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Výtisk pro občany obce zdarma

Sbírky pro
Martínka Maredu
V předvánoční čas si děti z místní mateřské i základní školy našly čas a pomáhaly nemocnému Martínkovi Maredovi.
Již od září děti v MŠ i ZŠ sbírají víčka pro
Martínka a jako bonus byly uspořádané
sbírky na jeho léčbu v lázních Klimkovice. Martínkovi je 9 let a má dětskou mozkovou obrnu. Jeho babička žije v Zubrnicích a působila v MŠ ve Velkém Březně.
(red)
Andělská sbírka proběhla
dne 11. 12. 2015 v jídelně ZŠ
Děti si za 50 Kč mohly vyrobit andílka
podle návrhu Klárky Budínské, který je
bude opatrovat a natřpytit si keramiku
z dílny Ivy Kořínkové. Velké poděkování
také patří Lindě Knotkové a jejímu týmu,
který se postaral o občerstvení. Akce se
zúčastnilo asi 150 dětí a rodičů a na účet
nadačního fondu Luna bude připsána
částka 15 600 Kč. Děkuji všem, kdo přispěl, částka je úplně pohádková. Moc si
vážím svých kolegů, kteří spolu se mnou
svůj volný čas obětovali dobré věci.
Lenka Šidáková
Voňavá sbírka
V době vánočních besídek jsme vyhlásili
„Voňavou sbírku pro Martínka“. Voňavou
proto, že součástí besídek byly i tvořivé
dílničky, při kterých děti společně s ro-

diči vyráběly mýdélka z voňavých bylinek
a esencí. Rodiče byli o této sbírce předem
informováni. Bylo vidět, že o sbírce doma
mluvili i s dětmi a vysvětlili jim, proč sbírka
probíhá. Moc milá byla spontánní reakce

Rozsvícení vánočního stromku
O první adventní neděli nás na náměstí ve Velkém Březně uvítala
pravá vánoční atmosféra. Mladí muzikanti ze základní školy zahráli
několik koled. Tóny jejich ﬂétniček vybízely ke zpěvu všechny přihlížející. Vánoční strom se rozzářil. Děti ze školky i školy na něm hledaly své ozdůbky. Vše příjemně doplnila ochutnávka cukroví, voňavý
čajík a horký svařáček.
Jan Haspra

Přehled kulturních akcí
Leden
30. 1. 2016 Maškarní ples dospělých – restaurace Tivoli
od 20:00 hod., pořadatel: Ženy Velkého Března a Valtířova o. s.

Únor
26. 2. 2016 Obecní ples – restaurace Tivoli od 20:00 hod.
pořadatel: Obec Velké Březno
28. 2. 2016 Dětský maškarní ples – restaurace Tivoli
od 14:00 hod., pořadatel: Obec Velké Březno

dětí, kdy např. malý Bertík přinesl Martínkovi v dárkové taštičce svůj oblíbený kbelíček na hraní a vlastnoručně nakreslený obrázek. Nakonec se vybralo 5 000 Kč, za což
všem moc děkuji.
Pavla Hasprová
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Milí spoluobčané,
rok 2015 se chýlí k závěru a já bych chtěl
touto cestou poděkovat všem zastupitelům a členům komisí a výborů, kteří se
podíleli na chodu a fungování naší obce.
Poděkovat chci také všem, kdo pro vás
připravovali kulturní, společenské, či sportovní akce a samozřejmě všem zaměstnancům příspěvkových organizací naší obce.
Nesmím zapomenout ani na zaměstnance
Obecního úřadu Velké Březno, pro které byl
rok 2015 rokem mnoha změn. Vedle několika obmněn referentů, je tou zásadní personální změnou především osoba nového
vedoucího úřadu – tajemníka pana Ladislava Boháče. Rozhovor s ním najdete v další
části zpravodaje.
Jako nejzásadnější událost letošního
roku osobně považuji ukončení dlouholetých soudních sporů o vlastnictví ČOV Velké Březno a s tím spojené hrozby zaplacení
dlužné částky 6 mil. Kč. Zastupitelé obce
jednohlasně schválili mimosoudní dohody,
a od 1. 6. je tak obec výlučným vlastníkem
i provozovatelem čistírny odpadních vod
Velké Březno. Toto je obrovský úspěch, který se nám společně povedl.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem
pohodové a klidné Vánoce, mnoho pracovních i osobních úspěchů a pevné zdraví
v roce 2016.
Michal Kulhánek,
starosta obce

Co jsme udělali
v roce 2015?
Pokračovali jsme v opravách místních
komunikací a chodníků, např. ulice v části
Nový Les ve Valtířově a Zadní ve Velkém
Březně. Obnovena byla i pěší cesta z Vítova na Vartu. Rekonstrukcí prošly chodníky
v Aleji Sportovců a mezi čerpací stanicí pohonných hmot a železničním přejezdem.
Ve Valtířově se dočkali nových autobusových zastávek a pokračovalo se v provádění hydroizolací obecních objektů.
Finančně se obec podílela na rekonstrukci bývalých dílen v horní budově Základní
školy, a škole jsme také pořídili novou výpočetní techniku včetně interaktivní tabule.
Některé plánované akce jsme však museli
zrušit či odložit. Týká se to zejména rekonstrukce vodovodního řadu a komunikace
v ulici Mlýnská. Uspořené peníze použijeme
na tuto akci v příštím roce.
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Co nás čeká
v roce 2016
V příštích letech se budou otevírat
nové dotační možnosti a obec na ně musí
být připravená, proto jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci včetně
stavebního povolení na vybudování „pojížděného“ chodníku pod zámkem. Ten
by měl být vybudován vedle železniční
tratě a spojovat nově zrekonstruovaný
chodník z Valtířova s ulicí Zámeckou.
Na vybudování chodníku budeme žádat
o dotaci. Od této realizace si slibujeme
především zvýšení bezpečnosti pohybu
chodců, kteří nebudou muset při cestě
do školy či k lékaři přecházet železniční
trať a rušnou krajskou komunikaci. Projektová dokumentace, včetně stavebního povolení, je hotová také pro zateplení
jednoho obecního objektu a na dalších
pěti se pracuje. I v tomto případě chceme
žádat o dotace. V příštím roce nás čekají
další výdaje na obnovu ve vodním hospodářství. V plánu je rekonstrukce vodovodu v ulici Mlýnská a Zadní. Na celkovou
rekonstrukci česlí a čištění vyrovnávacích
nádrží čeká čistírna odpadních vod, výměna nádrže proběhne v čerpací stanici
u služebny policie ve Valtířově, aj. Nutné
je připravit se na budoucí intenzifikaci
ČOV Velké Březno, proto jsou vyčleněny
prostředky na zpracování projektové dokumentace. I v této oblasti bude možné
čerpat dotace.
Další prostředky, jako v minulých letech, jsou připraveny na rekonstrukce
některých obecních chodníků (v ulici
Litoměřická, chodník k Mateřské škole)
a stejně jako v předchozích letech, i příští rok připravujeme další opravu majetku svěřeného Základní škole. To jen
ve stručnosti plán roku 2016.
Michal Kulhánek,
starosta obce

Problematika
vyřazení občana
z evidence uchazečů
o zaměstnání
krajské pobočky
Úřadu práce ČR
V poslední době se ve své praxi setkávám se situacemi, kdy je občan vyřazen
z evidence uchazečů o zaměstnání, a to
z důvodu úmyslného maření součinnosti
s úřadem práce. Za úmyslné maření součinnosti s úřadem práce jsou zejména považovány tyto skutečnosti, kdy uchazeč
o zaměstnání:
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• je podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti vůči krajské pobočce Úřadu práce, a přesto je neplní,
• neprojedná doporučené zaměstnání
ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou
Úřadu práce,
• nedostaví se na krajskou pobočku Úřadu
práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů
• neplní povinnosti stanovené v § 21, zákona o zaměstnanosti (což pro uchazeče
o zaměstnání zejména znamená, že nesdělí Úřadu práce ČR údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném
pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvaliﬁkaci a pro stanovení vhodné formy
pracovní rehabilitace a nesdělí, zda je
osobou se zdravotním postižením. Uchazeč o zaměstnání je zároveň povinen
se podrobit vyšetření za účelem svého
zdravotního stavu a vydání lékařského
posudku na žádost krajské pobočky Úřadu práce ČR)
• jiným jednáním zmaří zprostředkování
zaměstnání nebo nástup do zaměstnání.
Osobně se ve své praxi nejčastěji setkávám s případy, kdy je občan vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu, že
se bez vážného důvodu nedostaví ve stanoveném termínu na schůzku, která mu
byla krajskou pobočkou Úřadu práce ČR
v dostatečném předstihu naplánována. Datum a čas schůzky je uchazeči o zaměstnání
vždy uvedena na dokladu – „kartičce Úřadu
práce“, kterou má uchazeč u sebe. Takový
občan se tímto aktem dostává do nepříliš
záviděníhodné životní situace, ze které zejména vyplývá:
1) Není mu hrazeno zdravotní pojištění.
2) Není mu hrazeno sociální pojištění (Zde
si dovolím malý exkurz do problematiky pojistného na sociální zabezpečení
pro osoby, které jsou vedeny v evidenci
uchazečů o zaměstnání). Tento typ pojištění je obecně chápán a identiﬁkován
jako „sociální pojištění“. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na:
• nemocenské pojištění,
• důchodové pojištění,
• příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti.
Účast na pojistném na sociální zabezpečení, resp. hrazení sociálního pojištění, je
v tomto případě podmíněno dobou, kdy
této osobě nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvaliﬁkaci. Pokud
podpora v nezaměstnanosti či rekvaliﬁkaci
uchazeči o zaměstnání nenáleží, není mu
hrazeno „sociální pojištění“. Pokud trvá evidence uchazeče o zaměstnání i po vyčerpání
podpory v nezaměstnanosti či při rekvaliﬁkaci, lze se přihlásit k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a pojistné na důchodové pojištění si hradit z vlastních zdrojů.
3) Není osobou v hmotné nouzi (nemá
tedy nárok na žádné dávky hmotné
nouze, zejména příspěvek na živobytí
a doplatek na bydlení).
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4) Do evidence uchazečů o zaměstnání je
možné se přihlásit nejdříve po uplynutí
šesti kalendářních měsíců od doby, kdy
byl občan takto z evidence vyloučen.
Takový občan je tedy tzv. zcela bez jakéhokoliv příjmu. Řešením této situace je
co nejdříve nastoupit do zaměstnání, případně požádat krajskou pobočku Úřadu
práce ČR, oddělení hmotné nouze, o dávku mimořádné okamžité pomoci z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví. Zde je
ale nutné mít na zřeteli, že se jedná o dávku nenárokovou a je plně v kompetenci
správního uvážení Úřadu práce ČR, krajské pobočky, zda žádosti vyhoví a dávku
přizná. Zároveň je nutné zdůraznit, že se
nejedná o dávku opakovanou, ale jednorázovou, která může pomoci vyřešit životní situaci jednoho měsíce, ale nikoliv šesti
měsíců, kdy není možné být uchazečem
o zaměstnání.
Pokud víte, že se nebudete moci
na Úřad práce ČR, krajskou pobočku, dostavit na schůzku ve stanoveném termínu,
je nutné se nejlépe písemně, případně
telefonicky, včas omluvit. Důvod, pro který se nemůžete dostavit musí být vážný
(zdravotní důvody, vážné rodinné důvody,
apod.).
Prosím, tyto situace nepodceňujte a pokuste se je řešit vždy preventivně s dostatečným předstihem.
Mgr. Pavlína Linková,
úsek sociálních věcí

Změna systému
nakládání s odpady
S ohledem na změnu legislativy nakládání s odpady, z které vyplývá povinnost
obce umožnit občanům odkládat téměř
všechny druhy odpadů, plánujeme zbudovat nové sběrné místo odpadů, které bude
umístěno na pozemcích současné sběrny druhotných surovin ve Velkém Březně.
Připravuje se proto i nová OZV o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Velké Březno. Od 1. 4.
2016 tak bude v tomto sběrném místě
možné bezplatně odložit bioodpad, velkoobjemový odpad, vysloužilé spotřebiče,
osvětlovací zařízení a další druhy odpadu.
Upozorňujeme Vás, že se proto příští rok
již nebude organizovat mobilní svoz velkoobjemového odpadu. Ten bude možné
odevzdat v tomto novém sběrném místě. Současně se budeme snažit zachovat
systém žoků pro jarní a podzimní údržbu
zahrad, ale zcela jistě to bude v omezené
míře. V souvislosti s vybudováním sběrného místa se počítá také s přemístěním
kontejnerů na separovaný odpad z prostor dolního náměstí (u bývalého Selectu)
do spodní části nově zbudovaných prostor
sběrného místa.
Michal Kulhánek, starosta obce
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Vodovody v číslech,
potřeba navýšení
ceny
Přestože se každoročně z obecního rozpočtu vyčleňují ﬁnanční prostředky a realizuje se výměna starých vodovodních
řadů, ukázalo se, že toto tempo je pomalé.
Vodovody ve Velkém Březně a Valtířově
měří celkem 17,67 km, z toho 7,8 km je
50–60 let starých a 2,3 km je po uplynutí
životnosti, ty jsou starší více než 85 let.
Od roku 2012 se podařilo vyměnit 814 m
vodovodů za 1,85 mil. Kč (z obecního rozpočtu) a z ceny vodného a stočného bylo
na obnovu vyčleněno 704 tis. Kč. Stále
nás však většina čeká a navíc musíme kumulovat ﬁnanční prostředky i na obnovu
dalšího vodárenského majetku, jako jsou
vodojemy, vrty, studny, čerpací stanice, kanalizace a čistírny odpadních vod.
Mimo obnovu bylo do investic majetku
VaK od roku 2009 z obecního rozpočtu investováno 2,37 mil. Kč.
Dle zákona, i podle schváleného plánu
obnovy vodárenského a kanalizačního
majetku, máme jako vlastníci ročně vyčlenit na jeho obnovu 4,53 mil. Kč. Jelikož
nemůžeme takto vysokou částkou každoročně zatěžovat obecní rozpočet, nezbývá nám, než přistoupit po delší době
k navýšení ceny vodného a stočného
a tu postupně upravovat každý rok. Zastupitelstvo obce Velké Březno bude dne
21. 12. 2015 rozhodovat o 10% navýšení
současné ceny 59,59 Kč/m3. Naposledy se
více zdražovalo v roce 2009, od té doby
se navýšilo vodné o 2 Kč a stočné o 1,4 Kč.
Pokud se cena zvýší o navržených 10 %,
získáme ročně navíc na výměnu nejstaršího a poruchového majetku necelých
480 tis. Kč. Pokud by byla cena stejná jako
ve zbytku Ústeckého kraje, hospodařili
bychom za rok 2015 navíc s 2,78 mil. Kč.
Výměnou starých poruchových vodovodů navíc spoříme náklady na distribuci
vody. Roční podíl nefakturované vody (=
úniky z potrubí) se za rok 2014 oproti roku
2012 podařilo snížit o 25 tis. m3. Letošní
čísla zatím neznáme, ale na vodovodech
došlo letos k 9 haváriím, z toho 4x byla
havárie na olověné přípojce, které dle zákona již nemají být používány. Současně
proto apelujeme na vlastníky olověných
přípojek, aby se připravili nebo co nejdříve provedli jejich výměnu. Pokud máte
olověnou přípojku a budeme měnit vodovod právě ve Vaší ulici, předem Vás oslovíme. V každém případě se Vám budeme
vždy snažit s realizací výměny přípojky
pomoci.
Michal Kulhánek,
starosta obce
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Příští rok nás
najdete v novém
Vodárenský provoz bude od 4. 1. 2016
fungovat v budově bývalé praktické, dříve
zvláštní školy, na adrese Zahradní č. p. 182,
telefonní číslo: 412 551 891, v místnosti nad
knihovnou. Věříme, že se nám přesun podaří bez problémů zrealizovat a vše bude
fungovat, tak jak má.
Za vodárenský provoz Vám děkuji za spolupráci při odečtech vodoměrů, které v současné době probíhají a přeji Vám všem krásné a štědré Vánoce a do roku 2016 hodně
štěstí, zdraví, pohody a úspěchů.
Ing. Jana Lípová,
úsek vodovodů a kanalizací

Krátce z úseku
Správy hmotného
investičního majetku
V podzimních měsících byly realizovány
následující akce:
1) Hydroizolace kolem objektu Litoměřická 206 včetně odvedení dešťových vod
ze střechy objektu do stávající šachty
dešťové kanalizace.
2) Výměna 2ks plynových kotlů v obecních
bytech v objektech Děčínská 168 a Ústecká 152 včetně výměny vložek komínových průduchů.
3) Výměna el. ohříváku teplé vody v bytě
Litoměřická 104.
4) Vyvložkování komínového průduchu
nerezovou vložkou v objektu restaurace
TIVOLI pro vytápění krbovými kamny.
5) Oprava krytiny a oplechování střech
na objektech Litoměřická 206, Na Výsluní 390 a vyčištění žlabů na objektu Děčínská 136.
6) Probíhá vestavba koupelny a WC
do bytu č. 3, Litoměřická 104.
7) Probíhá výměna vytápění bytu č. 2, Litoměřická 104.
8) Výměna 3ks autobusových zastávek
ve Valtířově.
9) Obnova pěší cesty na Vartu – vytýčení
trasy geodetem, odstranění náletových
dřevin a keřů, provedení zemní pláně
a rozhrnutí a zhutnění kamenných drtí.
Veřejně prospěšní pracovníci (VPP) kromě sekání a udržování zeleně a čistoty
v obci pomáhali při provádění hydroizolace
obecního objektu Litoměřická 206 a odvedení dešťových vod od objektu do dešťové
kanalizace. Odstraňovali náletové dřeviny
při obnově cesty na Vartu. VPP dále předláždili 103bm propadlého chodníku v ulici
Děčínská, přemístili 2ks laviček od silnice
k chodníku v ulici Zadní a v současné době
provádějí malování chodeb v obecních objektech a odvoz vyhozených věcí z půdních
prostor.
Miroslav Šesták,
úsek správy obecního majetku
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Informace o činnosti
Kontrolního výboru
v r. 2015
V roce 2015 se Kontrolní výbor sešel
třikrát a bylo provedeno šest kontrol dle
Plánu činnosti na r. 2015. Všechny zápisy
a i další dokumenty jsou k dispozici na aktuálních internetových stránkách nebo přímo na Obecním úřadu. Nyní se připravuje
plán kontrol na r. 2016.
Přehled kontrol v roce 2015:
• Přehled kontrol v roce 2015:
• Kontrola smluvních vztahů
• Kontrola pohledávek a dluhů
• Kontrola hospodaření – výběrová řízení
2015
• Kontrola poskytnutí příspěvků
• Kontrola obecně závazných vyhlášek
• Kontrola ochrany dat a poskytování informací
Jiří Pavliš,
předseda Kontrolního výboru
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ly nové organizační struktuře OÚ. Budou
obsahovat aktuální čísla v různých přehledech, tabulkách a grafech, prezentovaná
jednotlivými úseky úřadu.
Rádi bychom doplnili seznam služeb, ﬁrem, subjektů v obci, ale zatím jsme dostali
jen několik požadavků na zveřejnění. Pokud máte zájem, kontaktujte, prosím, paní
Radlovou z OÚ.
Jiří Pavliš,
za skupinu Transparentní radnice

Prodej odznaků
a klíčenek se znakem
obce Velké Březno
V pokladně Obecního úřadu Velké Březno je možné koupit odznak nebo klíčenku
se znakem obce. Cena za odznak je 40,– Kč,
cena za klíčenku je 60,– Kč.
(red)

Informace o stavu
a přípravě strategie
Transparentní
radnice (TR)
Vedení obce Velké Březno a Valtířov se
přihlásilo k iniciativě ostatních radnic zvýšit informovanost o dění v obci a transparentnost poskytovaných informací pro veřejnost. Iniciativou TR chceme zjednodušit
přístup veřejnosti k informacím a jednoduchým způsobem prezentovat vše, co není
ze zákona zakázáno a je považováno za veřejnou informaci.
Na zasedání zastupitelstva obce (ZO) 21.
12. 2015 bude schválena konečná verze dokumentu TR, popisující detailněji jaké informace jsou k dispozici pro veřejnost, a které
budou prezentovány na nových internetových stránkách. Od září do konce listopadu
proběhlo neveřejné testování nových internetových stránek a došlé připomínky či požadavky byly zapracovány do nové verze.
Začátkem ledna 2016 budou aktualizovány všechny stránky tak, aby odpovída-

Úřední hodiny
Obecního úřadu
Velké Březno o Vánocích

21. 12. 8.00 – 12.00 • 13.00 – 17.30
22. 12. Po dohodě se zaměstnancem
OÚ: 8:00 – 11:30 • 12:30 – 14:30
23. 12. 8.00 – 12.00
28. 12. zavřeno
29. 12. zavřeno
30. 12. zavřeno
31. 12. zavřeno

Výzva
Upozorňujeme nájemníky obecních pozemků, kteří neprovedli platbu nájemného
za rok 2015, ať tak učiní neprodleně. V opačném případě bude obec Velké Březno postupovat dle platné právní úpravy. Platbu
lze učinit do pokladny na obecním úřadě
nebo převodem na účet č. 450781/0300,
v. s. 2015.
Kateřina Jelínková,
Obecní úřad Velké Březno

Změny ve složení
zastupitelstva obce
Dne 2. 12. 2015 složila slib zastupitele
paní Jitka Rodovská, splnila tak všechny
zákonné podmínky a stala se zastupitelkou
obce Velké Březno. Současně ji zastupitelstvo obce zvolilo také členkou ﬁnančního
výboru.
Michal Kulhánek, starosta obce
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ROZHOVOR
S TAJEMNÍKEM
OBECNÍHO ÚŘADU
VELKÉ BŘEZNO
Od 1. 9. 2015 vykonává funkci tajemníka
našeho úřadu pan Ladislav Boháč. Položili
jsme mu několik otázek.
• Od Vašeho nástupu do funkce uplynulo již 100 dní, co se Vám podařilo zatím
realizovat?
Do funkce jsem nastupoval s určitou
představou organizace a řízení úřadu. Vycházel jsem přitom ze svých dvacetiletých
zkušeností, neboť jsem pracoval jako tajemník ÚMO Střekov od roku 1989 do roku
2010. Samozřejmě je něco jiného řídit úřad
městského obvodu a pověřený obecní úřad.
Nejprve bylo nutné se seznámit s chodem
úřadu a jeho pracovníky. Zjistit, jakou agendu ten který konkrétní pracovník vykonává,
za co je odpovědný a to s ohledem na postavení a poslání pověřeného obecního
úřadu. Dalším logickým krokem proto bylo
vypracování nového organizačního řádu
našeho úřadu.
• To chápu, ale jak se to projevilo v praxi?
Navrhl jsem zpřehlednit strukturu úřadu, a to vytvořením základních organizačních jednotek – úseků, v jejichž čele bude
stát vedoucí. Byly vytvořeny čtyři úseky.
Úsek správních činností, vedoucí úseku je
Mgr. Linková, ﬁnanční úsek, vedoucí paní
Fuchsová, úsek správy obecního majetku,
vedoucí pan Šesták a úsek vodovodů a kanalizací, vedoucí Ing. Lípová. Již z označení
úseku vyplývá, co je hlavní náplní jeho činnosti.
Dále byly obnoveny porady, jako základní řídící a kontrolní prvek řízení. Byly jednoznačně vymezeny kompetence jednotlivých zaměstnanců a nově ustaveny tzv.
úřední osoby, neboť výkon státní správy
musí zabezpečovat úředník splňující odborné vzdělání (zkouška odborné způsobilosti).
• Toto opatření ale nutně vyvolá zvýšení
počtu úředníků?
Máte pravdu, pokud bychom chtěli striktně dodržet tuto zásadu. Rada obce i já si
uvědomujeme, že pro typ úřadu jako je
náš (pověřený obecní úřad s poměrně velkým správním územím, ale malým počtem
obyvatel) není vždy možné, aby úředník
zajišťoval pouze jednu agendu. Bylo by to
neefektivní a drahé. Proto bylo účelné a nutné, a v organizačním řádu je to obsaženo,
v některých případech sloučit výkon několika agend státní správy nebo sloučit výkon
státní správy a samosprávy.
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• Přesto ale dalším z navržených opatření bylo vytvoření nových funkčních
míst v obecním úřadě.
Ano, jedná se o funkční místo asistenta
vedení obce. Hlavní činnost spočívá v přípravě materiálů a zpracování výstupů z jednání rady a zastupitelstva, kterou doposud
vykonává osobně pan starosta. Dále zajišťuje činnost podatelny, spisovny, Czech
Pointu, správu úřední desky a v neposlední
řadě je nutné, aby vedení obce mělo sekretariát, který zajišťuje potřebný servis, včetně plánování a koordinace schůzek a jednání s klienty a občany.
Druhým funkčním místem je referent
pro správu místních poplatků. V současné
době tuto činnost vykonávali tři zaměstnanci, kteří však pro ni nemají odbornou
způsobilost. Všechny poplatky bude „obhospodařovat“ jeden úředník (přehlednost
a úplnost), který bude garantovat, že nedojde k promlčení nároku na vymožení. Současně převezme i agendu vymáhání pokut
na přestupcích, která je také prováděna dle
daňového řádu. Další činností bude pokladní služba, kterou v současné době vykonává matrika a prodej rybářských lístků,
který zajišťuje rozpočtář.
Navržená organizační opatření byla radou obce schválena ve formě Organizačního řádu Obecního úřadu Velké Březno.
Rada obce stanovila celkem 22 pracovníků
úřadu, z toho je 7 dělnických profesí.
• Co z toho vyplývá?
Oproti stávajícímu počtu zaměstnanců
našeho úřadu došlo od 1. 11. 2015 k navýšení počtu zaměstnanců fyzicky o 1, neboť
ostatní „tabulková„ místa byla obsazena
stávajícími zaměstnanci. Bylo obsazeno
funkční místo referent ochrany ŽP, a to
na dobu určitou (po dobu mateřské dovolené) a vyhlášena dvě výběrová řízení.
Výběrové řízení a pozici asistent vedení
obce vyhrála zaměstnankyně úřadu paní
Radlová, která tuto funkci vykonává od 1.
11. 2015. Výběrové řízení na pozici referent
správy daní a poplatku vyhrála zaměstnankyně magistrátu města Ústí nad Labem
paní Dvořáková, která do funkce nastoupí
2. 1. 2016.
Dalším opatřením bylo vytvoření odloučeného pracoviště našeho úřadu, a to
v domě Zahradní 182 (bývalá praktická
škola), kde bude od 1. 1. 2016 vykonávat
svou činnost úsek vodovodů a kanalizací.
Následně dojde ke změně jednotlivých
pracovišť na obecním úřadě a to takto. Stavební úřad bude přemístěn do kanceláře
v 1. patře. Na uvolněné pracoviště po referentce stavebního úřadu bude přemístěno
pracoviště referentky daní a poplatků (pokladna OÚ). Tím se vytvoří okruh činností
nejvíce požadovaných občany – matrika,
pokladna, daně a poplatky, evidence obyvatel, ověřování, odpady, Czech Point, podatelna.
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• Máte ještě nějaké novinky?
Další novinkou a doufám, že ne poslední,
je zavedení platebních terminálů na pokladnách obecního úřadu. To znamená, že
občané budou moci na našem úřadě platit
pomocí platebních karet.
• Děkujeme za rozhovor.
Já děkuji, a chtěl bych touto cestou popřát všem čtenářům klidné a pohodové vánoční svátky a hodně štěstí v novém roce.
(OÚ)

PŘÍSPĚVKY
ZASTUPITELŮ

Tvorba nového
rozvojového
dokumentu obce
Velké Březno
a Valtířov
Vážení spoluobčané,
v úvodu roku 2016 začne naše obec připravovat nový rozvojový dokument obce, který
je nezbytný z hlediska plánování investičních
akcí a rozvoje služeb pro občany. Rozvojový
dokument je také důležitým podkladem při
získávání dostupných, nicméně časově omezených, ﬁnančních prostředků z EU a státního rozpočtu v letech 2016 – 2020. Zároveň
bude naše obec držet krok s mnoha obcemi
ČR, které již svůj rozvojový dokument mají,
a díky němuž úspěšně zvyšují kvalitu služeb
a úroveň života svých občanů.
V prvním pololetí roku 2016 plánujeme
pořádání besed s Vámi občany. Zároveň Vám
bude prostřednictvím obecního zpravodaje
zaslán dotazník, díky kterému bychom chtěli
zjistit Vaše názory na stávající situaci v obci
a Vaše představy o jejím budoucím rozvoji.
Vyzýváme tímto všechny velkobřezenské
a valtířovské občany, spolky, sportovní kluby
a další subjekty, kterým není rozvoj naší obce
lhostejný, aby se zapojili do procesu zpracování nového rozvojového dokumentu.
Společně tak můžeme rozhodovat o kvalitě života v naší obci.
Tomáš Holub, zastupitel

Vážení spoluobčané,
dovoluji si využít tento čas adventní
a za občanské sdružení SNK – Velké Březno
a Valtířov – pro změnu, Vám všem popřát
krásné svátky vánoční a pokud možno co
nejlepší nadcházející rok 2016.
Za sdružení Miloš Hudík, zastupitel

5

Názor zastupitele
Dovolte mi se s vámi krátce podělit o poznatky a zkušenosti, které jsem nabyl během
mého působení v prvním roce fungování nového zastupitelstva obce. Nechci neúčelně
kritizovat, ale spíše zvýraznit to, co bychom
mohli dělat lépe. Své postřehy rozdělím
na části týkající se úřadu a samosprávy.
Obecní úřad:
Byl jsem překvapen nízkou úrovní (v podstatě žádnou) prezentování výsledků práce
úřadu a vedení obce směrem k veřejnosti.
Byl jsem též trochu překvapen neefektivním způsobem práce některých agend,
evidencí a způsobem sdílením dokumentů
mezi jednotlivými úseky obecního úřadu.
Postupně došlo ke zlepšení, přesto je stále
co vylepšovat. Výměnou na pozici tajemníka
úřadu došlo ke změně ve starém stylu práce
a zvyklostí, a naskýtá se šance na zlepšení
a zvýšení efektivity činnosti jednotlivých
úseků a agend úřadu. To vše se ale ukáže až
po čase. Je též třeba zvýšit spolehlivost počítačové sítě a úroveň počítačové gramotnosti
zaměstnanců úřadu.
Velmi však oceňuji vstřícnou a aktivní spolupráci všech zaměstnanců OÚ při přípravě
nových obecních internetových stránek.
Samospráva:
Překvapila mě absence zápisů a jiných dokumentů z jednání zastupitelstva obce (ZO)
a Rady obce, komisí a výborů z předchozích
volebních období, a to nejen na internetových stránkách. Např. činnost Kontrolního
výboru byla formální a za předchozí roky
existuje jen několik nic neříkajících zápisů.
Nyní se podařil nastavit systém tak, že za rok
2015 jsou již všechny dokumenty z jednání
ZO a Rady pravidelně publikovány.
Zastupitelstvo se schází pravidelně (mohlo
by i častěji) a s téměř 100% účastí zastupitelů,
což je pozitivní. Další pozitivní zkušeností je
aktivní a nekonfrontační přístup všech zastupitelů k projednávaným otázkám. Na druhou
stranu bych uvítal drobnou změnu stylu práce zastupitelstva. Bylo by vhodné a potřebné, aby se všichni zastupitelé aktivně podíleli
na práci a přípravě dalších důležitých agend
vedení obce (např. Strategický rozvoj obce,
apod.), nejen prací v komisích či výborech.
Každý zastupitel má zkušenosti ve svém
oboru a měl by umět a mít možnost je uplatnit při práci ZO. Vytvořit podmínky a oslovit
všechny zastupitele je úkol pro vedení obce.
Cením si těch zastupitelů, kteří se podílejí
i na dalších aktivitách obce (např. knihovna,
kulturní, společenské a sportovní akce, ap.).
Bohužel jsou ale i tací, o kterých to říci nelze.
Možná se mýlím, ale tak to vidím.
Byl jsem překvapen (a stále nevidím výrazný posun k lepšímu) chybějící informací
o činnosti jednotlivých komisí a výborů a jejich prezentování na obecním web portálu.
Zdá se mi, že některé komise jsou v hluboké
ilegalitě. Chci věřit tomu, že s novými obecní-
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mi stránkami a určením zodpovědné osoby
obecního úřadu, která bude evidovat a publikovat zápisy z jednání, se situace zlepší. Proto se snažím, aby alespoň Kontrolní výbor,
jehož jsem předsedou, splňoval to, na co zde
poukazuji.
Další námět na změnu práce zastupitelstva je zavést poskytování pravidelných informací, aktualizací z činnosti vybraných úseků (resp. vybrané a obecně důležité agendy)
zastupitelům. Např. trvalý dluh na nájmu
z obecních bytů je víc než 2 miliony Kč a neklesá. Hospodaření s majetkem a dluhová
situace by měla být na programu každého
jednání ZO. Podobně by zastupitelé měli
dostávat pravidelné informace o stavu důležitých agend, např. vodního hospodářství.
Tímto způsobem by zastupitelé byli informováni průběžně o důležitém dění a problémech jednotlivých úseků OÚ a mohli se
i více zapojit. Domnívám se, že během roku
by zastupitelstvo mělo být postupně seznámeno se stavem všech úseků OÚ. Zatím jsem
pro tuto změnu mezi zastupiteli nenašel větší podporu.
Je mnoho věcí, které se dělají dobře, ale
stále zbývá dost prostoru na zlepšení. Jako
jeden z nejdůležitějších úkolů vidím získat
podporu a účast veřejnosti na dění v obci.
Jsem si vědom, že někteří zastupitelé se
mnou nebudou v některých bodech souhlasit, ale toto je můj pohled na dění okolo.
S ohledem na konec roku 2015 přeji všem
spoluobčanům pohodové vánoční svátky
a hodně úspěchů v roce 2016.
Jiří Pavliš, zastupitel

Vážení spoluobčané,
děkujeme vám za vaši podporu v uplynulém roce, kdy se nám podařilo realizovat
řadu věcí, podnětů a cílů, které jsme si v našem volebním programu vytyčili. Budeme
v tomto snažení pokračovat dál už jenom
z toho důvodu, že Velké Březno a Valtířov
jsou tak krásné obce, že si to jednoduše
zaslouží. Vaší podpory si tak velice vážíme
a přejeme vám všem krásné a klidné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí,
pohody a osobních úspěchů.
Vaši zastupitelé za ČSSD,
Marie Dvořanová,
Jaromír Dvořák a Vítězslav Šteﬂ.
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li Malí umělci pod vedením paní učitelky
Marcelky Grivalské, taneční kroužek pod
vedením paní učitelky Ivanky Mottlové
a kroužek angličtiny pod vedením paní učitelky Ivanky Novákové.
Letos jsme zhlédli již několik divadelních
pohádek, které jezdí přímo za námi do mateřské školy, ta poslední se jmenovala „Jak
čerti pekli cukroví“. Ale i my jsme vyrazili
do Cinema City v Ústí nad Labem za animovanou pohádkou „Malý dráček“, kino
i pohádka se všem moc líbily. Ve školce jsme
také přivítali tetu Bětu se „Zpívánkami Zdravé pětky“, program o zdravé výživě doplňovaly chytlavé písničky a interaktivní praktické úkoly, navíc jsme si i zdravě zamlsali.
S rodiči a prarodiči jsme příjemně prožili
jedno podzimní odpoledne pod názvem
„Dýňování“. Vydlabávání dýní si někteří vyzkoušeli zcela poprvé, přesto výtvory byly
neobyčejné, a když se ve všech rozhořely
svíčky, byla to strašidelná nádhera. Nakonec jsme si opekli buřtíky a zahřáli se čajem.
Zapojili jsme se také do projektu „Celé
Česko čte dětem“. Nejen, že se četbě věnujeme denně ve školce, zveme si i známé osobnosti, které nám představují své
oblíbené dětské knihy. S Kosími bratry nás
navštívila např. bývalá paní ředitelka Jana
Jarošová a s Makovým mužíčkem paní Eva
Pavlišová – babička jedné naší holčičky.
Naše školička se také pokusila o umístění
v soutěži s ﬁrmou Domestos. Nejenže jsme
se zábavnou formou učili správné hygieně,
ale také jsme, za podpory rodičů a přátel
školky, kteří pro nás hlasovali, mohli získat
ﬁnanční prostředky na rekonstrukci toalet.
Sice jsme na první místo nakonec nedosáhli, ale získali jsme další cenu – čistící prostředky ﬁrmy Domestos na celý jeden rok.
Nejmladší Berušky se pod vedením paní
učitelek Dity Doležalové a Štěpánky Gutierrez zúčastnily tvořivé soutěže Sovárium.
Na výsledky teprve čekáme, ale pokud se

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko
do mateřské školy
Podzim máme téměř za sebou a s ním
i plno zajímavých aktivit a výletů.
Hned od října svou činnost zahájily tři
zájmové kroužky – výtvarný kroužek nebo-

Sportovní dopoledne s autogramiádou.
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zadaří, mohou pro celou školku vyhrát program „Noční dravci“ a to zdarma.
Velmi rádi využíváme možnosti zasportovat si v tělocvičně ZŠ nebo si vyzkoušet
šikovnost ručiček v keramické dílně. Pravidelně vyhlašujeme sběrové týdny starého
papíru. Za vydělané penízky nám pak „Ježíšek“ pořídí nové hračky pod stromeček.
Sbírali jsme také kaštany, žaludy a bukvice,
které poslouží při výsadbě nových stromků
nebo jako pochoutka pro lesní zvířátka.
Kromě toho průběžně sbíráme víčka
pro nemocného Martínka z nedalekých
Zubrnic, aby mohl absolvovat v co nejbližší
době pobyt v lázních, který tolik potřebuje. V době vánočních besídek jsme vyhlásili
„Voňavou sbírku pro Martínka“. Voňavou
proto, že součástí besídek byly i tvořivé
dílničky, při kterých děti společně s rodiči vyráběly mýdélka z voňavých bylinek
a esencí.
V minulých dnech nás ve školce navštívil
Mikuláš se svou družinou. Hezky jsme jim
zazpívali a zarecitovali a úspěšně ubránili
všechna zlobidla. Po nadílce jsme se rozjeli do pekelných sklepů v Úštěku. Měli
jsme štěstí, pan Lucifer a jeho kumpáni byli
doma a tak nás provedli svým podzemním
královstvím a ukázali opravdové nástrahy
pekla.
V prosinci nás ještě čeká návštěva skanzenu v Zubrnicích, prohlédneme si tradiční vánoční výzdobu, připomeneme lidové
zvyky a pustíme si lodičku pro štěstí. Poslední týden se pak vydáme do ústecké
zoologické zahrady, kde se dozvíme spoustu zajímavostí o ptáčcích ve volné přírodě,
ozdobíme stromky ptačími dobrůtkami
a projdeme se zimní zoo.
Nakonec nám dovolte popřát Vám všem
spokojené prožití vánočních svátků, v novém roce pevné zdraví, mnoho lásky, porozumění a šťastných dnů!
Pavla Hasprová, ředitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Sportovní
dopoledne
s autogramiádou
Dne 10. 12. 2015 se na Základní škole
Velké Březno uskutečnilo sportovní dopoledne s autogramiádou mistryně ČR v plážovém volejbalu pro rok 2015 s Kristýnou
Kolocovou.
Sportovní dopoledne se uskutečnilo díky
aktivitě učitelů Martina Fraňka a Lenky Šidákové.
V tento den děti plnily disciplíny Sazka
olympijského víceboje pod vedením realizačního týmu odznaku všestrannosti olympijského víceboje, který zaštitují legendy
české atletiky – Robert Změlík a Roman Šebrle. Naše škola byla partnerem v pilotním
projektu sazka olympijského víceboje, který má za úkol rozhýbat děti v česku.
http://www.ceskosehybe.cz.
Žáci byli aktivní v obou dvou částech
sportovního dne. Při besedě v aule pokládali zajímavé otázky pro Kiki a během sportovních aktivit v tělocvičně předvedli skvělé
výkony a udělali dobrý dojem na zkušené
organizátory vícebojařských závodů.
Cíl projektu, rozhýbat děti, byl splněn
do puntíku.
Martin Franěk,
učitel tělesné výchovy ZŠ

72 hodin – Strom
na památku
Třídy 5. A a 5. B se zapojily do celorepublikového projektu 72 hodin. Cílem projektu bylo zkulturnění našeho okolí. Třída 5.
A s paní učitelkou Zatloukalovou uklidila
již ve čtvrtek okolí naší školy a děti nasbíraly 3 pytle odpadků.
Třída 5. B s paní učitelkou Šidákovou se
vydala uklízet na cyklostezku. Tato třída se
projektu účastní už podruhé. Na cyklostezce děti nasbíraly 5 pytlů odpadků.
Před úklidem cyklostezky žáci, za asistence pana starosty Michala Kulhánka,
zasadili třešeň na školní zahradě, aby
jim připomínala 5 společně prožitých let
na prvním stupni Základní školy ve Velkém
Březně.
Děkujeme tímto panu starostovi za jeho
čas a také děkujeme panu zahradníkovi
Kolevovi, který nám strom sehnal a poskytl
odborné rady, jak strom zasadit.
Celá akce proběhla v pátek 9. 10. 2015.
Mgr. Lenka Šidáková,
učitelka Základní školy Velké Březno

Nová interaktivní
tabule
V loňském roce získala škola moderní interaktivní tabuli díky zapojení do projektu
Matematika hrou. Další interaktivní tabuli
(120 000,– Kč) zakoupila v těchto dnech
obec Velké Březno jako zřizovatel naší školy. Rodiče žáků, kde byla tabule umístěna,
byli pozváni do školy a prostřednictvím interaktivní tabule si změřili síly se svými dětmi ve vědomostní soutěži, která se týkala
znalostí z přírodovědy a vlastivědy. Rodiče
prokázali velmi dobré znalosti, ale děti se
nedaly. Soutěž byla vyrovnaná a nakonec
vše skončilo remízou. Na fotograﬁi vidíte
paní Šindlerovou u nové interaktivní tabule, jak soutěží v poznávání rostlin.
Vedle interaktivních tabulí pomáhá
ve výuce také 25 tabletů, které v současné době škola využívá při nápravě poruch
učení. Tablety v rámci podpory moderních
forem vyučování také zakoupila škole obec
(147 000,– Kč).
PaedDr. Jan Darsa, ředitel ZŠ

Čtu, čteš, čteme…
Nejnovějším trendem na naší škole jsou
čtenářské dílny! Škola si v minulosti již několikrát nakoupila za evropské peníze výpočetní techniku. Ale jeden z posledních
evropských projektů směřuje k rozvoji
čtenářství, a proto byly po chodbách rozmístěny knihovničky plné dětské beletrie.
Uvedené fotograﬁe dokreslují současnou
situaci ve škole. Čteme rádi, všude a v každé poloze!
PaedDr. Jan Darsa, ředitel ZŠ

Povolání rodičů
Na 1. stupni představujeme žákům jednotlivá povolání tak, že pozveme rodiče,
aby o svém povolání žákům vyprávěli. Například v listopadu přišel mezi žáky 3.B záchranář a policista.

Pan Mendl celou hodinu poutavě vyprávěl o svém povolání a žáci si sami vyzkoušeli konkrétní činnost záchranáře a další den
také pan Tausche představil svoje povolání
policisty. V průběhu dalších dní navštívila
školu sociální pracovnice (paní Slunéčková), servisní technik (pan Dopita), uklízečka
(paní Kořínková)…
PaedDr. Jan Darsa,
ředitel ZŠ

Baseballová
roadshow na
Základní škole
Velké Březno
První říjnová středa roku 2015 patřila
baseballu, naši školu totiž navštívil tým
z České baseballové asociace i s českou
baseballovou ikonou, Janem Drábkem.
Baseballovou roadshow naše škola vyhrála v rámci Sazka Olympijského víceboje
díky paní učitelce Lence Šidákové a panu
učiteli Martinu Fraňkovi. Na výbornou splnili baseballový úkol a vymysleli týmový
baseballový pokřik.
Děti si při show mohly vyzkoušet odpaly,
rychlost nadhozu nebo hod na přesnost.
Všem dětem se to moc líbilo. Některé děti
doslova zaválely, například Zdenda Studnička odpálil míček rychlostí 100 km/h, což
je super výkon. Z aktivit nebyli nadšeni jen
chlapci, ale sport se zalíbil i děvčatům.
Do Velkého Března navíc zavítal i štáb
Sazky a natočil rozhovory s dětmi, garantem Sazka olympijského víceboje Lenkou
Šidákovou, panem ředitelem Janem Darsou i nejlepším baseballistou Janem Drábkem. Reportáž z celé akce jste mohli vidět
dne 15. 10. 2015 na ČT1 a medailonek o ZŠ
Velké Březno byl odvysílán 11. 11. 2015
opět na ČT1.
Mgr. Lenka Šidáková,
učitelka ZŠ
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Zlaté poháry
do ZŠ Velké Březno
Dne 2. 10. se na ZŠ Elišky Krásnohorské
konala okresní soutěž v přespolním běhu.
Celou soutěž ovládly děti ze ZŠ Velké Březno, které braly hned 3 zlaté medaile. Běželo
se ve dvou kategoriích (1.–3. třída a 4.–5.
třída).
Děvčata ve složení Vrbová Vendy,
Tauscheová Terezka, Kudělová Lidunka,
Svobodová Anežka, Hovorková Simča
a Džavíková Róza vyhrály s velkým náskokem v konkurenci dalších 6 Ústeckých škol.
Chlapci ve složení Kulhánek Matěj, Vostřel
Lukáš, Dvořáček Tobias, Králík Jára, Van-
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ša Jirka a Vild Honza vyhráli také s velkým
náskokem. Děvčata ze 4.–5. třídy ve složení
Kulhánková Andy, Králíková Bára, Pružincová Klárka, Pavlovcová Míša, Sochorová Klárka a Truxová Šarlota měly konkurenci větší
(9 škol) a přesto dokázaly zvítězit. Všem
patří velké poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Na závod děti vybrala
paní učitelka Lenka Šidáková a výběr byl
velmi dobrý. Chlapci ze 4.–5. tříd ve složení
Bárta Martin, Vichra Ondra, Hovorka Dan,
Michalčík Filip, Sokolovský Vláďa a Nosek
Vojta skončili na pěkném 5. místě. Trať byla
jednou tak dlouhá a velmi náročná. Martin
Bárta navíc skončil v konkurenci 54 dětí
na nádherném 3. místě.
Mgr. Lenka Šidáková,
učitelka ZŠ
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Dobrá volba
Žáci naší školy se zapojili do projektu
Dobrá volba, který připravila Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná
škola stavební a technická v Ústí nad Labem. Cílem projektu je prezentovat před
žáky možnosti vyučit se v široké škále řemesel a nasměrovat manuálně šikovné žáky
k někdy opomíjeným řemeslům. Naši žáci
si například pod vedením mistrů odborného výcviku vyzkoušeli práci se dřevem.
PaedDr. Jan Darsa, ředitel ZŠ

Významná
odbornice školila
učitele
V naprosté většině povolání je potřeba
si udržovat kontakt s nejnovějšími vědeckými poznatky. Proto mezi učitele zavítala
významná odbornice z oblasti poruch učení Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc, MBA.
Učitelé nejenom poslouchali přednášku,
ale také vášnivě diskutovali a kladli lektorce řadu otázek. Například: Souvisejí poruchy s předponou dys s inteligencí? Žádná
souvislost neexistuje, to je třeba zdůraznit.
Mezi těmi, kteří se nemohli naučit dobře
číst a psát, byli i slavní umělci a vědci –
Albert Einstein, H. Ch. Andersen, W. A. Mozart, Leonardo da Vinci, Jules Verne, John
Lennon, John F. Kennedy, ze současníků
třeba Tom Cruise. I s těmito poruchami je
možné žít plnohodnotný život a dosáhnout
vysokoškolského vzdělání. Děti, které jimi
trpí, se mohou učit velmi dobře, ale výuka
musí probíhat trochu jinak. Jak by měla
probíhat? Když dítěti bez poruchy na druhém stupni řeknete, aby si přečetlo dvě
stránky o druhé světové válce a do zítřka je
umělo, zvládne to. Když však totéž řeknete
dyslektikovi, text nepřečte. Nebo za celé
odpoledne přečte jednu stránku. Víc není
v jeho silách. Je nutné zvolit jiné formy práce, které nejsou založené na čtení. Pokud
má dítě dyskalkulii, tak zase není v jeho
silách spočítat matematický příklad, i když
nad ním opravdu sedí a věnuje mu čas.
Docentka Zelinková použila ke svému
výkladu i novou interaktivní tabuli, kterou
zakoupila škole obec Velké Březno.
PaedDr. Jan Darsa, ředitel ZŠ

Program o zdravé
výživě

Vítězové zlatých pohárů.

V loňském roce proběhly v naší škole tzv. Zdravé dny, které zahrnovaly řadu
aktivit ve vztahu ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu. Také letos přijela
za žáky kvaliﬁkovaná lektorka zdravé výživy a ve všech 19 třídách proběhl výukový
program. Seznámil žáky se základními zása-

IV. ČTVRTLETÍ 2015

dami zdravého stravování, správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným
režimem, zásadami hygieny, skladováním
potravin, přípravou zdravé svačinky a došlo
také na problematiku správného složení
jídla a zásad správného nakupování.
V rámci programu žáci soutěžili se zavřenýma očima v poznávání jednotlivých druhů ovoce a zeleniny.
Další novinky aspoň telegraﬁcky:
• Turnaj v malé kopané na ZŠ Karla IV
• Florbalová liga, ZŠ Rabasova
• Veletrh vzdělávání pro 9. třídy v Ústí nad
Labem
• Projekt 72 hodin
• Basebalová show
• Proběhla školní kola olympiády v D, Čj
a Aj
• Dvě reportáže o škole na ČT1
• Celý 1. stupeň navštívil ﬁlmové představení
• Charitativní akce: Andělská sbírka a Ježíšek pro chlupatý kožíšek
• Akademie pro 1. stupeň
• Vystoupení v domově pro seniory
• Sběr starého papíru
• Sportovní den s olympionikem (Kristýna
Kolocová)
• Vánoční koncert ZUŠ
• Zájezd do adventních Drážďan
PaedDr. Jan Darsa, ředitel ZŠ
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noručně vyrobenou papírovou vlaštovkou.
Vítězové si odnesli plno dárků. Každý dětský účastník pak ještě dostal za odměnu
koláček a buřtík.
Karel Turek ml.,
TJ Spartak Valtířov

Lampiónový průvod
Ve sváteční den, 28. 10. 2015, již po deváté zorganizovaly Ženy Velkého Března
a Valtířova lampiónový průvod. Proud skoro dvou stovek lampiónů se valil po cyklostezce z valtířovské pískovny na fotbalové hřiště ve Velkém Březně. V cíli čekala
na účastníky stezka odvahy, opékání buřtů,
vypouštění lampiónků štěstí a diskotéka.
(red)

Balónky s přáním
k Ježíškovi
V pátek 4. 12. 2015 se od Základní školy
vzneslo do vzduchu na 165 balónků s přáním k Ježíškovi. Nejen děti tak využily možnost, poslat své vánoční přání nebeskou
poštou. Příjemné setkání připravil spolek
Ženy Velkého Března a Valtířova v rámci
celorepublikového projektu Český Ježíšek.
(red)

KULTURA

Obecní knihovna
Velké Březno
Oznamujeme všem našim čtenářům, že
Obecní knihovna bude v době od 23. prosince 2015 do 3. ledna 2016 uzavřena z důvodu vánočních prázdnin.
Marie Dvořanová, knihovnice

Drakiáda
TJ Spartak Valtířov pořádal 25. 10. 2015
na fotbalovém hřišti Drakiádu. Za téměř
úplného bezvětří prohánělo draky nad svými hlavami více než 40 dětí. Soutěžilo se
nejen o nejhezčího draka, ale i v hodu vlast-

Drakiáda se vydařila. Tolik draků pohromadě není jen tak k vidění.
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Mikulášská nadílka
Druhá adventní neděle patřila hlavně
dětem. V KD Tivoli na ně čekala diskotéka
se zábavnými hrami, soutěžemi a spoustou sladkých odměn. Nechyběl ani Mikuláš
s Andělem a neposednými čertími kamarády, kteří dohlíželi hlavně na to, aby nikdo
neodešel s prázdnou. Zadovádět si s dětmi
mohli i rodiče.
Jan Haspra, kulturní komise
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Pro mnohé může být zařazení poslední
budovy překvapením, a protože v minulém
čísle Zpravodaje byla o této budově již publikována některá fakta, zaměřím se nyní
trochu podrobněji na osobnost architekta.

ZAJÍMAVOSTI

Nejzajímavější
stavby Velkého
Března
Existuje projekt Architektura na severu
Čech, jehož cílem je mimo jiné zmapování
většiny důležitých staveb, které v Ústí nad
Labem a jeho okolí vyrostly po roce 1850 až
do současnosti. V souvislosti s touto skutečností by bylo zajímavé, jak by zněly odpovědi od občanů Velkého Března na anketní
otázku: Jaké jsou podle vás nejvýznamnější
stavby ve Velkém Březně? Než budete číst
dále, můžete se zamyslet a vytvořit si vlastní seznam staveb a posléze ho porovnat
s názorem odborníků. Myslím, že na některých stavbách se lehce shodneme, ale
některé by mohly být pro velkobřezenskou
veřejnost překvapením!
Za významné považují odborníci
tyto velkobřezenské stavby:
1. Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Autor: Ernst Fleischer
Účel stavby: sakrální stavba
Výstavba: 1892 – 1893
Sloh: neogotika
Dnes již neexistující kaple stála v parku
u nového velkobřezenského zámku. Zbořena v březnu 1966

Základní škola

3. Přádelna a tkalcovna ﬁrmy Meinl
Spoluautor: Hilarius Knobel ml. – (Séquin &
Knobel – velmi uznávaný švýcarský ateliér)
Spoluautor: Carl-Arnold Séquin-Bronner –
(Séquin & Knobel)
Účel stavby: průmyslová stavba
Výstavba: 1896
Historický název: Spinnerei und Weberei
A. Meinl´s Erben

Milan Babuška
Prof. Ing. arch.
Dr. techn. Milan
Babuška byl jeden
z
nejznámějších
architektů první republiky. Narodil se
v roce 1884 a umírá roku 1953 v Praze. Byl výjimečně
hudebně nadaný a současně s architekturou studoval hru na housle. Působil rovněž
jako dirigent České ﬁlharmonie. Babuška
se specializoval zejména na projekty škol
a průmyslových staveb a během svého života uskutečnil přes dvě stovky projektů.
Podílel se na velkých stavebních projektech důlních, lázeňských a nemocničních

4. Hrobka šlechtického rodu Chotků
Autor: František Schmoranz st.
Účel stavby: sakrální stavba
Výstavba: 1869
Sloh: neogotika

Národní technické muzeum

2. Nový zámek Velké Březno
Autor: Ludwig F. Ch. Förster
Účel stavby: obytný dům
Výstavba: 1842 – 1854
Sloh: empír, nádražní styl
Aktuální název: Státní zámek Velké Březno
V letech 1884 až 1910 byl zámek přestavěn
do novorenezanční podoby podle návrhu
drážďanského architekta Ernsta Fleischera.

5. Základní škola ve Velkém Březně
Autor: Milan Babuška
Účel stavby: školská stavba
Výstavba: 1937
Sloh: heimatstyl s prvky expresionismu
a purismu
Historický název: Státní obecná škola Dra.
Emila Frankeho

budov (budovy uranových dolů v Jáchymově, pavilon pro Lázně Velichovky, lázeňské budovy v Bohdanči, nemocnice v Prešově atd.). Postavil průmyslové budovy
železáren v Podbrezové a soubor budov
pro Masarykův hlubinný důl v Břešťanech
u Mostu. V r. 1937 vyprojektoval se svým
týmem během tří měsíců 28 budov pro vojenské letiště u Trenčína. Jeho nejznámějšími stavbami jsou budovy Národního technického muzea, Národního zemědělského
muzea, palác ARA (Perla) v Praze a pro obyvatele Velkého Března též budova základní
školy.
PaedDr. Jan Darsa
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MÍSTNÍ SPOLKY

Mikulášská nadílka
v Domově pro seniory
První prosincové páteční odpoledne
proběhla v Domově pro seniory ve Velkém
Březně tradiční veselici s čertem, Mikulá-
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šem a andělem. Ve 13 hodin byla kapela
OLI připravená hrát a zpívat přítomným
hostům a zábava mohla začít. Známé písničky jako „Tam za vodou v rákosí“ nebo „Ta
naše písnička česká“ doprovázely klienty
celým odpolednem a příjemnou odměnou
pro kapelu byl neustále zaplněný taneční
parket. Úvodního slova se ujal pan ředitel
Mgr. Tomáš Kříž, který klienty přivítal a popřál jim příjemnou zábavu. Naše kuchařky
opět připravily čerstvé chlebíčky a jednohubky, které vypadaly lákavě. K nachystanému občerstvení byla klientům podávána
káva s mlékem a cukrem dle chuti, ovocný
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džus a nealkoholické pivo pro pány i dámy.
Když byla zábava v plném proudu, objevil se všemi netrpělivě očekávaný Mikuláš
v doprovodu čerta a anděla z Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem, všichni
oděni do pěkných propracovaných kostýmů. Mikuláš rozdal klientům sladkou nadílku a na oplátku od klientů zaznělo několik oblíbených písniček a básniček. Celé
odpoledne se neslo v duchu blížících se
Vánoc, zpívalo se, tančilo, jedlo a pilo. Tato
Mikulášská veselice byla první prosincovou
společenskou akcí u nás v Domově a odstartovala tak měsíc nabitý akcemi, jako je
vystoupení Základní umělecké školy Neštěmice, Základní školy Velké Březno a tradiční Vánoční posezení plné vánočních
tradic a zvyků. Společně s našimi klienty
se těšíme na příjemný průběh posledního měsíce v tomto roce a na klidný vstup
do roku 2016.
Bc. Lenka Krištofová,
za Domov pro seniory Velké Březno,
příspěvková organizace

Hasiči hlásí
a informují
Ve IV. čtvrtletí 2015 JSDHO Velké Březno
uskutečnila 13 výjezdů, které si vyžádaly 36
hodin aktivního nasazení.
Šlo o následující události:
• 5x výjezd k požárům (kouř z lesa Zubrnice, požár chalupy Budov, dohašování
požáru chalupy na Budově, požár chaty
Olešnice, požár komína ve Svádově)
• 4x výjezd k dopravním nehodám – úklid
po dopravní nehodě Zubrnice – Klínky,
nehoda motocyklisty ve Valtířově, auto
na železničním přejezdu ve Velkém Březně, dopravní nehoda u Svádova
• 3x výjezd k polomu stromů po větru –
Zubrnice – Klínky, Byňov
• 1x výjezd k naléhavému otevření bytu
do Ústí nad Labem
Jednotka se výjezdové činnosti zhostila
ve stanovených časových limitech.
Zvláštní ocenění si zaslouží zásah při požáru chaty v Olešnici, kde včasností hašení
bylo zabráněno velkým škodám na majetku soukromého vlastníka.
Ve zdokonalovací činnosti se uskutečnilo
několik školení a výcviků jako zdravovědy,
vyprošťování osob na centrální požární
stanici v Ústí nad Labem, dále školení, test
a praktický výcvik k použití dýchací techniky, interní školení členů jednotky.
Členové jednotky absolvovali stáž u Hasičského záchranného sboru v Ústí nad Labem. V jedné části stáže prováděli vázání
uzlů a výcvik slaňování, ve druhé části vykonávali běžnou službu na stanici.
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V rámci spolupráce obce s pivovarem
Heineken byla v objektu pivovaru prováděna ukázka techniky a různých způsobů
hašení. Jednotce se dostalo od pivovaru pochvaly a obdržela sponzorský dar,
za který touto cestou děkuje. Kromě této
činnosti dále jednotka provedla požární
dozor při akci pivovarské slavnosti v září
tohoto roku.
Při pomoci obci se členové jednotky
podíleli na instalování vánočního stromu
obce v prostoru dolního náměstí.
V závěru relace jednotka SDHO Velké
Březno přeje všem občanům radostné prožití Vánoc 2015, stále zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016, bez mimořádných
událostí.
Jaroslav Panocha,
velitel JSDHO

SPORT

Jiskra má za sebou
první část soutěže
V podzimním
čísle zpravodaje
jsem vás informoval o soutěžích,
do kterých jsme
přihlásili
naše
týmy v podzimní části ročníku
2015–2016. Rád
se s vámi podělím o výsledky, kterých jsme
dosáhli.
Náš A tým se umístil v 1.A třídě na 5.
místě s 23 body a skórem 31 : 24. Je to jeden z nejlepších výsledků za poslední roky
a máme nakročeno ke skvělému umístění
v tomto ročníku. Nejlepším střelcem týmu
se stal Jiří Borovec. Ze skoré je vidět, že se
v jarní části musíme zaměřit hlavně na defenzivu, abychom nedostávali tolik gólů.
V zimní přípravě změříme síly v Děčínském turnaji s velmi kvalitními týmy jako
jsou divizní Vilémov nebo německý tým
z nedaleké Pirny.
B tým si po postupu do II. třídy vybírá nováčkovskou daň. Umístil se na velmi slušném 8.místě se ziskem 14 bodů a skórem
17 : 36. Náš tým bude muset v jarní části
zapracovat na proměňování šancí a stejně

jako A tým na defenzivní činnosti. V zimní
přípravě odehrajeme několik přátelských
utkání na umělé trávě na Střekově.
Dlouho jsme se rozhodovali, jestli mužstvo mladšího dorostu přihlásíme do krajského přeboru.
Nyní už víme, že jsme udělali dobře. Náš
tým se s postupem o dvě třídy porval a zápas od zápasu se fotbalově zlepšoval. I když
se nachází na posledním místě tabulky,
díky lepšímu umístění staršího dorostu věříme, že se v soutěži udrží.
Za tým starších žáků hraje sice polovina
hráčů mladšího ročníku, přesto odehráli
velmi slušný podzim. Umístili se na 3. místě
s 20 body a skórem 38 : 22. Stejný tým může
díky věku tuto soutěž hrát 2 roky, takže věříme, že se budeme prát o první místo a postup do vyšší soutěže.
Mladší žáci se po podzimu umístili na 6.
místě s 15 body a skórem 59 : 34. Skvělé
je, že někteří hráči za víkend odehrají dvě
utkání, jak za mladší tak za starší žáky,
a konfrontují se tak se staršími hráči.
Dle odsouhlasených pravidel FAČR se
statistiky a výsledky starších a mladších
přípravek neevidují, aby tito nejmladší fotbalisté nehráli na výsledky a jen se pomocí
turnajů připravovali na postup do mladších
žáků. Oba naše týmy sehrávají vyrovnaná
utkání a těšíme se, až se představí v bodovaných soutěžích.
Velmi slušně se povedl nábor nejmladších dětí ve fotbalové školičce ročníků 2010
a mladších. Také se těšíme, až se představí
za pár let ve fotbalových přípravkách.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
činovníkům za práci, kterou odvádějí,
trenérům za čas věnovaný svým týmům,
v mnoha případech nervům a bezesným
nocím, ve kterých si přehrávájí odehraná
utkání. Také bych chtěl poděkovat všem
členům a rodičům našich dětí za to, že doprovází své ratolesti, dělají kulisu na zápasech a podporují své děti ve sportu.
Díky akcím, které se na našem hřišti pořádají, se můžeme všichni společně sejít a cítit se v našem areálu jako doma. Tak jako
tomu bylo naposledy, když k nám dorazil
dlouhý had lampiónového průvodu.
Chci všem našim spoluobčanům popřát
klidné prožití vánočních svátků a bohatého Ježíška. Dále všem přeji hodně zdraví
a mnoho úspěchů v roce 2016 a těším se, že
se budeme i nadále setkávat na všech našich zápasech a akcích pořádaných ve sportovním areálu FK Jiskra.
David Řezáč,
předseda FK Jiskra Velké Březno

IV. ČTVRTLETÍ 2015

TJ SPARTAK
VALTÍŘOV
Přípravu na sezónu 2015–2016 jsme začali ve stejném složení jako jsme skončili tu
minulou. Jedinou novou tváří byl brankář.
V přípravě jsme se scházeli ve velkém počtu
na našem hřišti. Odehráli jsme také tradičně turnaj ve Velkém Březně. Výkon byl velmi kvalitní a ostudu jsme určitě neudělali.
Sezónu 2015–2016 jsme ale nezačali dobře. Prvních 5 zápasů jsme neokusili
jak chutná výhra. Až šestý zápas se nám
podařilo dotáhnout do vítězného konce.
Vítězství bylo o to sladší, že bylo proti silnému Svádovu. Od tohoto zápasu vše bylo
jak na houpačce. Dobré výkony střídaly ty
špatné. Celkově nám naše hra vynesla 21
bodů, což znamená zatím 6. místo v tabulce. Určitě jsme pomýšleli výš, ale také to
mohlo být horší.
Zimní přípravu zahájíme v půli ledna
roku 2016. Scházet se budeme jednou týdně a o víkendech hrajeme, jako každý rok,
turnaj v Neštěmicích.
Chtěli bychom také získat nové, hlavně
mladší hráče a tím mužstvo posílit a omladit. Raději nebudu psát věkový průměr
našeho mužstva, protože kdo se pohybuje
okolo fotbalu by si mohl myslet, že máme
starou gardu.
Za TJ Spartak bych chtěl poděkovat Všem
těm, kteří nám pomáhali při našich akcích.
Všechny akce by bez podpory obce a sponzorům nebylo možné vůbec realizovat.
Karel Turek ml.,
předseda TJ Spartak Valtířov
Dovolte, abych jménem Spartaku všem
funkcionářům, fanouškům, sponzorům
a obyvatelům Valtířova a Velkého Března popřál bohatého Ježíška a také krásný
a úspěšný nový rok 2016.
Karel Turek ml.,
předseda TJ Spartak Valtířov

10. března 2016
bude uzávěrka zasílání
příspěvků do jarního
Velkobřezenského
zpravodaje.
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