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Výtisk pro občany obce zdarma

KORONAVIRUS
Vážení občané,
v souvislosti se šířením nového koronaviru Vás
žádám o důsledné dodržování doporučených postupů nařízených jak vládou České republiky, tak
Krajskou hygienickou stanicí, aby nedocházelo
k neřízenému šíření nákazy. Pevně věřím, že naše
obec bude patřit k méně postiženým lokalitám.
Přeji všem pevné zdraví.
Karel Jungbauer, starosta

Petice
„Zachraňme Tivoli“

stejně jako považuje za nepřijatelné, aby byla
zanedbávána pravidelná a běžná údržba Prostor, tímto Vaší společnost vyzýváme k vyjádření
a zdůvodnění, proč Vaše společnost dlouhodobě
pronajaté Prostory ke sjednanému účelu neužívá
a jakou nápravu v tomto směru hodlá Vaše společnost zjednat“… konec citace.
Další informace se dočtete v zápisu jednání
Rady obce ze dne 3. 2. 2020 pomocí odkazu https://www.velke-brezno.cz/Instance/velkebrezno/Prilohy/9150-5e4d53f2beb96.pdf
Nezoufejme, nic není ztraceno, paní provozní přislíbila, že se vše od dubna t. r. k dobrému
obrátí.
Tomáš Pýcha, zastupitel

Vážení spoluobčané, považuji za povinnost
informovat o výsledku projednání petice „Zachraňme Tivoli“ radou obce, kterou jste někteří z Vás podepsali s pocitem nespokojenosti
provozování–neprovozování restaurace Tivoli
ve Velkém Březně, která je v majetku obce Velké
Březno.
Jednatel ﬁrmy Garlic KOM s.r.o., která má
nájemní smlouvu k provozování restaurace,
se z důvodu pracovní vytíženosti opakovaně
na jednání nedostavil. Pověřil k jednání s vedením obce paní provozní restaurace, která tuto
pracovní pozici vykonává od vzniku smluvního
vztahu (podpisu nájemní smlouvy k provozování restaurace Tivoli mezi obcí Velké Březno
a ﬁrmou Garlic KOM s.r.o.) od roku 2017 a vykonává ji dosud a fakticky zodpovídá za chod této
restaurace.
Vedení obce zaslalo nájemci vyzývací dopis,
výňatek citace:
„Vážení….obec považuje za nepřijatelné, aby
pronajaté Prostory nebyly za strany Vaší společnosti dlouhodobě užívány ke sjednanému účelu,

Sdělení
nájemníkům
obecních bytů
Spolu s vyúčtováním za služby obdrží každý
nájemník leták Nařízení vlády č. 308/2015 Sb.
ze dne 26.října 2015 o vymezení pojmů běžná
údržba a drobné opravy související s užíváním
bytu.
Žádáme všechny naše nájemníky, aby se
s tímto nařízením vlády pečlivě seznámili a podle toho postupovali při řádném užívání pronajatého obecního bytu.
Miroslav Šesták,
Úsek správy obecního majetku

Ohlédnutí za rokem 2019 z pohledu
evidence obyvatel a matriky
STAV OBYVATEL
• Velké Březno a Valtířov k 1. 1. 2019 – 2254 obyvatel
• Přistěhovaní – 75 obyvatel
• Narození – 21 obyvatel
• Odstěhovaní – 45 obyvatel
• Úmrtí – 33 obyvatel
• Stav obyvatel Velké Březno a Valtířov k 1. 1. 2020 – 2272 obyvatel
• Počet uzavření manželství v roce 2019 – 80 sňatků
9 – Obřadní místnost Obecního úřadu
29 – Panství Velichov
38 – Státní zámek Velké Březno
3 – Homole u Panny – různá místa
1 – Zubrnice
• Počet zaevidovaných rozsudků o rozvodu manželství v roce 2019 – 78 rozsudků
• K 1. 1. 2020 má v obci trvalý pobyt 48 cizinců
Michaela Neumannová, matrikářka
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Intenziﬁkace čistírny
odpadních vod (ČOV)
V letošním roce by měla začít jedna z největších investiční akci obce v posledních letech,
intenziﬁkace čistírny odpadních vod. Celý projekt modernizace a rekonstrukce bude rozdělený na dvě části – přestavba čistírny Valtířov
na čerpací stanici s výtlačným potrubím do čistírny Velké Březno a samotná kompletní rekonstrukcí ČOV Velké Březno.
Hlavním cílem projektu je přispět, na základě nejmodernějších znalostí čištění odpadních
vod (tzv. BAT technologie), ke zlepšení kvality
povrchových a podzemních vod prostřednictvím čištěním odpadních vod vznikajících
ve Velkém Březně. Tyto kroky přispějí k eliminaci vypouštěného znečištění, dojde k ochraně
stávajících vodních zdrojů, k ochraně a obnově
krajiny a tím k celkové ochraně životního prostředí i zvýšení životní úrovně obyvatel obce.
Obec přistoupila k této akci i z důvodu zastaralé technologie čištění a opotřebovaného
zařízení. Čistírna ve Valtířově je v současné
době ve stavu tzv. dožití a její přestavba je
nevyhnutelná, jak z důvodu nedostupnosti
náhradních dílů, tak z důvodu její účinnosti tj.
schopnosti čištění odpadních vod v požadovaných parametrech.
Čistírna ve Velkém Březně je technologicky
také zastaralá a plnění požadavků na kvalitu
čištění odpadních vod jsou na hranici udržitelnosti. Navíc požadavky na kvalitu vypouštěné
odpadní vody budou narůstat, výměna technologie je tak zcela nevyhnutelná.
Intenziﬁkace ČOV obsahuje výměnu kompletní technologické části, opravu a zvýšení
kapacity obdélníkových betonových nádrží
a demolici a následnou výstavbu kruhových
betonových nádrží. V případě, že provedeme
plánovanou intenziﬁkaci, bude obec vlastnit
novou moderní čistírnu odpadních vod, která
již nebude obtěžovat své okolí nepříjemným
zápachem.
První práce by měly být zahájené už v letošním roce. Celkové náklady na největší investici
posledních let předpokládáme ve výši 65 milionů korun bez DPH. Platba by měla být rozložená do tří let. Obec má požádáno o dotaci,
která v současné době činí 60% nákladů. Zbývající část bude obec platit z úvěru, který má
obec uzavřený u Komerční banky a z něhož již
čerpala peníze na úhradu nákladů stavby školní jídelny.
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Na způsob placení nákladů intenziﬁkace
ČOV si obec nechala zpracovat posudek u ﬁnančního poradce, který tento postup doporučil se závěrem, že splácení úvěru nijak
zásadně neohrozí běžný chod obce v dalších
letech.
V případě, že obec neobdrží dotaci, bude
muset provést nutnou část intenziﬁkace,
tj. přestavbu ČOV Valtířov včetně výtlaku
a výměnu technologie na ČOV Velké Březno
z vlastních prostředků, tedy z úvěru, v předpokládaných nákladech cca 20 milionů korun.
Veřejné projednávání modernizace čističky
i za účasti odborníků proběhlo na jednání zastupitelů obce 16. prosince bez valného zájmu
veřejnosti. V případě širšího zájmu o tuto problematiku přesto nabízíme možnost zorganizovat další seznámení s kompletním záměrem, kam budou přizváni odborníci z oboru
vodního hospodářství a stavitelství. V případě
zájmu pište na mail: obec@velke-brezno.cz.
Karel Jungbauer, starosta

Přehled větších
akcí plánovaných
na letošní rok
Zateplení
obecních domů
V současné chvíli probíhá výběr zhotovitele zateplení obecních domů v Litoměřické
ulici č.p. 24, kde se předpokládané náklady
odhadují na 2 miliony korun a v Ústecké ulici
č.p. 149,152, kde se náklady mají vyšplhat cca
na 2,3 milionu korun. Součástí prací je zhotovení zateplení, fasády, výměna oken a klempířských prvků a zateplení půdních prostor.
Na obě akce získala obec dotaci, která by měla
pokrýt zhruba 40 % z uznatelných nákladů.

Oprava fasády
Oprava fasády obecního domu v Zahradní
ulici č.p. 142 nebude součástí dotačního programu zateplení, ale bude kompletně hrazena z obecního rozpočtu. Fasáda domu z roku
1901 je zdobená architektonickými prvky
a zateplení klasickým způsobem není možné.
Práce na opravě fasády a klempířských prvků,
výměně původních oken a ošetření stávajících
dřevěných lodžií by měly vyjít na 1,3 milionu
korun.

Veřejné osvětlení
V letošním roce probíhá zhotovení projektové dokumentace na kompletní modernizaci
veřejného osvětlení ve Velkém Březně i Valtířově. Dokumentace bude provedena do jednotlivých etap Valtířov, Velké Březno dolní
část, Velké Březno horní část včetně územ-
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ního rozhodnutí. Projektová dokumentace
bude připravena k podání žádosti o dotaci
na zhotovení. Navíc společnost ČEZ vyzvala
obec, aby nejpozději do roku 2024 opustila
betonové sloupy, které využívá k veřejnému osvětlení. S ohledem na tuto skutečnost
budou do budoucna veškeré kabelové trasy
a všechny sloupy veřejného osvětlení umístěny na pozemcích obce.

Hledání nových
zdrojů pitné vody
Za svůj prioritní úkol považuje obec hledání
nových zdrojů pitné vody pro zásobení svých
obyvatel. Po konzultaci s hydrogeologem byl
stanoven a ihned zahájen tento postup prací:
1. Prověření stávajících vodních zdrojů
s možností zlepšení využití kapacit (zvýšení vydatnosti)
2. Prověrka existujících vodních zdrojů, zjištění kvality, vydatnosti a možnosti napojení na řad (Kassavia, Leština)
3. Vytipování lokalit nových zdrojů v okolí
Velkého Března a zahájení přípravy na získání povolení k vybudování.

Opravy chodníků
Pro letošní rok nebyl vypsán žádný dotační
titul na opravy místních komunikací a chodníků, kterých máme v plánu hned několik.
V rámci plánovaných akcí, ale obec vždy počítala s využitím dotací. Kvůli přerozdělení
ﬁnančních prostředků v této oblasti přesto
chceme provést opravu chodníku mezi Velkým Březnem a Valtířovem, v úseku od benzinové pumpy směrem do Valtířova.
Karel Jungbauer, starosta obce

Výsadba zeleně
V únoru požádala obec o poskytnutí dotace z Nadace ČEZ na výsadbu šestnácti stromů
v zeleném pásu mezi chodníkem z Velkého
Března do Valtířova a soukromým polem. Pokud s žádostí uspějeme měly by být stromy
vysazené ještě letos. Pokud ne, pokusíme se ﬁnanční příspěvek získat z jiných zdrojů. I letos
bude pokračovat drobná květinová výsadba
v obci.
Zuzana Mendlová, radní

Práce na údržbě
a zvelebení obce
Vážení spoluobčané,
jako již tradičně s končící zimou a nástupem
jara nás všechny čeká práce na údržbě a zvelebení obce. Čistění komunikací a chodníků
zabere nezanedbatelný čas a bude ﬁnančně
náročnější. Obecní úřad nemá k dispozici tolik
pracovníků, kteří by vše stačili obstarat a uklidit, než začne růst zeleň. Myslím si, že úklid
před obydlím by měl být pro každého přiroze-
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ným způsobem projevu osobnosti. Obci ulehčí, pokud se občané podílejí na úklidu okolí
svého bydliště. Vzhled obce by nám neměl být
lhostejný.
V nejbližší době by se měly realizovat projekty, které naši obec zkrášlí. Jedná se zejména
o výsadbu okrasné zeleně, opravy fasád, výměnu oken a zateplení některých vytipovaných
domů. Za léta, která jsem strávil na údržbách,
opravách a rekonstrukcích bytových jednotek,
znám jejich stav. Musím přiznat, že některé
bytové jednotky a společné prostory jsou v žalostném stavu. Chybějící ﬁnanční prostředky
na obnovu bytového fondu, jsou ovlivněny
dluhy nájemníků. Dobrou zprávou však je,
že tyto pohledávky se daří (i když někdy nekompromisní metodou) snižovat a tím zlepšit
i ﬁnanční rezervu na opravu bytového fondu
a majetku obce. Svědomité umořování dluhu
na nájemném a službách pomáhá s navýšením
prostředků bytového fondu.
Další úkol, který bychom chtěli v co nejbližší
době dotáhnout do vítězného konce, je sestavení komise domovních důvěrníků. Je potřeba
upřesnit pravidla jak pro domovníky, tak pro
nájemníky. Funkce domovníka spočívá v tom,
že bude dohlížet na pořádek a organizovat
společné práce na zvelebení a údržbě prostorů okolo obecních domů. Fungovat by měl též
jako komunikační médium mezi nájemníky
a správcem obecního majetku (SOM). Zaznívají i názory, že funkce domovníka je návratem
do totality a „práskačství“. Je třeba si uvědomit,
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že s funkcí domovníka bude mnohem snazší
komunikace mezi obyvateli objektu a SOM,
protože není v silách obce mít tak přesný přehled o stavu nemovitosti, jako mají obyvatelé
konkrétního domu. Prosím proto nájemníky
obecních bytů, aby tuto funkci neodsuzovali
a nebrali ji jako nástroj šikany ze strany obce,
ale jako pomocníka při řešení menších či větších problémů. Nakonec i nájemníci budou mít
na koho se obrátit při řešení těchto problémů.
Nájemníci by si v neposlední řadě měli
uvědomit, že placením nájemného a poplatků za služby se nemohou vyhnout udržování
pořádku jak v objektu, tak i kolem něho. Platné nařízení vlády č. 308/2015 Sb. vymezuje
pojem „běžná údržba“. Celé znění tohoto nařízení vlády, které upravuje, jaké drobné opravy jsou v režii nájemníků, se stane přílohou
každé nové nájemní smlouvy, ke stávajícím
smlouvám se bude oproti podpisu předávat
a výtisk se stane součástí každého vyvěšeného
domovního řádu. Chtěl bych podotknout, že
nájemníci nemohou po obci požadovat, aby se
starala o veškeré menší opravy. Jakož i majitelé
pozemků a objektů v soukromém vlastnictví
se starají o to, aby jejich okolí bylo upravené,
neboť je to jejich vizitka, měli by se i nájemníci
bytů obecních svým dílem přičinit. Rád bych
též zdůraznil, že výše nájmů v našich obecních
bytech není oproti okolním lokalitám nijak vysoká a poptávka po obecních bytech je vyšší
než nabídka. Nájemníci by tudíž měli vzít v potaz, že užívají výhody, které jim obec poskytu-
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je. I z tohoto důvodu by měli spolupracovat
s domovníky a podílet se na udržení pořádku.
Přeji všem spoluobčanům především zdraví,
pohodové prosluněné jaro a příjemné prožití
Velikonočních svátků.
Ivan Mottl, člen rady

Termíny
jarních svozů
Rádi bychom Vás informovali o jarních termínech svozů v obci Velké Březno a Valtířov:
Nebezpečný odpad (NO)
Svoz – 4. 4. 2020 cca od 6:00 h
Výše uvedený odpad vyndejte ke svým odpadovým nádobám v dostatečném časovém
předstihu! (den před svozem). V případě, že
bude přistaven až po svozu, nebude odvezen!
NO – tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné, mají nebezpečné vlastnosti, které mohou
ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto
musí být využity, či odstraněny ve speciálních
zařízeních. Tyto dopady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Do nebezpečného
odpadu patří: olejové ﬁltry, akumulátory a baterie, tuky, maziva, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek, barvy, laky, ředidla, kyseliny, rozpouštědla, pesticidy, chemikálie aj.
Do svozu nepatří: stavební odpad, komunální odpad, biologicky rozložitelný odpad,
objemný odpad, aj.
Žoky
Posunutí termínu:
Výdej žoků byl kvůli zabránění šíření nákazy koronavirem pozastaven na neurčito. Ze
stejného důvodu byl až do odvolání uzavřený
sběrný dvůr.
O opětovném výdeji žoků a přesném termínu
jejich svozu budeme informovat v předstihu.
I pro letošní rok platí, že žoky jsou vydávané
zdarma v počtu 2 ks na číslo popisné a rok.
Petra Kratochvílová

Vydávání
kompostérů

V polovině prosince začala plánovaná výměna vysokotlakého plynovodu, který vede
ve spodní části Velkého Března. Část potrubí leží přímo pod cyklostezkou u přívozu,
a tak zemní práce na několik týdnů omezí i uživatele cyklostezky. Bohužel bude muset
být pokáceno i několik bříz, které cyklostezku lemují. Stromy totiž byly zhruba před
padesáti lety vysazeny přímo v ochranném pásmu plynovodu. Výměna plynovodu
není v gesci obce.
(red)

Až do odvolání pozastavuje obec i výdej zahradních kompostérů.
K dispozici budou kompostéry o objemu
1000 a 2000 litrů. V první fázi se mohou hlásit
majitelé rodinných domů, kteří si již před časem
podali žádost o kompostér (dotazníkové šetření probíhalo v polovině roku 2018). Výdej bude
obnoven po zrušení karanténních opatření.
Bližší informace podá:
paní Petra Kratochvílová, tel. 475 209 341,
mail: kratochvilova@velke-brezno.cz.
Petra Kratochvílová
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Zvýšení částek
životního
a existenčního
minima
S platností od 1. 4. 2020 se zvyšují částky životního minima, a to takto:
Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 860 Kč.
Částka životního minima osoby, která je
posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně
3 550 Kč.
Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí
měsíčně:
a) 3 200 Kč u osoby od 15 let věku,
která není nezaopatřeným dítětem,
b) 2 770 Kč u nezaopatřeného dítěte
od 15 do 26 let věku,
c) 2 420 Kč u nezaopatřeného dítěte
od 6 do 15 let věku,
d) 1 970 Kč u nezaopatřeného dítěte
do 6 let věku.
Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 490 Kč.
PhDr. Pavlína Linková

Místní poplatek psů
Upozorňujeme všechny držitele psů, kteří
mají v obci Velké Březno pobyt, že od 1. ledna
2020 došlo ke zvýšení místního poplatku ze psů.
Připomínáme, že splatnost místního poplatku
ze psů je vždy pro aktuální rok do 31. března.
Tzn., že nejpozději do konce měsíce března mají
mít všichni držitelé psů poplatek za aktuální rok
uhrazen. Tyto sazby byly schváleny Zastupitelstvem obce Velké Březno dne 16. 12. 2019.
Žádáme občany, kteří poplatek ještě nemají
uhrazen, aby tak učinili v co možná nejkratším
možném termínu. Termín splatnosti poplatku
do 31. 3. 2020.
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

Platby
bankovní kartou
Veškeré platby na pokladně obecního úřadu
nyní můžete provádět platební kartou.
Petra Dvořáková, referent správy daní a poplatků
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Zpráva z činnosti
Úseku správy
obecního majetku
za měsíce
12/2019–02/2020
V tomto časovém úseku byly realizovány následující větší akce:
1) Na základě předaných Revizních zpráv plynových zařízení byly v závěru roku 2019 vyměňovány plynové hadice u sporáků a plynových kotlů, aby splňovaly požadavek TPG
70401 na požární odolnost 650 °C
2) Alej sportovců 148 – provedena montáž
nové hromosvodové soustavy
3) Zahradní 182 – provedena hydroizolace
objektu do hloubky 1 m včetně odvedení
dešťových vod ze střechy potrubím PVC DN
200 do vsakovací jímky v zahradě a položení nové zámkové dlažby vnitřního chodníku
k objektu
4) Byla provedena kontrola hasicích přístrojů
a požárních hydrantů v obecních objektech
5) Na Výsluní 390 – provedeno zateplení soklu
objektu tlustší izolační deskou oproti stávající tepelné izolaci.
6) Litoměřická 64, přízemí – po opravě a doplnění klenby byla provedena vnitřní omítka
doplněné klenby a vymalování celé místnosti bývalé zeleniny.
7) Děčínská 211 (OÚ) – byly odstraněny závady z revizní zprávy elektroinstalace – byly
přestrojeny rozvaděče
8) Valtířov 77, byt č. 5 – přestavba koupelny,
výměna plynového kotle včetně nové komínové vložky
9) Zámecká 131, byt č. 2 – výměna plynového
kotle včetně nové komínové vložky
10) Ústecká 149, byt č. 2 – výměna plynového
kotle včetně nové komínové vložky
11) MŠ – provedena montáž vnitřní části plotu
z důvodu bezpečnosti dětí

Stará školní jídelna
Po projednání s vedením základní školy
proběhlo jednání s osloveným projektantem
Ing. arch. Novákem ve věci přestavby staré
školní jídelny na objekt, který splní požadavky
školy hlavně na prostory pro družinu. Projektant zpracuje návrh možného řešení a předloží
obci k vyjádření. Protože odpadlo zásobování
bývalé školní jídelny, je zájem na uvolněných
zpevněných plochách vybudovat malé hřiště
pro školáky.
Miroslav Šesták,
Úsek správy obecního majetku

Omezení hluku
o nedělích a svátcích
V souvislosti s příchodem jarního počasí
a zvýšením počtu prací na zahradách a kolem
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domů opět upozorňujeme spoluobčany, že je
stále v platnosti obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností. Ta omezuje používání
strojů a zařízení způsobujících hluk o nedělích
a státních svátcích.
Děkujeme Vám za dodržování nařízení a tím
i klidu během svátečních dnů. (OÚ)

Dotaz
na vedení obce
Rada obce Velké Březno 13. 1. 2020.
Věc : Pitná voda – ohrožení
Tímto vás vyzýváme, abyste bez průtahů
realizovali opatření k zabezpečení plynulých
dodávek pitné vody pro všechny domácnosti
a ostatní trvale.
O opatření k zajištění dodávek pitné vody pro
celou obec, žádáme opakovaně vedení obce
několik let, prokazatelně, ale bez odezvy.
Odůvodnění:
Při současném stavu, kdy hladina spodních
vod je na minimu, hrozí, že obec zůstane v průběhu letošního roku, nejspíše prvního pololetí
na suchu! Současné zdroje pitné vody pro obec
jsou na nízké a o stále snižující se kapacitě. Důvodem poklesu spodních vod je nedostatek srážek za poslední 2 roky. Sucho přešlo i do letošního roku, jak všichni vidíme. Ostatně můžete se
sami přesvědčit na místě.
Zdroji pitné vody se rozumí prameniště Vítov
a Valtířov. Ve Valtířově navíc hrozí další vlivy, než
sucho, a v tom případě je obec bez vody okamžitě! Nákup pitné vody od SčVK a.s. není řešením, protože se nakupuje za dvojí vodné a navíc
sám SčVK a.s., musí mít vody přebytek!
Zůstat bez vody s sebou nese fatální důsledky pro všechny obyvatele obce i ostatní!
Návrh opatření:
Obec je vlastníkem zdrojů pitné vody – studna Kassavia a vrt s pozemkem v Leštině. K Leštině má obec k dispozici navíc PD za 2 mil. Kč.,
pořízenou v nedávné minulosti. Kassavia v minulosti dlouhodobě zásobovala celé Velké Březno i kolonii a byla zrušena za velmi podivných
okolností a bezdůvodně poškozena.
Při posledním měření kapacity vrtu Leština vykazoval kapacitu přes 6 l/sec., což téměř
2x převyšuje celkovou spotřebu vody v obci
a v dobré kvalitě.
Je nezbytné realizovat vyčištění obou zdrojů, jejich dezinfekci a zahájit čerpací zkoušky
po dobu 14, popřípadě 30 dnů, a odebrat vzorky a změřit kapacitu obou zdrojů. V obou případech se očekává dostatečná kapacita.
Upozorňujeme, že se situací v obci, je z minula seznámena ﬁrma Studny Děčín, studnař
Vobořil, hydrogeolog Dr. Sláma a bývalý provozovatel p. Pavel Pexa. Máme ale i schopné vlastní pracovníky ve vodárenském provozu s praxí.
Studnu Kassavia je třeba potom napojit na systém, včetně provedení elektro přípojky. Pochopitelně realizovat výtlak a osazení čerpadla.
V případě studny Leština je nezbytné v přípravné fázi vydání nového územního rozhod-
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Děkujeme všem, kteří dorazili na vánoční setkání do Valtířova a ﬁnančně přispěli na psí
útulek v Žimu.
Zdeňka Stáňová

nutí a vodoprávního povolení, protože ta původní propadla, jelikož je někdo neodpovědný
neprodloužil. Realizaci pro potřeby úspor nákladů lze provádět ve vlastní režii, protože obec má
dostatek pracovníků.
Ve vlastní režii se rozumí realizovat zemní
práce prostřednictvím fa Zajpt nebo Talský, svařování PP potrubí p. Hanuš, ev. Pešek. Jsou na to
vybaveni a k dispozici v obci. Obsypy buď VPP
nebo brigáda. Lze vypustit VDJ, protože jich
obec má dost a ne zcela využívaných.
Současně vás žádáme, aby byla odložena
akce intenziﬁkace ČOV Velké Březno, a obec
utlumila i ostatní investiční, či ﬁnanční aktivity
z důvodu hrozby pádu celé obce do insolvence
a exekuce.
Nechceme jako veřejnost nést tyto důsledky,
ani jiná nezdravá rizika.
Co se týká ČOV V. Březno, navrhujeme připravit modernizaci technologické části, která,
nákladově, je o řád nižší, a přejít na automatický
provoz včetně jeho digitalizace, jak je tomu v jiných obcích obvyklé. Cílem bude bezobslužný
provoz s občasným dohledem, neboť mzdy jsou
nejvyšší nákladovou položkou kalkulace ceny
stočného.
Současně vás žádáme o informovanost veřejnosti, a to nejen o stavu dodávek shora uvedených, ale o všech ﬁnančních transakcích, kdy
jsou vynakládané veřejné prostředky občanů
v objemech přesahující 50 tis Kč., protože jde
o prostředky veřejnosti.
To proto, že neinformovanost je nejvyšší stadium cenzury.
Upozorňujeme, že nestačí používat webové
stránky obce, protože polovina veřejnosti nedisponuje PC technikou!
Připomínáme vám, že jste ve VP slíbili voličům, pokud vyhrajete volby, provedete stop
stav smluv a zakázek, jejich kontrolu, včetně vy-

hodnocení jejich opodstatnění a budete konat.
Tento váš slib ani nezačal a zanikl!
Upozorňujeme vás, že nejde z naší strany
veřejnosti o žádné alibi, ale o základní lidskou
potřebu k žití každého člověka.
Očekáváme vaše stanovisko.
S pozdravem
Za lidi Václav Burian

Ve Velkém Březně dne 3. 2. 2020
Věc: Sdělení k Vaší Výzvě ze dne 13. 1. 2020
Vážený pane Buriane,
k Vaší Výzvě „Pitná voda – ohrožení“ ze dne
13. 1. 2020, která byla obci Velké Březno doručena formou prosté e-mailové zprávy, Vám sdělujeme následující.
Předně uvádíme, že zajištění řádných dodávek pitné vody pro obec Velké Březno a její občany je jednou ze základních priorit obce.
Bohužel stejně jako i řada jiných obcí a měst,
i obec Velké Březno se musí potýkat s následky
sucha a nedostatku vody, které se staly již celospolečenským problémem.
Obec proto aktivně hledá vlastní zdroje pitné
vody tak, aby řádné dodávky pitné vody mohly
být zajišťovány bez komplikací i nadále; nákup
pitné vody od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., je obcí sjednán pouze jako
rezerva v případě kritické nouze a obec by přistoupila k tomuto způsobu dodávek pitné vody
až jako ke krajnímu, poslednímu a dočasnému
řešení nedostatku vody – kupříkladu v loňském
roce nebyl nákup pitné vody od uvedené společnosti nutný a obec se i nadále takovému nákupu snaží aktivně předejít.
Pokud se jedná o Vámi zmiňované zdroje
pitné vody, pak v případě zdroje „Leština“ byl
již před několika lety připraven projekt jeho vy-
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užití k dodávkám pitné vody, avšak na základě
následného negativního rozhodnutí Zastupitelstva obce nebyl tento projekt nakonec realizován. Zdroj „Kassavia“ byl jako zdroj pitné vody
prozatímně zrušen, jelikož v důsledku povodní
v roce 2013 došlo ke značnému znečištění z něj
čerpané vody.
Jelikož však zmíněné zdroje „Leština“ a „Kassavia“ mají značný potenciál sloužit jako zdroje
pitné vody, což je obci známo, obec již zadala
provedení příslušných čerpacích zkoušek, aby
byla zjištěna aktuální vydatnost těchto zdrojů
a zejména pak aktuální kvalita vody v těchto
zdrojích. Výsledky čerpacích zkoušek budou
následně zhodnoceny a v případě pozitivních
výsledků je možné přistoupit k projednání příslušného projektu na využití těchto zdrojů k dodávkám pitné vody a takový projekt i následně
realizovat.
Dále pak, k Vámi uváděné akci intenziﬁkace
ČOV Velké Březno sdělujeme, že obec jako vlastník a především provozovatel ČOV Velké Březno
je povinna důsledně dodržovat a plnit stále se
zpřísňující limity a technické požadavky pro
provoz ČOV, a tudíž obci nezbývá, než potřebnou modernizaci ČOV provést. V zájmu hospodárnosti a efektivnosti a při příležitosti využít
veřejnou dotaci, má být společně s modernizací
ČOV Velké Březno provedena i modernizace
dalších částí veřejné kanalizace, které jsou již
ve velmi špatném technickém stavu a jejichž
modernizace a úpravy jsou taktéž potřebné.
Finanční náročnost celé této akce se pak odvíjí
především od ceny potřebné a právními předpisy požadované technologie. Financování této
akce se předpokládá z podstatné části z veřejné
dotace. Pokud by dotace nebyla obci poskytnuta, nic to nemění na povinnosti obce potřebnou
modernizaci ČOV a dalších částí veřejné kanalizace provést – obec by však důkladně zvážila
své ﬁnanční možnosti a rozsah akce by případně omezila na aktuálně nejnaléhavější opravy
a modernizace.
V dalším pak uvádíme, že záležitosti týkající
se dodávek pitné vody či plánovaných nebo již
realizovaných souvisejících akcí obce (včetně
akce intenziﬁkace ČOV Velké Březno) jsou pravidelně veřejně projednávány a diskutovány,
naposledy zejména v rámci zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 16. prosince 2019.
Každému občanovi je tak dána příležitost se
k věci osobně vyjádřit. Obdobně obec pravidelně informuje veřejnost i o hospodaření s veřejnými prostředky.
V tomto směru tak máme za to, že veřejnost
je o dění v obci náležitě informována.
Jak již bylo zmíněno shora, zajištění dodávek
pitné vody je pro obec jednou z priorit, a pokud
v tomto směru máte jakékoliv vlastní relevantní návrhy, je obec připravena je prodiskutovat,
a to i veřejně, za přítomnosti odborníků. V případě Vašeho skutečného zájmu tedy navrhněte
možné termíny, kdy se osobně dostavíte k projednání dané záležitosti, přičemž na takové jednání samozřejmě obec přizve i veřejnost a zajistí přítomnost odborníků.
S pozdravem,
za obec Velké Březno
Karel Jungbauer, starosta obce
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko
do mateřské školy
Když jsme se po vánočních prázdninách
opět sešli ve školičce, určitě jsme měli o čem
povídat. Chyběly však zážitky ze zimních
radovánek … Jen děti, které se za sněhem
vydaly společně s rodiči do hor, nám povyprávěly o lyžování, bobování nebo stavbě
sněhuláka. S ostatními jsme si vše vynahradili zimními písněmi, četbou, malováním,
tvořením či koulováním – avšak papírovými
koulemi.
V lednu nás ve školce překvapili Tři králové, pěkně se nám představili, společně jsme
si pak zazpívali; vysvětlili nám, co znamená
Tříkrálová sbírka, rádi jsme do kasičky také
přispěli. Opět k nám zavítalo Divadlo Koloběžka, tentokrát s „Pruhovanou pohádkou“
a sférické kino se zimním příběhem „Polaris“. Paní učitelky pro nás připravily výlet
do Porcelánky v nedalekém Dubí. V příjemném prostředí dubského infocentra jsme si
nadekorovali svůj vlastní hrneček, používali
jsme zvláštní druh obtisků, na výběr byly
rozličné motivy. Hrnečky musely projít ještě jedním výpalem, proto nebylo možné je
odvézt ihned s sebou domů. Za čtrnáct dní
nám byly doručeny do školky a my se mohli
pochlubit rodičům. V tomto měsíci měl proběhnout ještě společný karneval s prvňáčky
a Divadlo Krabice si pro nás chystalo pohádku „Václavka a slimák“, bohužel bylo hodně

Snímek z výletu do porcelánky v Dubí.

kamarádů doma s chřipkou, nachlazením či
neštovicemi, a tak byly tyto akce přesunuty
na později. Proběhla však beseda s rodiči budoucích prvňáčků, ve třídě Motýlků se rodiče seznámili s paní učitelkou budoucí první
třídy Mgr. Dagmar Ličmanovou, která si pro
rodiče připravila důležité informace ohledně školní zralosti a připravenosti a zápisu
do prvních tříd; samozřejmě byl i prostor pro
diskusi. Besedy by se ráda zúčastnila i druhá
paní učitelka Mgr. Pavlína Kadlecová, ale bohužel měla další povinnosti.
V měsíci únoru jsme se zaměřili kromě
jiného na zdravý životní styl. Čekal na nás
výchovný program „Lednice Zdravé 5“, pro-

Z návštěvy předškoláčků v keramické dílně na základní škole.
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gram určený pro mateřské školy. Jednalo se
o pohádkový příběh, pomocí kterého jsme
se zábavnou formu naučili základy zdravé
výživy. Pásmo bylo protkáno interaktivními
praktickými úkoly, do kterých jsme se všichni zapojili jako aktéři příběhu. I ti nejmenší
si otestovali a obohatili své znalosti o potravinách. Příběhem nás provázely chytlavé
písničky a vtipný text doplňoval hravou a zábavnou atmosféru příběhu. A protože venku
se místo sněhánek stále objevoval déšť, začali jsme navštěvovat tělocvičnu na základní
škole. Opravdu jsme si to tam dokázali užít!
Opět nás navštívila „Koloběžka“, připravila si
pro nás pohádku „Perníková chaloupka“, ale
pokud byste čekali takovou, co nám vyprávějí babičky, byli byste opravdu překvapeni.
Paní učitelka Marcelka pozvala do třídy Sluníček známého herce Leoše Nohu, který ji
ochotně zastoupil při čtení poobědové pohádky, to se jim to odpočívalo.
A je tu březen! Do prvního jarního dne je
sice ještě daleko, ale my jsme se rozhodli,
že půjdeme jaru trochu naproti. Lenka s pohádkou „O zkroceném beránkovi“ v nás probudila opravdu jarní až velikonoční náladu.
Navštívili jsme keramickou dílnu na základní
škole a začali chystat velikonoční překvapení. Možná si vzpomenete na pátek, kdy nešel
elektrický proud, nám to však vůbec nevadilo, celé dopoledne jsme si užili dováděním
v děčínském Hopsáriu.
Ještě před uzavřením školky, kvůli nebezpečnému šíření koronaviru v zemi, nás
stihl navštívit Maxmilián se svým ovčákem,
který si pro děti připravil povedené kousky
i poučení. Bohužel už ale nestihlo dorazit
Divadlo Koloběžka s pohádkou „Ježibaba
Kolobajzna slaví Velikonoce“. V březnu jsme
museli zrušit i projektový den „Vynášení Morany“ a „Nocování s Andersenem“. Pokud to
však situace dovolí, pokusíme se zameškané
akce dětem vynahradit později. Pokud ne,
určitě je přichystáme příští rok.
V závěru vám trochu smutně oznamujeme, že v soutěži s Domestosem jsme bohužel při losování hlavních – ﬁnančních výher
neměli štěstí! Tak alespoň při losování vedlejších výher ano, do školky nám dorazily
sady výrobků Unilever. Vybojovali jsme maximální počet bodů, chybělo nám jen trochu
více toho štěstíčka! Všechny úkoly jsme plnili
poctivě a s chutí, užili jsme si u nich spoustu
legrace a navíc nám určitě pomohly k upevnění hygienických návyků, které obzvlášť
v této době tolik potřebujeme! Malé Berušky
budou muset na rekonstrukci umývárek ještě chvíli počkat.
Ani z projektu Zelené oázy se nám nepovedlo získat korunky na ozelenění a zvelebení školní zahrady, nebyli jsme vybráni, ale
určitě se nevzdáme a příští rok se pokusíme
znovu! Zatím si zahradu budeme pomalu
zvelebovat sami.
Všem přejeme krásné jaro, veselé Velikonoce a hlavně pevné zdraví!
Pavla Hasprová, ředitelka
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svého jednatele Petra Budínského posla
na účet konta Bariery 30 000 Kč. Myslím, že to
bude ten nejhezčí vánoční dárek pro celou
rodinu Maredových. Děkujeme moc. Děkuji
také mým kolegyním, paní kuchařkám a také
žákům ze 4.A. kteří připravili pro všechny občerstvení. Bez hodných a ochotných lidí by
taková akce nešla vůbec zorganizovat.
Lenka Šidáková

Žáci z Velkého
Března zářili
na Odznaku
všestrannosti
Snímky z návštěvy dětí z mateřské školy v děčínském Hopsáriu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Fun dražba
pro Martínka
Dne 10. 12. se konala předvánoční Fun
dražba v nové školní jídelně. Na dražbu se
sešlo něco málo přes 20 rodin a užilo si dražení věcí, které donesli rodiče našich žáků.
Někomu doma něco překáží, někdo si to rád

koupí. Toto se naplnilo do nejmenšího puntíku. Vybralo se neuvěřitelných 21 061 Kč, a to
jen díky hodným lidem, kteří neváhali a přišli na školní akci. Myslím, že každý odcházel
s dobrým pocitem a možná i věcmi, které
úplně nepotřeboval, ale udělal tím dobrý
skutek. Všichni také měli možnost se nechat
vyfotit ve foto koutku, který připravila Klárka Budínská. Focení si vzal na starost Tomáš
Michalčík, kterému moc a moc děkuji za pomoc. Všechny vybrané peníze jdou na konto
Bariera pro Martínka Maredu, který je využije
na lázně v Klimkovicích. Hned po skončení
charitativní akce jsem se dozvěděla krásnou
zprávu, že ﬁrma DELMAX prostřednictvím

Fun dražba pro Martínka se konala v nové školní jídelně.

Dne 27. února se na ZŠ Mírová v Ústí nad
Labem konal pětiboj v rámci Odznaku všestrannosti. Vybraní žáci plnili 5 disciplín: hod
2 kg medicinbalem, trojskok, skoky přes švihadlo – 2 minuty, kliky – 2 minuty a člunkový
běh s basketbalovým míčem. Naše družstvo
ve složení Šidáková Martina, Hovorková Simona, Dopitová Lenka, Dvořáková Zuzana,
Kulhánek Matěj, Brož Tomáš, Fuchsig Tomáš
a Tobias Dvořáček obsadilo krásné 3. místo.
Navíc zářili jednotlivci: přivezli jsme domů
4 zlaté medaile zásluhou Tomáše Brože, Simči Hovorkové a holek Dvořákových, stříbro
dovezl Matěj Kulhánek a dva bronzy Lenka
Dopitová a Bára Králíková. Všichni medailisté
na prvním a druhém místě postupují na krajské ﬁnále do Chomutova. Všem sportovcům
moc gratuluji.
Lenka Šidáková, garant SOV
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Jak vést obtížný
rozhovor?
V rámci dalšího vzdělávání mají pedagogičtí pracovníci dvě základní možnosti: buď
za kvalitními lektory jezdit po celé republice nebo na určitá témata pozvat lektora
do školy. Na začátku března si učitelé pozvali
do školy ve Velkém Březně jednu z nejlepších
lektorek na školskou problematiku v České
republice. Mgr. Michaela Veselá provedla
velkobřezenské učitele tématem Jak vést
obtížný rozhovor a předala svým svérázným
způsobem praktické možnosti efektivní komunikace s rodiči.
Jan Darsa

Deváťáci u soudu
Žáci letošních devátých tříd si pro pololetní vysvědčení tentokrát vyrazili se svými
třídními paní učitelkami Mgr. A. Leskotovou
a Mgr. E. Železnou ke Krajskému soudu v Ústí
nad Labem. Zde na ně již čekal pan soudce
Bednář, který jim během hodinové návštěvy
povyprávěl o fungování našich soudů a některých svých zajímavých případech. Na závěr z jeho rukou obdrželi žáci výpis z vysvědčení spolu s přáním mnoha úspěchů v jejich
dalším životě. Pro všechny přítomné to byl
nezapomenutelný zážitek.
Mgr. E. Železná

Hravě bez úrazu
Na konci března proběhne ve školní družině zajímavá akce a ráda bych vás o ní informovala.
Prevence úrazů a úrazy dětí – toto je stále
se opakující téma mezi učiteli, vychovateli,

Exkurze do Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Společný snímek z pětiboje v rámci Odznaku všestrannosti.
rodiči a dětmi. Za velmi důležitou proto považujeme prevenci úrazů a poskytování první pomoci.
Oslovila jsem tedy odborníka z praxe,
paní Mgr. Lindu Nevečeřalovou, lektorku ze
Státního zdravotního ústavu se sídlem v Ústí
nad Labem. Společně s paní lektorkou jsme
připravily program projektového dne školní
družiny.
Soutěžím, hrám a testům, bude předcházet přednáška paní lektorky, na které se děti
dozví pojmy prevence úrazu a základy první
pomoci. Po úvodu se děti rozdělí do skupinek, které budou procházet šesti stanovišti.
Na každém stanovišti budou připravené
úkoly, které budou děti plnit za asistence dospělé osoby.
Stanoviště budou rozdělena do šesti tříd.
Ve vestibulu bude připraveno občerstvení
a pitný režim pro soutěžící týmy. V prostorách školní družiny bude připravena dílnička,
kde si děti vyrobí bezpečnostní reﬂexní přívěšek na školní batoh, či aktovku, aby tímto
bylo interaktivně zapojeno do projektu.
Společně s paní lektorkou jsme připravili
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pomůcky a komponenty k soutěžním disciplínám a k výrobě přívěsku.
Vytvořila jsem letáčky pro informovanost
dětí a rodičů, nakoupila výtvarné potřeby
a občerstvení.
Soutěžní disciplíny:
1. Nebezpečné situace (svoji volbu vysvětlí
a obhájí)
2. Prevence úrazů v cizím prostředí (žáci
sestaví puzzle obrázek, úkolem je najít
na obrázku situace, které by mohly vést
malému, či vážnému úrazu)
3. Co tě může zachránit, úkolem je správně
spojit dvojice ochranná pomůcka – předmět (př. kolo-přilba), vysvětlit důležitost
4. Zvědavá kostka (děti hází kostkou
a k padnutému číslu dostanou stejné číslo rizikové situace, na kterou musí správně zareagovat, a vysvětlit, jak by zraněnému pomohly)
5. První pomoc s lékárničkou (děti musí
správně přiřadit obrázek určitého zranění
s pomůckou z lékárničky a popsat, jak by
postupovaly při ošetřování zraněného)
6. Resuscitace, paní lektorka dětem vysvětlí a názorně předvádí resuscitaci, poté
si děti resuscitaci samostatně vyzkouší
na modelových ﬁgurínách.
Výstupem celého projektového dne bylo
formou her, soutěží a testů přiblížit dětem
naší školní družiny různé pojmy a témata
týkající se úrazů a poskytování první pomoci, aby si děti uvědomily, jak je důležité
naslouchat dospělým, dbát na pravidla chování při běžných každodenních činnostech
a při sportovních aktivitách. Chtěli jsme, aby
se děti dozvěděly, proč je důležité zvládat
základy první pomoci, a aby si tyto základy
osvojily.
Klára Budínská, vedoucí vychovatelka
Poznámka ředitele školy: Požádal jsem
paní vychovatelku, aby zveřejnila celkový
popis přípravy jedné školní akce. Chceme
obecní veřejnosti ukázat kolik úsilí, myšlenek
a energie je nutné vyvinout při přípravě jedné z mnoha školních akcí, které pedagogičtí
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vlastní tvorby Nela Fránková z 5. A. Na fotograﬁi je Michal Pešek z 5. A.
Pavlína Kadlecová, učitelka 1. st.

Tajné předávání
pololetního
vysvědčení

Michal Pešek z 5. A na přehlídce
nejlepších recitátorů.
pracovníci připravují nad rámec svých běžných pracovních povinností. Namátkou zmíním několik jarních akcí, které mají podobný
charakter jako výše popsaná akce: Noc s Andersenem, sběrové akce, návštěva Národního divadla, čarodějnice, Projekt s Českou
spořitelnou, školy v přírodě – 13 tříd, Den
Země, výstup na Milešovku, večeře pro rodiče ve školní jídelně, sobotní atletické závody,
zájezd do Anglie, jarmark, charitativní akce,
pohádkový park atd.

Recitační soutěž
Vždy v březnu pořádáme v naší základní
škole přehlídku nejlepších recitátorů.
Ve všech třídách 1. stupně nejdříve proběhnou třídní kola. Nejlepšími ze všech tříd
se stali – Míša Pešek z 5. A, Jakub Splitek z 5.
B, Radek Fuchsig ze 4. A, Jakub Vandrovec ze
4. B, Toník Leskota ze 3. A, Maruška Burdová
ze 3. B, Jakub Kotlik ze 2. A, Lenička Dvořáková ze 2. B, Ondra Palis z 1. A, Anička Maršíčková z 1. B. Na závěr zarecitovala báseň ze své

Tajné předávání pololetního vysvědčení proběhlo v ústeckém Českém rozhlase.

Ve čtvrtek 30. ledna se žáci 5.A ráno
po osmé hodině vypravili na cestu. Nevěděli, kam jedou. Čekalo je každoroční tajné
předávání pololetního vysvědčení. Tentokrát
pro ně bylo připraveno předávání v Českém
rozhlase v Ústí nad Labem. Nápad se jim moc
líbil, protože se dostali do méně známých
míst. Prošli si s průvodkyní, kterou byla paní
produkční, téměř celou vilu, kde sídlí rozhlas
již od roku 1945. Paní reportérka s nimi natočila reportáž, navštívili rozhlasové studio
v přímém vstupu, dále se podívali do nahrávacího studia, kde jim bylo poté předáno vysvědčení. Žákům se akce moc líbila a odcházeli plni zážitků s vysvědčením v kapse.
Pavlína Kadlecová, učitelka 1. st.

Kalendář
pro dětský domov
V loňském roce se žáci ZŠ Velké Březno
zapojili do pilotního projektu focení kalendáře pro Dětský domov Střekov. Ten vznikal
ve spolupráci naší školy, dětského domova
a spolku Střek-ON, z.s. Na podzim byl kalendář slavnostně pokřtěn a dán do prodeje. Krátce před Vánoci pak byly členkami
spolku Střek-ON předány věci v hodnotě
24 000,– Kč. Celkem se jednalo o 14 kvalitních školních batohů, dvě koloběžky, čtyři
fotbalové míče a drobné školní potřeby pro
dvojčata Sáru a Nelu, budoucí prvňáčky.
V pomyslné kasičce z kalendáře pak ještě
zbylo přibližně 12 000,– Kč, ty budou použity na zážitkové dny pro všechny děti, jež se
účastnily focení.
Eva Železná

Sára a Nela získaly školní vybavení.
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Tříkrálová sbírka
V prvních dnech roku 2020 se někteří žáci
ZŠ Velké Březno zapojili do celorepublikové
Tříkrálové sbírky. Společně ji zahájili při svěcení koledníků v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v pátek 3. ledna a již v sobotu se první dvě trojice vydaly koledovat do Velkého
Března. Další dvě v neděli prošly Valtířov
a v pondělí (v den Tří králů) se po Velkém
Březně souběžně pohybovaly dokonce skupinky tři. Koledníci vždy zazpívali, poprosili
o příspěvek na charitu a následně dárce sami
obdarovali drobným dárečkem. Většinou
se setkali s milým přijetím, někteří lidé si je
dokonce objednali k sobě domů nebo si je
naopak našli ve škole. Občas se stalo, že oslovený člověk nereagoval nebo přímo odmítl,
ale to již k takovému koledování patří a každý na to má právo.
Ve středu pak ještě koledníci navštívili
místní obecní úřad, mateřskou školku a nakonec zašli popřát vše nejlepší do domova
důchodců (sem šli opravdu pouze popřát
nikoli prosit o příspěvek, přesto si někteří klienti nedali říct ☺).
Díky vřelému přijetí u většiny lidí se tak
podařilo dětem vykoledovat 14 060,– Kč,
z čehož 65% (tedy cca 9 000,– Kč) bude věnováno na konto Martínka Maredy. Zbytek
vykoledovaných peněz rozděluje Charita
ČR podle přesně daného klíče (dlouhodobé
projekty doma i v zahraničí, organizace sbírky ad.).
Velké poděkování také patří všem dospělým, kteří většinou ve svém volném čase doprovázeli dětské koledníky a třeba i na poslední chvíli měnili své plány.
Eva Železná, místní koordinátor sbírky

Veselé zoubky
Třída 1. A a 1. B se dne 4. 3. zúčastnila
preventivního programu „Veselé zoubky“.
Pomocí pohádky se žáci dozvěděli informace, které předtím o zoubkách ještě nevěděli

Koledníci pro Tříkrálovou sbírku.

Preventivní program pro prvňáčky „Veselé zoubky“.
například: Jak často si mám měnit kartáček?
Kolikrát ročně chodím k zubaři? Co je preventivní prohlídka? Následně nastala diskuze
o pohádce a bylo zodpovězeno velké množství dětských otázek. Program byl zábavný
i poučný. Úsměv na tváři dětem vykouzlila
preventivní taštička. Jsem přesvědčena, že
tato iniciativa přispěla ke zlepšení povědomí
o správnou péči o dětský chrup.
Mgr. Lucie Kottnauerová

Školní stravování
Řada nedorozumění v oblasti školního
stravování vyplývá z toho, že si někdy neuvědomujeme právní principy, které musí platit
v každé školní jídelně. Seznamte se s některými základními pravidly, na nichž stojí školní
obědy.
Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně,
je výsledkem jednoho velkého kompromisu. Určitý názor na jídlo má vedoucí školní
jídelny, která jídelníček a receptury připravuje. Jinak si jídlo představuje stát, který ho
ﬁnančně dotuje, případně ředitel školy, který
je nadřízeným jídelny. A své požadavky mají
strávníci a jejich rodiče.
Trochu legislativy
Školní stravování je služba organizovaná
a dotovaná státem a stát proto pro něho
stanovuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme
ve školském zákoně č. 561/2004, ovšem
skutečnou alfou a omegou je vyhláška
č. 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi.
Vyhláška stanovuje dva základní požadavky:
a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž
bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí, b) Průměrnou měsíční spotřebu ur-

čitých druhů potravin na jeden oběd. (tzv.
spotřební koš)
Základní pravidlo zní: Dotované školní
stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené
touto vyhláškou. Dalším předpisem, který
výrazně koriguje provoz školních jídelen, je
vyhláška č. 137/2004, obsahující hygienická
pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit.
A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.
Cena oběda
Cena oběda se skládá ze třech částí: potraviny, mzdy a režie. O tom, co stojí potraviny, jestli jejich cena stoupá nebo klesá, se
můžeme snadno přesvědčit. Zatímco materiálovou část ceny mohou mít rodiče pod
kontrolou, horší je to s náklady mzdovými
a režijními. Pokud jde o mzdy, tak každý rodič
ví, že platy ve školních jídelnách jsou velmi
nízké. Režijní náklady (energie, údržba, opravy, stroje, zařízení, vybavení, školení personálu) pak závisí na konkrétních podmínkách
každé jídelny a mohou být i ve srovnatelných jídelnách skutečně různé.
Mám právo
Poskytování školních obědů je služba
poskytovaná hromadně, kde bohužel není
prostor pro uspokojení různých individuálních potřeb. Druhým důvodem, proč rodiče na leccos právo nemají, je to, že náklady
na oběd neplatí v plném rozsahu. Školní
obědy jsou u nás výrazně dotovány, míra dotace může být kolem 60 %. Cena oběda (stravenky), kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové
a režijní náklady hradí někdo jiný. Běžné materiálové náklady na 1 oběd se v současnosti
pohybují kolem 25 Kč (v závislosti na věku
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dítěte). Rodič, který stravenku hradí, musí
počítat s tím, že další náklady (mzdy a režie)
mu přidá někdo jiný. A ten někdo si pochopitelně osobuje právo stanovovat, jak má oběd
vypadat. Rodiče tedy platí jen menší část celkových nákladů a jejich právo určovat, jak
má oběd vypadat, je značně omezeno.
Mému synovi nevyhovuje,
co dostává na oběd
Protože stát školní stravování dotuje, poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat
složení školních obědů. Není to ale tak, že by
vyžadoval vařit jen podle schválených receptur, že by zakazoval např. párky nebo klobásy
nebo že by ve školkách bylo povinné mléko.
Vyhláška 107/2005 obsahuje průměrnou
měsíční spotřebu vybraných druhů potravin
na strávníka, tzv. spotřební koš, a tu musí
jídelny dodržovat. Vedoucí jídelny rozdělí
potraviny do určitých skupin (např. maso,
mléko, zelenina), jednou za měsíc sečte jejich spotřebu a dělí počtem obědů. Dostane
tak spotřebu těchto skupin na 1 oběd a ta
musí s určitou tolerancí odpovídat zmíněné
tabulce. Např. u dětí 1. stupně ZŠ musí jídelna za měsíc vykázat spotřebu 10 g luštěnin
na 1 oběd, 12 g tuků nebo 19 g mléčných
výrobků. Dodržování spotřebního koše bývá
předmětem kontroly ČŠI, žádná jídelna si ho
nedovolí ignorovat a nemůže přitom brát
ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků. Požadavků, které rodiče i děti
vznášejí, je mnoho: více zeleniny a méně
zeleniny, více masa a méně masa, méně uzenin, ryb, luštěnin apod. Obecně však lze říci,
že snížení spotřeby ryb nebo luštěnin bude
pro jídelny problematické, protože v těchto
skupinách dodržují normu jen tak tak. Pozor
ale na to, že některé změny se mohou promítnout v ceně jídla. Jídelna musí dodržet
ﬁnanční limit.
Syn dostává malé porce masa
Vyhláška 107/2005 předepisuje, že ve věkové kategorii 11–14 let má dítě za měsíc
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v průměru dostat 80 g masa na jeden oběd
(počítáno v syrovém stavu, takže po technologické přípravě bude masa samozřejmě
méně). Kuchařky jistě mohou při mimořádných příležitostech připravit porce např. 100
gramové, ale příště zase musí ušetřit. Např.
do rizota dají masa jen 50 g.
Pokud by jídelna dlouhodobě podávala např. žákům druhého stupně větší porce
masa, překročí spotřebu masa danou vyhláškou a velmi pravděpodobně také nedodrží
ﬁnanční limit.
Složení jídelníčku
Pro kombinace receptur a jejich výskyt
v měsíčním jídelníčku neexistují přesná pravidla. Vedoucí jídelny musí sestavit jídelní lístek
především tak, aby dodržela výživové normy
(spotřební koš). Existuje ale řada neoﬁciálních doporučení: např. maximálně 2 sladká
jídla měsíčně, 2 krát měsíčně ryby, 4 krát
měsíčně zeleninové bezmasé jídlo, dva dny
po sobě by neměla být stejná příloha, polévka by měla být odlišného typu než hlavní
jídlo apod. Zkušenosti ukazují, že když jídelna
tato doporučení respektuje, obvykle také dodrží spotřební koš. I dodržování těchto zásad
bývá předmětem kontrol jídelen.
Oběd po dobu nemoci
Starší rodiče si ještě pamatují, že oběd
mohlo dítě odebírat v době nemocí. Dnes to
již neplatí. Školský zákon umožňuje odebírat
dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Za vyučování se považují také
školní výlety, soutěže a další podobné akce.
Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou
cenu zakoupit pouze oběd v první den nemoci, pak již ne. Nic však rodičům nebrání
v tom, aby v takových případech dítěti zakoupili oběd za plnou (nedotovanou) cenu.
Pokud nejste spokojeni s výsledky práce školní jídelny, přijďte bez ohlášení si sníst vzorek
oběda. Sedneme si společně k jednomu stolu
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a rozebereme kvalitu jednotlivých součástí
předloženého menu. Při tomto setkání určitě
nebudeme řešit osobní preference, co kdo má
rád, či nemá rád. Ale hlavně rozebereme konkrétní školní oběd z hlediska kvality potravin,
dodržení správných technologických postupů
a správného dochucení připravené stravy.
Jsme připraveni vaše věcné připomínky
a návrhy, při dodržení současných závazných
norem, akceptovat a zavést do praxe naší školní jídelny. Myslíme si, že se jedná o konkrétní
a účinnou možnost, jak zkvalitňovat činnost
naší školní jídelny.
Jan Darsa, ředitel školy
Linda Knotková, vedoucí školní jídelny

KULTURA

Tradiční jarní úklid
V sobotu 4. dubna se měl uskutečnit již
tradiční jarní úklid Velkého Března a Valtířova. Ačkoliv jsme už měli vytipované lokality,
které by si zasloužily vyčistit od odpadků,
musíme kvůli současné mimořádné situaci
celou akci odložit na neurčito.
O náhradním termínu Vás budeme včas
informovat.
Věříme, že se i později sejdeme v hojném
počtu.
Děkujeme za pochopení!
Michaela Neumannová, organizátorka

Informace k jarnímu
Vítání občánků 2020
Vážení rodiče, první letošní Vítání občánků
plánuje zatím obec na úterý 19. května 2020
na 14. hodinu. Kvůli nepředvídatelnému vývoji situace v zemi, je možné, že bude potřeba termín posunout. Sledujte proto prosím
informační kanály obce.
Zájemci o účast na Vítání občánků si mohou přihlášku stáhnout z obecních webových stránek (sekce - Pro občany - Dokumenty - Formuláře) a zaslat ji zpět na mail
neumannova@velke-brezno.cz.
Michaela Neumannová, matrikářka

MDŽ

Školní jídelna.

Hned dvě akce se konaly k Mezinárodnímu dni žen. V předvečer svátku se ve valtířovské restauraci Na Kopečku sešlo 38 žen
s doprovodem. Každá z oslavenkyň dostala
květinu, zákusek, teplý nápoj podle vlastního výběru a likér. Večer doprovázela živá
hudba a soutěže o hodnotné ceny. V neděli, 8. března, se pak kolem dvaceti žen sešlo
na odpolední kávě a občerstvení ve Velkém
Březně v restauraci U Dubu.
(red)
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ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV

Významná jubilea
V prvním čtvrtletí roku 2020 oslavili významné životní jubileum další naši spoluobčané. Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme ještě jednou vše nejlepší.
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀

Nevole Zdeněk 90 let
Suchá Marie 75 let
Tauscheová Lidmila 75 let
Dvořák Jaromír 70 let
Pěch Ladislav 70 let
Štromajer Jiří 80 let
Oklamčáková Zdeňka 80 lett
Zůzová Marta 75 let
Hrbáčková Jana 75 let
Lankašová Miluše 90 let
Michálková Věra 85 let
Vlček Josef 85 let
Houšková Miluška 80 let
Pšeničková Jana 70 let
Hana Šlechtová, předsedkyně kulturní komise

Uzavření zámku
Velké Březno
Dne 10. 3. bylo vydáno mimořádné opatření ministra zdravotnictví, kterým se zakazují hromadné akce s účastí více jak 30
osob. Za účelem naplnění tohoto opatření
je zámek Velké Březno uzavřen. Zároveň se
ruší veškeré prohlídky a akce, soukromé i veřejné, které se měly konat v termínu do poloviny dubna. V případě již zakoupených
vstupenek nebo rezervací kontaktujte správu zámku. Uzavření zámku se netýká svatebních obřadů. Jedinou podmínkou je omezení maximálního počtu svatebčanů, kterých
může být nejvýše 30. Zámecký park je pro
veřejnost otevřen, a to každý den od 8 do 17
hodin. Obnovení provozu a případné změny
budou zveřejněny, zde na našich webových
stránkách – www.zamek-velkebrezno.cz.
Státní zámek Velké Březno

v roce 1822 v Drážďanech. Po absolvování
gymnázia v Drážďanech započal studium
na Hornické akademii
ve Freibergu. Bez závěrečných
zkoušek
odešel rovnou do těžební praxe na území
Čech. Jeho působištěm se staly Horní Zálezly, kde začal pracovat
pro saskou hornickou společnost. Pod jeho
vedením byla těžba uhlí dovedena k mimořádně úspěšným výsledkům. Zasloužil se
o geologický, mineralogický a paleontologický výzkum Českého středohoří. Objevil
vve znělci velkobřezenského údolí minerál,
který byl po něm nazván Castellit. Jeho
odborné vědomosti využila za jeho života
i později řada věhlasných vědců. Shromáždil bohatou unikátní mineralogickou i paleontologickou sbírku, kterou obdivovali
odborníci z českých, evropských i světových
uhelných revírů. Byl členem nebo korespondujícím členem mnoha zahraničních geologických společností a ústavů např. v Německu, Anglii, Rakousku, Rusku a USA. Do roku
1887 setrval ve funkci ředitele a pak odešel
do penze do Velkého Března. Byl pohřben
valtířovském hřbitově a jeho hrob se zachoval dodnes (!).
Jan Darsa

ZAJÍMAVOSTI

Muž, který se zapsal
do dějin naší geologie
V roce 1892 ve Velkém Březně zemřel a byl
pochován Albin Benedikt Castelli, který se
zapsal do dějin naší geologie. Narodil se

Náhrobek Albina Benedikta Castelliho.

I. ČTVRTLETÍ 2020

Detail náhrobní desky A. B. Castelliho.

MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči hlásí, informují
V prvním čtvrtletí 2020 jednotka SDHO
Velké Březno uskutečnila 18 výjezdů, které si
vyžádaly 27 hod. aktivního nasazení. Intenzitu
výjezdů zapříčinily extrémní klimatické podmínky silného větru, který zasáhl celé území
ČR. Šlo o vítr zvaný ,,SABINA´´ (10.2.) a ,,JULIE´´
(24.2.). Destrukce těchto větrů zapříčinila škody na vegetaci, hlavně vzrostlých stromů.
Šlo o následující výjezdy:
• 2 x k transportu pacienta (Velké Březno,
Klášterní, dále transport pacienta po otevření bytu Velké Březno);
• 7 x k narušené vegetaci extrémním větrem
– (ulomená větev od stromu u zastávky
autobusu Velké Březno-Vítov, odstranění
stromu úseku Homole – Haslice, odstranění
stromu v úseku Lhota pod Pannou–Homole a spadlý strom na elektrické vedení Svádov, strom přes komunikaci Svádov – Budov, odstranění stromu Malečov – Řetouň;
• 7 x k požárům – (objekt bývalé loděnice
Střekov, budovy v Mojžíři, domu v Ústí nad
Labem – Klíše, hoření sazí v komíně Malečov, požár automobilu Těchlovice, požár
v objektu Střekov – Jasmínova, k nahlášenému požáru v objektu bývalé loděnice
Valtířov, který nebyl na místě prokázán);
• 1 x k asanaci vozovky po úniku oleje (Ústí
nad Labem – Olešnice);
• 1 x k záchraně lesní zvěře – uvíznutý daněk
v síti (Byňov);
Ve zdokonalovací činnosti byl uskutečněn
výcvik s dýchacími přístroji. V pomoci obci byl
zajištěn protipožární dozor při obecním plesu
v KD Tivoli (22. 2.)
Jaroslav Panocha, velitel JSDHO Velké Březno
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