
Jiří Pavliš, předseda Kontrolního výboru

Starosta obce
zhodnotil
architektonické
návrhy na zvelebení
centra obce
Dne 7. března došlo k slavnostnímu uzavření a vyhodnocení soutěže architektonických návrhů na úpravu a vzhled středu
obce Velké Březno, které zpracovali žáci
oboru Pozemní stavitelství Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy
stavební a technické v Ústí nad Labem. Ti se
na výzvu starosty Velkého Března Michala
Kulhánka zprostředkovanou ředitelem školy Vítězslavem Šteﬂem zapojili do této soutěže, kdy zadání nebylo vůbec jednoduché.
Na relativně malém prostoru bylo třeba

Slavnostní uzavření a vyhodnocení architektonické soutěže.
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skloubit více požadavků, vytvořit např. prostory pro parkování aut, otáčení autobusů,
ale zároveň odpočinkovou a oddechovou
zónu pro občany i prostor pro možnost setkávání obyvatel při obecních akcích, atd.
Starosta obce poděkoval jak jednotlivým
žákům, tak i jejich pedagogům a předal
žákům jménem obce ﬁnanční odměnu
za odvedenou práci. „Všechny návrhy byly
zhodnoceny jak zastupitelstvem, tak i občany Velkého Března. Musím říci, že se sešla
řada významných podnětů, podle kterých
pak bude probíhat následná realizace úpravy zmíněných veřejných prostor. A že se tak
prostředí a vzhled naší obce výrazně zlepší, není třeba dodávat.“ Pro tři žáky je práce i významným kvalitativním ukazatelem
před nastávajícími maturitními zkouškami,
pro čtvrtého žáka, který navštěvuje teprve
třetí ročník, jde o výborný odrazový můstek
v dalším studiu. „Jsem na naše žáky velmi
hrdý,“ dodal ředitel školy Vítězslav Šteﬂ.
„Jde o další způsob propojení teoretického
studia našich žáků s jejich budoucí prací či
dalším zvyšováním kvaliﬁkace. Moc jim držím palce.“
Vítězslav Šteﬂ,
ředitel školy
Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební
a technická, Ústí nad Labem

Žádosti o dotace
na obnovu majetku
obce
Abychom mohli dále opravovat a zvelebovat majetek obce a nespoléhali se pouze na běžnou státní dotaci pro chod obce,
snažíme se získávat další ﬁnanční prostředky. Proto jsme v závěru roku 2016 a v prvním čtvrtletí roku 2017 podali tři žádosti
o dotaci na obnovu či rekonstrukci svého
majetku.
První jsme podali žádost o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova,
který je spravován Ministerstvem místního
rozvoje. Týká se opravy komunikace v lokalitě Nad Nádražím. V případě, že žádost
bude chválena, může obec získat dotaci
až 1 000 000 Kč. V lednu jsme podali žádost v rámci výzvy Ministerstva životního
prostředí Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020 s názvem „Protipovodňová opatření obce Velké Březno“.
Předmětem realizace bude vypracování
digitálního povodňového plánu, instalace
varovného informačního systému – 76 digitálních obousměrných bezdrátových hlásičů – rozhlasových stanic a integrace dat
ze stávajících měřících stanic na Homolském, Olešnickém a Proboštovském potoce
s cílem dosáhnout zkvalitnění a zlepšení
systému povodňové hlásné služby. Systém
tedy umožní včasné poskytování informací
o mimořádných situacích občanům na území obce. Bude možné jej také využít pro
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poskytování běžných informací. V případě
úspěšnosti žádosti pokryje dotace 70 %
uznatelných nákladů na zřízení celého
systému. V únoru jsme podali zatím poslední žádost o dotaci do programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny Ministerstva zemědělství, ve které usilujeme o získání ﬁnanční
podpory na renovaci kulturní památky –
Sloupu 14. svatých pomocníků ve Valtířově.
I v tomto případě by dotace pokryla 70 %
uznatelných nákladů.
Michal Kulhánek, starosta obce

Strategický
dokument rozvoje
obce
Na základě dotazníkového šetření, besedy s občany a projednání zastupiteli obce
bylo stanoveno pět klíčových rozvojových
oblastí obce Velké Březno. Každá klíčová
oblast má několik svých speciﬁckých cílů
– priorit rozvoje, které byly opět stanoveny
dle dotazníkového šetření, besedy s občany
a diskuze zastupitelstva obce Velké Březno.
V současné době je tedy strategický dokument rozvoje obce před ﬁnálním schválením. V žádném případě však neznamená
schválení strategického dokumentu, že výčet projektů – konkrétních akcí je neměnný
a uzavřený. Zpravidla by měla každoročně
proběhnout aktualizace výčtu akcí a priorit.
Finální znění dokumentu bude dostupné
na webových stránkách obce.
Michal Kulhánek, starosta obce

Změna ve složení
redakční rady
Dne 15. 3. 2017 schválilo Zastupitelstvo
obce Velké Březno změnu ve složení Redakční rady Velkobřezenského zpravodaje.
Na místo pana Olivera Burdy, který na vlastní žádost ukončil členství, schválili zastupitelé paní Kateřinu Seckou.
(red)
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V lednu na nás nebyly paní učitelky samy,
celý měsíc jsme si užívali společně se Šárkou,
Zuzkou a Majdou, studentkami pedagogické
školy, které pro nás v rámci své pedagogické
praxe vymýšlely zajímavé aktivity a tvoření.
Rádi na ně vzpomínáme.
Velkou akcí pro rodiče a děti byl tzv. „Zápis
nanečisto“. Předškoláci si ve známém prostředí školky vyzkoušeli zápis do 1. třídy. Plnění
různorodých úkolů přihlížely i paní učitelky
budoucích prvňáčků, které si současně popovídaly s rodiči o tom, co je třeba do opravdového zápisu ještě dopilovat nebo procvičit.
Děti si z tohoto setkání odnášely své první
školácké zkušenosti a navrch Pamětní list
a malé dárečky.
Koncem ledna jsme navštívili místní Domov důchodců. Stali jsme se součástí oslavy
babiček a dědečků narozených právě v měsíci lednu. Naším dárkem byl krátký program,
ve kterém vystoupily holčičky s tanečkem
„Pod dubem, za dubem“ pod vedením paní
učitelky Ivanky Mottlové a pásmo říkanek
a písní, které na klavír doprovázela paní
učitelka Štěpánka Gutierrez. Velmi dojemný a zároveň krásný byl závěrečný společný
zpěv lidových písní, kdy se k dětem přidali
babičky i dědečkové. Určitě Domov důchodců v budoucnu rádi navštívíme s novým programem.
V únoru jsme si vyjeli na malý výlet do Ústí
nad Labem, navštívili jsme kino Hraničář, kde
jsme zhlédli „Pásmo ﬁlmů Hermíny Týrlové“.
Děti s nadšením sledovaly pohádky od začátku do konce a vůbec jim nevadilo, že například „Ukolébavka“, pohádka o veselém dovádění oživlé hračky Ku-Ku, která měla za úkol
uspat děťátko místo maminky, bude mít příští
rok 70. narozeniny. Další tři příběhy o Ferdovi Mravencovi a jeho přátelích byly o něco
mladší – z roku 1977 a přesto upoutaly.
Divadelní soubory a umělce rádi vítáme i přímo v naší školičce. Pravidelně nás
navštěvuje divadlo Koloběžka, naposledy
s pohádkou „Cirkus na kolečkách“, Lenka se
svými zpívánkami nás překvapila vystoupením „Kterak kuchař Ondra uzdravil hubatou
princeznu“ nebo kouzelník Waldini s novými
triky a kouzly.

–

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko
do mateřské školy
Nový rok jsme začali opravdu zvesela.
Hned druhý lednový týden jsme se setkali
s kamarády prvňáčky na společném karnevalu v aule ZŠ. Bylo to velmi milé setkání
plné tance, her, soutěží a dovádění, kterým
nás prováděl náš oblíbený Sváťa se svou ženou Alenkou.

–

–

–
–

O čem bychom vás ještě
rádi informovali?
Pilně třídíme, sbíráme a odevzdáváme
starý papír, za což všem dětem a jejich
rodičům děkujeme!
Získali jsme titul Zelená škola; v rámci
tohoto projektu třídíme a shromažďujeme do sběrného boxu drobné vysloužilé
elektrospotřebiče a baterie.
V soutěži s Domestosem jsme si nejen
upevnili vědomosti a dovednosti, které se týkají hygieny a péče o naše tělo
a zdraví, navíc jsme vyhráli „Poukaz
v hodnotě 7 000 Kč“.
V době od 24. – 28. 4. chystáme školku
v přírodě do Poslova Mlýna.
Ve spolupráci se ZŠ navštěvujeme dle
možností tělocvičnu a keramickou dílnu.
A co plánujeme? Neprozradíme, aby-
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chom měli v příštím Zpravodaji o čem psát.
Jen Vám všem popřejeme voňavé jarní dny
plné síly a pohody.
Pavla Hasprová,
ředitelka MŠ Velké Březno

Projekt
„Spokojené děti“
Velice ráda bych se zmínila o projektu
„Spokojené děti“, který probíhá na naší školičce. Z tzv. Šablon pro MŠ se nám povedlo
získat dotaci v hodnotě téměř 367 tisíc Kč.
Tyto evropské peníze použijeme během
dvou let na následující aktivity:
1. Chůva – cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu –
chůvu k předškolním pedagogům, kteří
integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva v mateřské škole bude
pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména
v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění
bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.
2. Vzdělávání pedagogických pracovníků
MŠ – cílem aktivity je podpořit profesní
růst pedagogických pracovníků pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání
dovedností, znalostí a kompetencí z oblasti čtenářské pregramotnosti a matematické pregramotnosti.
3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých
škol prostřednictvím vzájemných návštěv – cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich
každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy
z různých škol v rámci ČR.
4. Odborně zaměřená tematická setkávání
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ – cílem
aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné
rozmyšlení všech faktorů spojených
s nástupem jejich dětí na základní školu.
Některé aktivity již probíhají, např. chůvička v MŠ pracuje od září 2016, pomáhá
paní učitelkám ve třídě Berušek s dětmi,
které tří let dovrší až během školního roku.
Stejně tak tematicky zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí – proběhla již
beseda na téma „Školní zralost“ s Mgr. Evou
Petrovou, psycholožkou a psychoterapeutkou pro děti i dospělé; beseda s názvem
„Školní připravenost“ s Mgr. Dagmar Ličmanovou, učitelkou prvního stupně ZŠ a výchovnou poradkyní; aktivita „Zápis nanečisto“, kde si děti prakticky vyzkoušely úkoly,
které je mohou u pravého zápisu do 1. třídy
potkat. Navíc se setkaly se svými budoucími třídními učitelkami, které s rodiči prodiskutovaly různé otázky ohledně přechodu
dětí do základní školy včetně konkrétních
doporučení. Závěrečné setkání s rodiči
předškoláků se ještě chystá.
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Do konce školního roku 2016/2017 pak
proběhnou vzdělávací semináře pedagogických pracovníků k rozvoji čtenářské
a matematické pregramotnosti.
Mým přáním je, aby všechny tyto aktivity
podpořily spokojenost dětí i rodičů a název
projektu se tak opravdu naplnil.
Pavla Hasprová,
ředitelka MŠ Velké Březno

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Recitační soutěž
Ve středu 8. března se žáci 1. stupně sešli
v aule školy při letošním ročníku recitační
soutěže. Tomuto školnímu ﬁnále předcházela třídní kola, která proběhla v únoru.
Soutěž nám velmi pěkně moderovali naši
deváťáci – Šárka Bucharová a Matěj Říha.
Žáci soutěžili ve třech kategoriích – 1. kategorie – 1. třídy (postoupili 3 žáci za třídu),
2. kategorie – 2. – 3. třídy (2 žáci za třídu),
3. kategorie – 4. – 5. třídy (2 žáci za třídu).
Výkony soutěžících hodnotila odborná
porota. Všichni žáci si připravili pěkné básničky, porota to neměla jednoduché a nakonec rozhodla takto:
1. kategorie
1. místo Víťa Maximovič,
2. místo Adélka Drozdová,
3. místo Jára Krákora
2. kategorie
1. místo Kubík Secký,
2. místo Jára Králík,
3. místo Julinka Čepelová
3. kategorie
1. místo Míša Hercíková,
2. místo Martinka Šidáková,
3. místo Klárka Jouklová
Mgr. Pavlína Kadlecová

Recitační soutěž.

Dobrou chuť!

Špičkový Kuchař Lukář Uher.

Dětem uvařil
špičkový kuchař
Ano, šéfe! (po velkobřezensku)
Vyhraněný názor na úroveň jídla ve školní jídelně má každý, koho na toto téma
oslovím. Současní i minulí strávníci mají
většinou výhrady k výběru a kvalitě podávaných jídel.
A jaký je pohled z druhé strany? „Podle
mého názoru,“ říká vedoucí školní jídelny
paní Knotková, „je problém složitější. Školní jídelna pracuje v prostředí, které má celou řadu omezení. Při skladbě jídelníčku
musíme zohledňovat celou řadu kritérií
a výsledná podoba a situace na talíři je
kompromisem a průsečíkem všech těchto
požadavků.“
Co vše se musí brát v potaz?
1) Složení tzv. spotřebního koše, které je
dáno vyhláškou a bedlivě kontrolováno. Spotřební koš je kontrolován českou
školní inspekcí i pracovníky hygienických stanic.
2) Platná nutriční doporučení MŠMT. Tento
dokument platí od roku 2015 a přinesl

další zpřísnění a zpřesnění požadavků
na stravu ve školní jídelně.
3) Finanční norma – obědy jsou dotovány
a samozřejmě normovány pro různé věkové skupiny.
4) Chutě našich strávníků jsou velmi rozmanité. Jsou dány rodinnými tradicemi
a regionálními zvyklostmi, ale samozřejmě i osobními preferencemi dětí
i dospělých. U tohoto bodu se zastavme
podrobněji.
Práci školním jídelnám ztěžují špatné
stravovací návyky, které si děti přinášejí
z domova. Nejsou zvyklé na zeleninové pokrmy, luštěninová jídla, mléko a podobně,
naopak jsou naučené na rychlé občerstvení, kečupy, uzeniny, polotovary a sladkosti.
Špatný zdravotní stav dětí i jejich obezita
jsou důsledkem stravovacích návyků v rodinách. O tom, že se současná dětská populace opravdu mimo školní jídelny stravuje nezdravě, svědčí i závěry zdravotně
preventivních výzkumů. Podle specialistů
mohou za kila navíc špatné stravovací návyky a nedostatek pohybu. Děti nesnídají,
ke svačině si kupují brambůrky, kolu a sladkosti. Nesportují.
Ačkoliv si to tedy mnozí neuvědomují,
hraje v životě dítěte školní stravování velkou roli, protože školní jídelny jsou ideálním místem, kde by měly děti získat nejen
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vyvážený oběd, ale vytvořit si i správné
stravovací návyky.
Pracovníci školní jídelny ve Velkém Březně se snaží, aby nabízená jídla byla nejen
zdravá, ale aby si děti na nich pochutnaly. Například v minulých letech probíhal
ve škole Týden zdravé výživy.
Poslední akcí, kterou školní jídelna velkobřezenské školy připravila, je realizace
nápadu dále popsaného.
Popularita televizních pořadů, kde vaří
významní mistři kuchařského umění, je velkým fenoménem doby. Dokonce i hvězda
kuchařského nebe Zdeněk Pohlreich navštívil pražskou školní jídelnu, aby společně s kmenovým personálem jídelny uvařil
a vydal žákům školní oběd. Akce byla přínosná pro všechny účastníky. Kuchařky
viděly při práci mistra svého oboru a také
kuchař Pohlreich na vlastní kůži ucítil limity vaření ve školní jídelně (spotřební koš,
ﬁnanční limity, nutriční limity, stravovací
návyky žáků).
A tak nebylo daleko k nápadu pozvat
do naší školní jídelny nejlepšího kuchaře
z Ústecka.
Gastronomický specialista a elitní šéfkuchař Lukáš Uher (viz foto) se podílel
na otevření pěti značkových restaurací,
je lektorem Asociace kuchařů a cukrářů.
V současné době pracuje jako šéfkuchař
v hotelu a restauraci Větruše v Ústí nad Labem. Pod jeho vedením získala tato exkluzivní restaurace ocenění Nejlepší regionální hotel a cenu v národní soutěži o nejlepší
svíčkovou.
Lukáš Uher navštívil naši školu dne 10. 3.
2017 a ve školní jídelně uvařil a vydával následující menu:
POLÉVKA:
karotkový krém s kukuřicí, popcorn
HLAVNÍ CHOD:
zvěřinové ragú, rakouské špecle
DEZERT:
tvarohový krém s mangem
jablečný mošt
Doufáme, že akce byla přínosná pro

Z naučného pořadu Vikingové.
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všechny účastníky. Naše paní kuchařky získaly cenné podněty pro svoji práci. Chceme i v budoucnosti pořádat podobné akce,
které ve svém důsledku povedou ke zkvalitňování práce školní jídelny.
A příště jistě přivítáme šéfkuchaře Lukáše
Uhra v nové školní jídelně!
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

Zápis do 1. třídy
Po mnoha letech byl letos Ministerstvem
školství změněn termínu zápisu do 1. třídy.
Zápisy proběhnou až 6. a 7. dubna. Škola si
nemůže na nedostatek žáků stěžovat a i letos budou určitě otevřeny dvě třídy. Naše
škola vykazuje za poslední 20 let jednoznačnou tendenci – postupný a stálý nárůst
počtu žáků. Letos máme k únoru 2017 405
žáků a je naprosto reálné, že škola bude
mít v září 2017 žáků 430. Stále však platí, že
škola z kapacitních důvodů nikdy zájemce
neodmítla.
Jsou stanovena kritéria přijetí a děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu školy
(území obcí Velké Březno, Malé Březno, Homole, Zubrnice) jsou přednostně přijímány.
Kapacita školy však umožňuje přijímat žáky
i z lokalit, které nepatří do školského obvodu (např. Rytířov, Těchlovice, Proboštov,
Ústí nad Labem, Svádov, Řetouň, Knínice,
Horní Zálezly, atd.).
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy
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postoupili i do krajského nebo celostátního
kola. Aktuální jsou vynikající výsledky žákyně Kláry Nabiové – 4. místo v okresním kole
matematické olympiády a Aleny Drábkové,
která se v okresní soutěži v anglickém jazyce umístila na 2. místě!
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

Naučný pořad
Vikingové
Naučný pořad Vikingové velmi zajímavou formou přiblížil život tohoto severského národa. Jak je vidět na fotograﬁích,
mohli si žáci vedle výkladu sami vyzkoušet
některé činnosti ze života Vikingů.
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

Charitativní akce
Škola dlouhodobě pomáhá M. Maredovi,
ale v předvánočním čase také organizuje
sbírku pro opuštěná zvířata v ústeckém
útulku. Na fotograﬁi vidíte přepravu věc-

Vědomostní soutěže
a olympiády
Jedna z forem péče o nadané žáky je
pořádání vědomostních soutěží a olympiád. Škola organizuje olympiády v podstatě
ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a dále organizuje některé další: Logická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický
klokan, atd. V případě velmi pěkných výsledků škola vysílá své žáky do okresního
kola. V posledních několika letech naši žáci

Potvrzení o předání věcného daru.
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Charitativní akce.
ných darů a také certiﬁkát, který potvrzuje,
že žáci se umí zapojit do charitativní akce.
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

Netradiční
předávání
vysvědčení
V úterý 31. 1. žáci 2. A a 2. B pod vedením
třídních učitelek P. Kadlecové a D. Ličmanové v rámci předávání pololetního vysvědčení navštívili zámek v Děčíně. Prohlídka
zámku pohádkovou formou dětem přiblížila život hraběcí rodiny. Provázely je komte-

Děti se zámeckým certiﬁkátem.

Zábavné odpoledne s deskovými hrami.
sy (průvodkyně v dobovém kostýmu). Děti
poznaly, jak se na zámku žilo v dávných
dobách. Procházka zámeckými komnatami
byla zpestřena soutěžními úkoly, při kterých žáci za každou správně zodpovězenou
otázku nebo úkol sbírali zlaté mince. Na závěr se mince sčítaly a děti dostaly hraběcí
osvědčení.
V jednom ze salónků hraběte Thuna
komtesy Míša a Klára dětem předaly pololetní vysvědčení.
Mgr. Dagmar Ličmanová
Žáci z prvních tříd si zase pod vedením
svých učitelek L. Šidákové a H. Zatloukalové došli pro své první vysvědčení do kina
Cinema City v Ústí nad Labem. Žáci si pro
vysvědčení museli dojet linkovým autobusem a už to byl pro některé velký zážitek.
Ve městě je navíc čekala malá procházka
po památkách a nakonec všichni zhlédli ﬁlm Lichožrouti. Hned po ﬁlmu došlo

V rámci netradičního předávání vysvědčení školáci navštívili zámek v Děčíně.

ke slavnostnímu předání vysvědčení přímo
v kinosále. Všichni žáci měli samé jedničky,
které si právem zasloužili.
Netradiční způsob předání vysvědčení si
prvňáci i druháci moc užili.
Mgr. Lenka Šidáková

Zábavná odpoledne
s deskovými hrami
Již od září probíhají na základní škole
kroužky deskových her pod vedením paní
učitelek H. Zatloukalové a L. Šidákové. Žáci
se na kroužku seznamují s novými hrami,
učí se jejich pravidla, aktivně spolupracují
a v neposlední řadě rozvíjí své logické myšlení vymýšlením nových strategií. Již dvakrát se žáci s paní učitelkami vydali do Ústí
nad Labem do knihovny W. Churchilla, kde
se v dětském oddělení knihovny seznámili
s novými hrami. Obě herní odpoledne měla
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u dětí velký úspěch, takže jsme v knihovně
nebyli rozhodně naposledy.
Mgr. Lenka Šidáková

Inkluze přináší
zvýšené nároky
na učitele
Od září 2016 se deﬁnitivně v celé republice a tedy i v naší škole rozeběhlo inkluzivní
vzdělávání. V inkluzivní škole se neoddělují
děti se speciálními vzdělávacími potřebami od ostatních dětí. V jedné třídě se tak
spolu vzdělávají děti zdravotně postižené,
nadané, děti cizinců, děti lehce mentálně
postižené, děti s autismem, atd. Pedagog
se všem dětem musí věnovat rovnocenně. Na školu, která je inkluzivní, jsou tedy
kladeny mnohem vyšší nároky. Jedná se
především o uzpůsobení prostředí, kvalitu
a množství pomůcek, využívání asistentů či
školních psychologů. Tyto nové podmínky
kladou samozřejmě mnohem větší nároky
na práci učitele. Nové podmínky vyžadují
od učitelů vyšší pracovní nasazení a platí
nutnost se stále vzdělávat a získávat nejnovější poznatky.
V naší učitelské práci se objevují stále
nové podněty k dalšímu vzdělávání. Ve škole pracujeme i s žáky s poruchami autistického spektra. Tyto poruchy jsou celoživotní, některé projevy s věkem mizí, jiné se
zase mohou objevit. Porucha autistického
spektra se projevuje odlišným vnímáním,
porozuměním a problematičtější sociální
komunikací (neadekvátní reakce, afekty).
Ke klíčovým odlišnostem je často přidružena přecitlivělost na různé podněty jako
zvuky, světlo, barvy, pachy, doteky, apod.
Škola ve Velkém Březně se rozhodla
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na tuto situaci reagovat
a 8. 3. 2017 přijela mezi učitele pracovnice speciálního pedagogického centra. Cílem setkání bylo ozřejmit pedagogickým
pracovníkům naší školy jednoduché metodické postupy při komunikaci s dětmi
s poruchou autistického spektra, učitelé
byli vedeni k pochopení odlišností a učili se
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předcházet náročným a vypjatým situacím,
které plynou z nedorozumění a nedostatku
informací.
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

Prvňáci z Velkého
Března byli pasováni
na čtenáře a pisálky
V úterý 24. 1. se sešli maminky a tatínkové, babičky a dědečkové, tetičky i další
příbuzenstvo v aule naší základní školy, aby
zhlédli slavnostní pasování svých ratolestí,
žáků z 1. A a 1. B, na čtenáře a pisálky. 51
prvňáčků zarecitovalo básničky na všechna písmena abecedy a dále děti předvedly,
jak se naučily číst. Zaplněná aula odměnila
žáky velkým potleskem. Samotného pasování se pak ujali král a královna alias pan
ředitel školy PaedDr. Jan Darsa a paní knihovnice Marie Dvořanová. Po složení čtenářského slibu se veličenstva ujala své role
a obdarovala všechny děti knihou s věnováním od svých třídních učitelek Mgr. Lenky
Šidákové a Mgr. Hany Zatloukalové, perem
a průkazkou do místní knihovny. Poděkování také patří žákům 8. A, kteří pod vedením své třídní učitelky Mgr. Kateřiny Plotové nastudovali muzikál Starci na chmelu
a postarali se jeho předvedením o kulturní
vložku. Další vynikající herecký výkon předvedla žákyně 6. A Natálka Hudečková, která
všechny pobavila v roli skřítka. Pasování
prvňáčků se tak zařadilo mezi každoroční
aktivity naší školy, jimiž se snažíme dětem
pobyt ve škole zpříjemnit.
Mgr. Lenka Šidáková

Návštěva
Národního divadla
Jedním z projektů, který je na naší škole realizován, je projekt Procházka Prahou
a návštěva Národního divadla. Tento Projekt se skládá ze dvou částí. Nejdříve se žáci
v rámci vyučování seznamují s historií našeho hlavního města a se základními pražskými památkami. Do podrobné mapy Prahy

Prvňáci z Velkého Března byli pasováni na čtenáře a pisálky.

Strakonický dudák v Národním divadle.
zaznamenávají trasu procházky a vyznačují
do ní památkové objekty. Samostatně vyhledávají informace o jednotlivých památkách
a vypracovávají odpovědi na 36 testových
otázek. Je jim přiblížen obsah a historický
význam divadelní hry, kterou v rámci projektu navštíví. Také nahlédnou do historie
„Zlaté kapličky“ a poznávají díla umělců, kteří
se podíleli na výzdobě Národního divadla.
Všechny tyto činnosti vyústí do písemné prezentace, kde je kladen důraz nejenom na obsahovou stránku, ale i na stránku formální.
V rámci školní výuky se také naučí základním
pravidlům chování při návštěvě divadla.
V druhé části projektu je teorie nahrazena
praxí. Žáci společně s učiteli odjíždí do Prahy, kde v malých skupinkách pod vedením
učitelů navštíví Pražský hrad a pak prochází
Prahou a na vlastní oči si prohlížejí památky, o kterých se v minulém období učili.
V podvečer vstoupí společensky ustrojeni
do Národního divadla a zhlédnou divadelní
představení. Snažíme se vybírat díla české
i světové klasiky a zakládáme si na tom, že
s velkým (mnohaměsíčním) předstihem zajišťujeme pro žáky ta nejkvalitnější místa.
Letos žáci viděli klasickou českou báchorku
od Josefa Kajetána Tyla Strakonický dudák
z 1., 2. a 3. řady v přízemí.
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Kdo za posledních 23 let absolvoval devátou třídu na naší základní škole, ten absolvoval tento projekt a navštívil Národní
divadlo! V posledních letech jsme navštívili
např. tato představení: Strakonický dudák,
Naši furianti, Lucerna, Maryša, Babička,
Zkrocení zlé ženy, Paličova dcera, Sen noci
svatojánské, Prodaná nevěsta, Sluha dvou
pánů, Hadrián z Římsů, Cyrano z Bergeracu, atd.
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

Jenom krátce
V době vánoční přijel do Velkého Března
Pavel Novák ml. (syn bronzového slavíka
z roku 1967), aby si s dětmi zazpíval vánoční koledy. Rozpohyboval celou aulu. Pořad
se dětem velmi líbil.
Ve třídě 2. A se objevila úplně nová interaktivní tabule v ceně 60 000,– Kč. Škola si
tabuli pořídila z výtěžků sběrových akcí. Každý, kdo se sběrových akcí zúčastňuje, má
svůj podíl na této tabuli. Děkujeme!
Během prosince a ledna navštívili žáci
tyto objekty: děčínský zámek, divadlo
v Mostě, kino v Ústí nad Labem, kostel
ve Svádově, výstavu betlémů v Ústí nad Labem, Drážďany, ústeckou knihovnu, galerii
v Litoměřicích.
Tradičně se konal v aule základní školy
karneval určený pro mateřskou školu a první třídy.
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

KULTURA

Mezinárodní
den žen
K letošnímu MDŽ jsme ženám z Velkého
Března a Valtířova připravili netradiční dárek. Pozvali jsme je na divadelní představení s názvem Sluha dvou pánů. Čtyřicet pět
vstupenek bylo velmi rychle zamluveno,
což nás velice potěšilo.

V aule základní školy se konal karneval pro děti z mateřské školy a prvňáčky.

Divadelní představení Sluha dvou pánů k Mezinárodnímu dni žen.
V neděli 5. března v 16 hodin se velkobřezenské ženy sešly na náměstí pod hodinami, kde na ně čekal již připravený autobus.
Cestou pak přistupovaly ještě valtířovské
dámy. Všem to moc slušelo. Autobus ženy
pohodlně dovezl až před Severočeské divadlo v Ústí nad Labem. Před začátkem
představení si mohly divadlo v klidu prohlédnout nebo se občerstvit v kavárně.
Místa byla rezervována na balkóně, takže si

všechny ženy mohly představení příjemně
vychutnat. Jejich úsměvy na tvářích napovídaly, že výběr divadelní hry byl správný.
Přestávku pak rády využily k vzájemným
konverzacím u kávičky nebo sklenky vína.
I druhou část představení si ženy náležitě
užily a nebylo divu, výkony všech herců
byly úžasné. Tomu odpovídalo i závěrečné
děkování a zasloužený potlesk. Na příjemně naladěné dámy čekal opět před divadlem autobus. Určitě milou tečkou byl malý
dárek v podobě kytičky.
Jan Haspra, kulturní komise obce

Letošní první
individuální
prohlídku využila
společnost ESN Ústí
První letošní individuální prohlídka prvorepublikového bunkru.

V neděli, 5. března 2017, si bunkr přijelo prohlédnout na dvacet zahraničních
studentů z Litvy, Skotska, Portugalska, Rumunska, Finska a Turecka. Skupina výletníků ocenila především vybavení bunkru
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a průvodce v dobové uniformě. Prohlídka
probíhala po menších skupinkách, takže si
každý mohl vychutnat tu pravou dobovou
atmosféru. Dle ohlasů studentů a jejich překladatele, se prohlídka moc líbila a těším se
na další spolupráci.
Pravidelné dny otevřených dveří
proběhnou:
01. 04. 2017 – 13–17 hod.
15. 04. 2017 – 13–17 hod.
01. 05. 2017 – 13–17 hod.
08. 05. 2017 – 13–17 hod.
03. 06. 2017 – 13–17 hod.
Další na webu muzea
www.ropik.unas.cz
Jan Málek

MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči hlásí
a informují
Jednotka SDH Velké Březno absolvovala
v hodnoceném období I. čtvrtletí 2017 celkem 14 výjezdů s 20ti hodinami aktivního
nasazení. Jednotka se výjezdové činnosti
zhostila dobře.
Z výčtu uvádíme:
• 6x výjezd k požárům (chata na Střekově,
dům Malé Březno – Leština, ubytovna
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na Střekově, 2x požár komína Malé Březno, Kojetice, rodinný dům v Olšinkách),
• 4x výjezd k narušené vegetaci – padlé
stromy (Zubrnice – Lovečkovice, Homole – Haslice, Malečov – Čeřeniště, Němčí
– Malečov),
• 2x výjezd k dopravní nehodě – úklid
po nehodě Byňov – Suletice, uražený výstražník u závor ČD ve Velkém Březně.
Kromě výjezdů jednotka absolvovala odbornostní školení k úkonům vyprošťování,
vazačů a jeřábníků, zdravověda, dále 2 školení interní na jednotce. Velitel se zúčastnil
porady velitelů na HZS v Ústí nad Labem.
V pomoci jednotky obci se členové podíleli na instalaci a ukotvení vánočního stromu obce v prostoru náměstí.
Jaroslav Panocha, za jednotku SDHO

Přehled kulturních akcí v naší obci (duben – červen 2017)
Duben

Červen

Noc s Andersenem
Pořadatel: Obecní knihovna Velké Březno a Kulturní komise

Školní jarmark (3. června 2017)
Pořadatel: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
při ZŠ Velké Březno

Otevírání okenic
– Zahájení nové sezóny (1. dubna 2017)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Mezinárodní den dětí
Pořadatel: Spartak Valtířov

Hraběcí mlsání
– Velikonoční čokoláda s princeznou
(15. dubna 2017)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Den Země – Roman Frič a jeho hosté – koncert při svíčkách
(19. dubna 2017 od 19h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Den památek – speciální prohlídky zámku,
aneb Co jindy neuvidíte (22. dubna 2017)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Zámek v květech – Hraběcí Jarosnění – jarní květinová
výzdoba zámeckých komnat (22. a 23. dubna 2017)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Cyklotúr Vel-Val
Pořadatel: Kulturní komise obce Velké Březno
Hudební festival L. V. Beethovena – komorní koncert
pořádaný v rámci 53. ročníku HFLvB (7. června 2017 od 19h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Noc kostelů – příběhy velkobřezenských svatostánků
– 200 let od svatby Karla Chotka a Marie Berchtoldové
(9. června 2017)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
Noc kostelů – kostel sv. Václava ve Valtířově a hrobka
rodiny Chotků ve Valtířově (9. června 2017 od 17h.)
Pořadatel: Obec Velké Březno ve spolupráci s partnery

Noční prohlídka – První letošní noční prohlídka
(22. dubna 2017 od 20h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Zámek v květech – Historické květinové vazby,
ve spolupráci se zahradnickou školou v Libverdě
(10. a 11. června 2017)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Pálení čarodějnic (30. dubna 2017)
Pořadatel: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
při ZŠ Velké Březno v areálu FK Jiskra Velké Březno

Víkend otevřených zahrad – Zámecký park
ve Velkém Březně – komentované prohlídky zámeckého
parku (10. června 2017 od 11h. a 14h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Pálení čarodějnic (30. dubna 2017)
Pořadatel: Spartak Valtířov

Monika Knoblochová a Petr Kostka
– Cembalo a poezie – komorní koncert v rámci festivalu
Hudební setkání 2016 (14. června 2017 od 19h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Květen
O pohár hraběte Chotka
– XVI. ročník závodu autoveteránů
(6. května 2016 od 8h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Pohádky v parku – Pan hrabě čte dětem
– Pohádka a hry pro děti (16. června 2017 od 18h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Májový běh (13. května 2017)
Pořadatel: Kulturní komise obce Velké Březno

Bendův komorní orchestr – komorní koncert známého
ústeckého tělesa (21. června 2016 od 19h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Běh zámeckým parkem – XXIII. ročník
běhu žáků velkobřezenské základní školy zámeckým
parkem (15. května 2017 od 8h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Těžký život princů a princezen
– Speciální výukové prohlídky zámku
pro děti z 1. stupně ZŠ (20. až 22. června 2017)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Košt hraběte Chotka – hodnocení vín zaslaných
do soutěže (20. května 2017 od 16h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Pohádkový park (24. června 2017 od 18h.)
Pořadatel: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
při ZŠ Velké Březno a Státní zámek Velké Březno

Košt hraběte Chotka – XIX. ročník prodejní výstavy vín
spojené s jejich ochutnávkou (27. května 2017 od 9h.)
Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Pozn. V případě neuvedení termínu konání dané kulturní akce najdete bližší informace před
jejím konáním buď na webových stránkách obce www. velke-brezno.cz nebo na webových
stránkách pořadatele anebo na vyvěšených plakátech.
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Jiskra vstupuje
do druhé poloviny
jarní části
fotbalové sezóny
Hlavním cílem pro Jiskru bude záchrana
1.A třídy. Po loňské podařené sezóně nás
opět čekají záchranářské práce. Doufáme,
že se nám co nejdříve podaří posunout
z předposledního místa do klidného středu. Pro záchranu chceme udělat vše. Proto
jsme nepodcenili zimní přípravu, která začala už 12. ledna. Do zimní přípravy jsme se
rozhodli zapojit obě naše družstva dospělých spolu s dorostem. Společně jsme také
odjeli na soustředění do Vilémova a přihlásili se do dvou zimních turnajů v Děčíně
a Neštěmicích, aby si zahráli úplně všichni
a dostali tak svou šanci zahrát si za A tým.
Tato cesta se ukázala jako správná. Tréninku
se zúčastňuje dostatek hráčů a tak měla příprava dobrou úroveň. Ukázalo se, že naše

první generace mladíků se už může pomalu zapojovat do soutěží dospělých a to bylo
od začátku cílem, když jsme před 10 lety
začali pracovat s mládeží.
U týmu zůstal jako hlavní trenér Vincenc
Jirkovský a asistent Miroslav Hlaváček.
B tým vstupuje do druhé poloviny okresního přeboru s cílem umístit se do pátého
místa a hrát hezký fotbal a zpříjemňovat
tak nedělní odpoledne pro naše fanoušky,
kteří se po nedělní procházce mohou zastavit na hřišti a dát si klobásku. U týmu bude
taky nadále působit v roli hlavního trenéra
Josef Mikšovský.
Dorost má také jasný cíl. Zachránit účast
v 1.A třídě a zapojovat mladé hráče do mužstev dospělých.
Během zimní přestávky došlo k výměně hlavního trenéra. Vzhledem k letnímu
příchodu mnoha hráčů ze starších žáků
do mladšího dorostu, bude už nyní hlavní
trenér dorostu i starších žáků Jiří Ondrka
s asistentem Jirkou Kovářem.
Starší a mladší žáci dohrají ročník v krajském přeboru a vrátí se zpět do 1.A třídy.
Krajský přebor je bohužel jak ﬁnančně, tak
po sportovní stránce nad naše síly. Bereme
to jako velkou zkušenost, která nám ukázala rezervy a připraví nás na vstup do 1.A
třídy. Trenéry mladších žáků zůstávají David
Řezáč a Jan Kvapil.
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Mladší přípravka a školička bude dále pokračovat v satelitních turnajích. Trenérem
mladší přípravky jsou Tomáš Barvínek a Tomáš Cimpl. Trenéry školičky jsou Jan Kvapil
a David Králíček.
Pokud by měl kdokoli zájem zapojit se
do výchovy a trénování budeme velice rádi.
Na Jiskře nyní působí 7 týmů a z důvodu
nedostatku trenérů jsme museli spojit tým
starší přípravky a mladších žáků do jednoho mužstva.
V průběhu roku nás bude na Jiskře čekat
i několik kulturních akcí. První z nich bude
ve spolupráci se ZŠ Velké Březno pálení
čarodějnic. Díky automatické závlaze nám
zbyde více času na úpravu okolí našeho
areálu. Tak jako v minulém roce se budeme
snažit zvelebovat a upravovat náš areál tak,
aby nadále patřil k nejhezčím v našem kraji.
Po mnoha letech jsme opravili klubovnu,
kde jsme našli domov v případě špatného
počasí a nyní nás čeká oprava zázemí a sociálek.
Tímto bych vás rád pozval na naše domácí zápasy, které máte níže všechny vypsané.
A tým – 1. A třída
8. 4.
22. 4.
29. 4.
1. 5.
27. 5.
10. 6.

so
so
so
so
so
so

16.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

Jílové
Lovosice
Libochovice
Duchcov
Česká Kamenice
Mojžíř

Dorost – 1. A třída
1. 4.
15. 4.
6. 5.
20. 5.

so
so
so
so

10.15 hod.
10.15 hod.
10.15 hod.
10.15 hod.

Brozany
Duchcov
Štětí
Trnovany

B tým okresní přebor II. třída
2. 4.
9. 4.
16. 4.
30. 4.
21. 5.
4. 6.
18. 6.

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

16.30 hod.
16.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

Sebuzín
Chabařovice
Libouchec
Chlumec
Velké Chvojno
Malé Březno
Mojžíř

Starší žáci – mladší žáci – krajský přebor
2. 4. ne 10.15 hod. Neštěmice
23. 4. ne 10.15 hod. Litoměřice

Fotbalové družstvo Jiskra.

Turnaje přípravek bohužel nejsou ještě
nalosované.
David Řezáč, předseda FK

Zpravodaj Velké Březno a Valtířov jako periodický tisk územního správního celku, který vydává obec Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno,
IČ: 00267139. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 10263, vychází jedenkrát za čtvrtletí a to v nákladu 700ks.
Zpravodaj je distribuován obcí do schránek občanů Velkého Března a Valtířova zdarma. Zpravodaj je ke stažení také na webových stránkách obce
www.velke-brezno.cz sekce Zpravodaj.
Uzávěrka dalšího čísla je 10. června 2017. Své příspěvky zasílejte na email redakční rady velkobrezensky.zpravodaj@seznam.cz. Nevyžádané
materiály se nevracejí. Redakční rada si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok.
Graﬁcké zpracování a tisk: Imagine Media, s.r.o.

Ve Velkém Březně, dne 29. března 2017.
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80. výročí otevření
české školy ve
Velkém Březně
(Nalezen rodný dům ministra školství)
Počátky školství mají ve Velkém Březně
tyto základní mezníky: otevření triviální
školy ve Velkém Březně v roce 1858 v domě
č. 48, dále v roce 1880 zahájila svoji činnost
škola, které v současné době říkáme dolní.
Vyučovacím jazykem zde byla němčina.
Další významný mezník je spojen s letošním kulatým výročím. Před 80 lety 13. 6.
1937 byla slavnostně otevřena česká škola,
nyní zvaná horní. Slavnostního otevření se
osobně zúčastnil tehdejší ministr školství
Emil Franke. Přítomnost ministra nebyla náhodná. 3. 4. 1880 se Emil Franke ve Velkém

PhDr. Emil Franke

Před osmdesáti lety byla otevřena Státní obecná škola dr. Emila Frankeho. Tato
fotograﬁe byla vydána u příležitosti
slavnostního otevření dne 13. 6. 1937.
Březně narodil a navíc škola nesla jméno
svého rodáka: Státní obecná škola dr. Emila Frankeho. Stopy po odstraněném nápisu
najdeme i dnes.
Již v minulosti jsem se snažil ve Velkém
Březně identiﬁkovat dům, ve kterém bydlela významná osobnost. V případě válečného hrdiny, anglického letce Františka
Chábery, který se v letech 1926 - 29 vyučil
ve Velkém Březně elektromontérem (ﬁrma
Setner), se to bohužel nepovedlo. Napsal
jsem dopis, kde jsem Františka Cháberu
žádal o sdělení podrobností jeho velkobřezenského pobytu. Pak po několika týdnech
přišla obálka a v ní parte, které oznamovalo,
že František Chábera zemřel … A tak asi zůstanou podrobnosti jeho pobytu ve Velkém
Březně navždy neznámy.
V případě Emila Frankeho se dostavil
úspěch. Podařilo se určit jeho rodný dům
ve Velkém Březně. Svádovská farní kniha
vydala své svědectví. Byl nalezen zápis ve
farní knize a z něj vyplývá, že manželům Josefovi a Jindřišce Frankeovým se 3. 4. 1880
narodil syn Emil. Místo: Velké Březno, číslo
popisné: 79. Emil Franke se narodil na velkobřezenském nádraží! Vždy byly na nádraží byty pro zaměstnance drah. A opravdu
otec Emila Frankeho byl železničář.

Fotograﬁe velkobřezenského nádraží z roku 1903. Zde se 3. dubna 1880 narodil Emil
Franke, ministr školství.

Přílohový list

V budově, která slaví výročí, najdeme zajímavé historické artefakty: nad vchodem
do horní budovy velkobřezenské základní
školy se jako zázrakem zachoval československý státní znak z rubínového skla zalitého do olova, který vyrobili a české menšině
darovali čeští skláři z Nového Boru. Němci
jej po obsazení obce překryli vlajkou s hákovým křížem, kterou stačilo v květnu 1945
odstranit. Ani vývoj po roce 1948 cenné památce neublížil. V této budově se u vchodu
také nalézá velice zajímavý základní kámen
s datací 1936. Dá se předpokládat, že společně se základním kamenem byly do zdi
uloženy i nějaké dobové dokumenty.
PaedDr. Jan Darsa

Ministr Emil Franke (ve světlém obleku)
při slavnostním otevření české školy
ve Velkém Březně.

Státní znak a letopočet 1936.
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