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22. ročník II. čtvrtletí 2016 Výtisk pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané, 
zastupitelé naší obce začali v současné 
době zpracovávat program rozvoje naší 
obce, ve kterém by měly být vyjasněny 
priority rozvoje obce a rozvrženy jednot-
livé aktivity v oblasti rozvoje obce na nej-
bližší roky.  

Program rozvoje nám umožní lépe vyu-
žít našich fi nančních prostředků a je i dů-
ležitým podkladem při získávání různých 
dotací, potřebných na uskutečnění vybra-
ných rozvojových záměrů.  

stránkách naší obce. O výsledcích bude-
te průběžně informováni na internetu, 
na vývěsce i dalších běžných místech 
v obci. V měsíci září pak proběhne veřejná 
beseda s Vámi občany, v rámci které by-
chom chtěli zjistit Vaše názory na stávající 
situaci v obci a Vaše představy o jejím bu-
doucím rozvoji. 

Děkuji Vám za spolupráci a projevený 
zájem.  

Michal Kulhánek, 
starosta obce Velké Březno  

Považujeme za velmi důležité zjistit vaše 
názory na to, jaká by měla naše obec být 
a co pro to všichni můžeme udělat. Obra-
címe se na vás s žádostí o vyjádření názoru 
na otázky uvedené v anonymním dotazní-
ku, který naleznete na konci tohoto zpra-
vodaje a jeho odevzdání do 31.  srpna 2016 
na jedno ze sběrných míst: podatelna 
Obecního úřadu Velké Březno, restaurace 
Na Kopečku Valtířov, pošta Velké Březno, 
COOP Velké Březno, restaurace Adonis. Do-
tazník lze také vyplnit online na webových 

Naše obec tvoří program svého rozvoje. Zapojte se! 

Veškeré aktuální informace z obce naleznete na www. velke-brezno.cz 

Upozornění 
Upozorňujeme návštěvníky obecní knihovny, že v době let-

ních prázdnin bude knihovna uzavřena.
Poslední dnem, kdy je možné si vypůjčit knihy, je čtvrtek 

30. června 2016. Znovu bude knihovna otevřena pro čtenáře 
ve čtvrtek 1. září 2016.

Marie Dvořanová, knihovnice

Den obce 
V sobotu 3. září 2016 se uskuteční každoroční Den obce, 

tentokrát ale na Dolním náměstí ve Velkém Březně. Své aktivi-
ty představí organizace zřízené obcí, tedy ZŠ, MŠ a dobrovolní 
hasiči. Dále bude možné vidět ukázky historického šermu, zú-
častnit se soutěží a promluvit s představiteli obce. Občerstvení 
bude zajištěno. Udělejte si se svými ratolestmi čas a přijďte se 
toto zářijové sobotní odpoledne s námi pobavit. 

Michal Kulhánek,
starosta obce Velké Březno 

Základní školu navštívila 
olympionička Kateřina Elhotová

9. června 2016 navštívila naši školu v rámci basketbalové show 
česká olympionička Kateřina Elhotová společně s dalšími členy 
Event Teamu jako je Jiří Novotný, Tereza Vorlová či Martin Jakeš. 
V rámci společného tréninku s našimi žáky vznikla tato zajímavá 

situace: jedno tréninkové místo měla na starost Kateřina Elhoto-
vá, společně s žáky cvičila, povzbuzovala a pomáhala, a tak vznikla 
situace, že několikanásobná mistryně republiky a účastnice dvou 
olympiád zavazuje malé basketbalistce, žákyni naší základní školy, 
tkaničku u boty! Do malé vesnické tělocvičny zavítali za poslední 
dva roky olympionici jako Tomáš Verner, Václav Chalupa, Kristýna 
Kolocová a nebo Pavel Petřikov. (sko)

Uzávěrka dalšího čísla  je 10. září 2016. 
Své příspěvky zasílejte na email redakční rady:
velkobrezensky.zpravodaj@seznam.cz. 



Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Informace 
o místních 
poplatcích obce 
Velké Březno

Místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 
–  je splatný nejpozději do 31. 8. 2016.  

Poplatníkem je fyzická osoba:  

* která má trvalý pobyt na území obce Vel-
ké Březno, 

* které byl dle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky povo-
len trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
na dobu delší než 90 dnů, 

* která dle zákona upravujícího pobyt ci-
zinců na území České republiky pobývá 
na území České republiky přechodně 
po dobu delší 3 měsíců, 

* které byla udělena mezinárodní ochrana 
dle zákona upravujícího azyl nebo do-
časná ochrana dle zákona upravujícího 
dočasnou ochranu cizinců. 

Poplatníkem je fyzická osoba, která má 
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu tj. 500 Kč.  

Sazba poplatku činí 500 Kč za kalendářní 
rok na fyzickou osobu, která má na území 
obce Velké Březno trvalý pobyt.  

Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, 
kteří jsou dlouhodobě (tj. 6 po sobě jdou-
cích měsíců): 
a) umístěni ve zdravotnických zařízeních 

nebo zařízeních sociálních služeb* 
b) v cizině* 
c) umístěni ve vazbě nebo vykonávají trest 

odnětí svobody* 

Úleva ve výši 50 % je poskytnuta po-
platníkovi, který se soustavně připravuje 
na budoucí povolání a je za tímto účelem 
přechodně ubytován mimo obec*. 

* Zmíněné skutečnosti budou doloženy 
potvrzením příslušných zařízení, v přípa-
dě pobytu v cizině je možné doložit čest-
né prohlášení. 

Osoby, které platí poplatek za více fyzic-
kých osob, jsou povinny obecnímu úřadu 
dle zákona  č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích §10b odst. 2 oznámit jméno, popří-
padě jména, příjmení  a data narození osob, 
za které poplatek platí.  

Platbu za tyto poplatky lze provést 
na pokladně obecního úřadu, kancelář č. 2, 
převodem přes bankovní účet – podklady 
k platbě Vám rádi sdělíme na telefonním 
čísle 475 228 340, případně na e-mailu: 
dvorakova@velke-brezno.cz.  

Všechny potřebné formuláře naleznete 
na webových stránkách obce Velké Březno, 
k dostání jsou taktéž v kanceláři č. 2 obec-
ního úřadu. 

Petra Dvořáková, 
referent správy daní a poplatků  

Sociální práce 
na obci Velké Březno  

Ve své práci se více méně potkávám 
s tím, že ne všichni občané vědí, v jakých 
konkrétních životních situacích se mohou 
obrátit na sociálního pracovníka, jaká je 
vlastně náplň práce sociálního pracovníka 
a jak může občanům v jejich konkrétní ži-
votní situaci, se kterou se potýkají, pomoci.  

Sociální pracovník realizuje sociální prá-
ci. O sociální práci lze říci, že je to praktická 
i teoretická disciplína, která v sobě zahr-
nuje vícero vědních oborů. Sociální práce 
částečně vychází z psychologie, sociologie, 
ekonomie, práva, pedagogiky, medicíny 
a dalších vědních oborů. Z těchto důvodů 
není vždy lehké sociální práci jednoznačně 
vymezit a defi novat. Sociální práce by měla 
nejen pomocí poznatků shora uvedených 
vědních disciplín profesionálně řešit potíže 
lidí, kteří se nacházejí v obtížných životních 
situacích. Životní situace těchto osob jsou 
součástí přímé sociální reality a mnohdy 
tak významně každodenně omezují a zbez-
mocňují nejen samy osoby, kterých se ži-
votní situace týká, ale i jejich nejbližší, tedy 
jejich sociální okolí.  

Obtížnou lze nazvat každou životní si-
tuaci, se kterou si lidský jedinec (či skupi-
na – např. rodina) neumí poradit vlastními 
silami, prostředky, zdroji. Každý lidský jedi-
nec se rodí s jinou psycho-sociální výbavou 
a odolností vůči stresu a se situací, která je 
pro jednoho nezvladatelná vlastními sila-
mi, si jiný hravě poradí.   

Klientem sociálního pracovníka mohou 
být rozličné sociální skupiny, sociální pra-
covníci je někdy nazývají „cílové sociální 
skupiny klientů.“ Mohou to být nezaměst-
nané osoby s nízkými příjmy, bezdomovci, 
osoby závislé na návykových látkách, lidé 
s duševním onemocněním, mentálně po-
stižené osoby, zdravotně postižené osoby, 
uprchlíci hledající azyl, oběti domácího 
násilí a mnoho dalších. Osobně nejsem 

příznivec striktního kategorizování klientů 
v rámci dané „cílové skupiny“ a zařazová-
ní do jednotlivých kategorií, subkategorií 
a dalších stanovených „přihrádek“. Domní-
vám se, že lidský život je natolik rozmanitý, 
v každém ohledu výjimečný a jedinečný, že 
každý lidský jedinec se potká ve svém živo-
tě se situacemi, které jsou neopakovatelné 
a obtížně ztotožnitelné s konkrétní stano-
venou kategorií. I když – statistika si žádá 
své a na webových stránkách obce Velké 
Březno se můžete i v sekci sociální práce 
obecně seznámit s počty klientů cílových 
skupin sociální práce, s nimiž  byla nebo je 
v posledních letech realizována  systema-
tická sociální práce. 

Chtěla bych vás, občany naší obce, moti-
vovat a nasměrovat k tomu, abyste neměli 
obavy či předsudky a pokud budete vnímat 
a cítit, že se potýkáte se životní situací, se 
kterou si nevíte rady, obraťte se na úsek so-
ciálních věcí Obecního úřadu Velké Březno. 
Nekladu si ambice vám s každou situací po-
radit a pomoci či jí vyřešit  k vaší naprosté 
spokojenosti, nicméně  prostřednictvím 
nabytých zkušeností, dovedností a vědo-
mostí vás mohu provést pro vás obtížnými 
životními situacemi a  nasměrovat případ-
ně na další odborníky, kteří vám mohou být 
nápomocni na vaší životní cestě v dalších 
konkrétních situacích.  

Mgr. Pavlína Linková, úsek sociálních věcí

Jídelna
Rada obce opět projednávala možnost 

rekonstrukce stávající školní jídelny, jejíž 
realizaci vidí jako investiční prioritu č. 1 
pro nejbližší období. Fatálním problémem 
rekonstrukce je nejen předpokládaná výše 
jejího rozpočtu, ale i délka realizace rekon-
strukce, protože by mohla vážně narušit 
běžný provoz ZŠ. Rada obce si dobře uvě-
domuje vážnost situace ve věci neodpoví-
dajícího technického stavu školní jídelny, 
jejíž uzavření by mohlo ohrozit činnost ZŠ, 
a proto zvažuje možnost investiční půjčky 
na výstavbu nové jídelny v případě, že se 
nepodaří v nejbližší době sehnat jiné zdro-
je fi nancování. Byla zpracována studie pro-
veditelnosti, jejímž závěrem je, že úprava 
stávající školní jídelny tzn. úpravy za provo-
zu nebo prováděné v době prázdnin jsou 
nereálné a technicky komplikované a vý-
sledkem takovýchto úprav by v žádném 
případě nebyla budova splňující současné 
nároky. Studie doporučuje výstavbu nové 
školní jídelny v místě největšího soustředě-
ní žáků – v areálu dolní budovy ZŠ. Na zá-
kladě této studie byly osloveny projekční 
kanceláře, aby předložily nabídku na zpra-
cování PD ve stupních: územní rozhodnutí, 
stavební povolení a dokumentace pro pro-
vedení stavby vč. inženýrské činnosti. 

Michal Kulhánek, 
starosta obce Velké Březno
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Chodník na náměstí před opravou a po opravě.

Opravy v obci
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás in-

formovali, že probíhalo 5 výběrových řízení 
na akce: 
– zpomalovací prahy v Aleji Sportovců 
– oprava chodníku ke školce 
– oprava chodníku Náměstí 
– oprava chodníku ve Vítově u dětského 

hřiště 
– výběr zhotovitele na výspravu místních 

komunikací 
– oprava chodníku v ul. Litoměřická 

Opravy chodníku v ulici Náměstí a ve Ví-
tově u dětského hřiště již byly realizovány. 
Zbylé opravy dvou chodníků – ke školce 
a v Litoměřické ulici proběhnou během let-
ních prázdnin. 

Dále se v současné době dokončují lo-
kální výspravy místních komunikací a to 
fi rmou SaM Děčín.  

Z důvodu zvýšení bezpečnosti se také 
nainstalovaly dva zpomalovací prahy v Ale-
ji Sportovců ve Velkém Březně.  

Na základě revizní zprávy dojde v letních 
měsících k menším opravám na dětském 
hřišti ve Valtířově – kolonie. Na ostatních 
hřištích postupně dosypáváme chybějící 
štěrk a to prostřednictvím pracovníků VPP, 
kteří se starají o úklid v obci a v těchto mě-
sících se především zabývají sekáním trávy.  

Kateřina Jelínková, 
úsek správy obecního majetku

Vytvoření funkčního 
místa referenta 
výstavby a investic

Rada obce reagovala na sdělení vedoucí 
úseku VaK, že správa VaK včetně ČOV, které 
jsou majetkem obce, je personálně pod-

dimenzována, schválením změny Organi-
začního řádu Obecního úřadu. Rada obce 
touto změnou schválila vytvoření funkční-
ho místa referenta výstavby a investic, který 
se bude starat o obnovu a rozvoj veškerého 
majetku obce, nejen majetku na úseku vo-
dovodů a kanalizací. Bylo proto vyhlášeno 
VŘ na obsazení této pozice. Příjem přihlá-
šek je do 1. 7. 2016.

Výhody vytvoření tohoto místa spatřuje 
rada obce v:  

* zabezpečení přípravy a realizace akcí ob-
novy a rozvoje veškerého majetku obce, 
tedy i VaK;

* zajištění jednotnosti v zadávání veřej-
ných zakázek;

* zajištění přehledu o dotačních zdrojích 
a možnostech dalšího fi nancování;

* současným správcům majetku se vytvoří 
časový prostor pro řádnou přípravu a re-
alizaci správy údržby spravovaného ma-
jetku;

* nezvýší se počet zaměstnanců VaK a ne-
dojde ke zvýšení provozních nákladů, 
které by se musely promítnout do ceny 
vodného a stočného. 

Michal Kulhánek,
starosta obce Velké Březno  

Zastupitelé 
navštívili 
ČOV Velké Březno 

Ve středu 25. května 2016 se velká část 
zastupitelů obce zúčastnila komentované 
prohlídky ČOV Velké Březno, kterou obec 
vlastní a provozuje od 1. 6. 2015. Zastupi-
telé se seznámili s veškerým majetkem, kte-
rý se ČOV týká, s technologií i se stavbami.  
Získali informace o tom, jak ČOV funguje, 

k jakým procesům dochází i k důležitosti 
modernizace staveb a technologického za-
řízení. 

Michal Kulhánek, 
starosta obce Velké Březno

Novela zákona 
o vodovodech 
a kanalizacích 
a hospodaření 
s dešťovou vodou 

Novelou zákona o VaK vznikla povinnost 
přepracovat stávající smlouvy na dodáv-
ku pitné vody a odvádění vod odpadních. 
Obec má zpracovány smlouvy nové. K uza-
vírání nových smluv dojde postupně, nej-
déle do 1. 1. 2024.   

V nových smlouvách je zakotveno i usta-
novení zákona o možném odpočtu na stoč-
ném pro vodu, která je z části spotřebována 
bez vypuštění do kanalizace, a toto  množ-
ství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok 
(§ 19 odst. 7 zákona 274/2001 Sb.). Toto 
ustanovení se týká „zahradních“ vodoměrů. 
Dosud jsme v ročním vyúčtování odečetli 
stočné podle zahradního vodoměru i v pří-
padě, že roční odpočet byl menší než 30 m3.  
Pokud přemýšlíte o osazení nebo výměně 
zahradního vodoměru, vysledujte si pří-
padnou potřebu „zahradní“ vody a v kaž-
dém případě nás nejprve kontaktujte. 

Dobrou alternativou k „zahradním“ vo-
doměrům je využívání vody dešťové. 
Dešťová voda se má přednostně likvido-
vat v místě dopadu. Nesmí se vypouštět 
do splaškové kanalizace a dešťová kanali-
zace je ve Velkém Březně a Valtířově pouze 
místy a ne vždy funkční. 

Ministerstvo životního prostředí chys-
tá nový dotační program nazvaný Modrá 
úsporám, který se zaměří na projekty pro-
ti suchu a plýtvání s pitnou vodou. Žijeme 
v teplejším období, což znamená, že výpar 
v krajině se zvyšuje a situace se suchem se 
bude zhoršovat. Sucho budou střídat příva-
lové a déle trvající deště a následné povod-
ně, protože půda ztrácí schopnost vodu ab-
sorbovat a ta po povrchu odteče do potoků 
a řek. Stále se zvyšuje i rozloha zpevněných 
a zastavěných ploch, jejich odvodnění ka-
nalizací do potoků a řek povodním a suchu 
jen napomáhá. 

V rámci programu bude možné získat 
dotace pro majitele rodinných domů a za-
hrad na stavbu nádrží na dešťovou vodu 
a jezírek. 

Chovejme se „udržitelně“ k přírodě, za-
držme srážkovou vodu na svém pozemku 
a využívejme ji na zalévání zahrad místo 
vody pitné, které bude v budoucnu nedo-
statek a její cena poroste. 

Ing. Jana Lípová, vodárenský provoz
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ČSOV Valtířov
Rada obce se seznámila se studií prove-

ditelnosti rekonstrukce ČSOV ve Valtířově 
a přijala usnesení, kterým schválila prove-
dení rekonstrukce stávající ČSOV na stávají-
cím místě. K tomuto rozhodnutí přistoupila 
vzhledem k časovým a fi nančním nárokům 
– tato varianta se jeví jako rychlejší a levněj-
ší. Současně byla vlastníkům pozemku za-
slána odpověď na jejich výzvu, kterou po-
žadovali odstranění ČSOV s jejich pozemku 
do 31. 5. 2016. V odpovědi konstatujeme 
rozhodnutí Rady obce rekonstruovat ČSOV 
na stávajícím místě a současně opakovaně 
nabízíme možnost odkupu části dotčené-
ho pozemku nebo směnu za jiný obecní 
pozemek. To původně vlastníci navrhovali, 
ale po zaslání cenového návrhu obce, který 
vycházel ze znaleckého posudku, tuto vari-
antu zavrhli. 

Michal Kulhánek, 
starosta obce Velké Březno  

Rádi bychom připomněli platnost 
vyhlášky 1/2015 o regulaci hlučných 
činností, a kterou ne všichni 
spoluobčané dodržují. Vyhláška 
mimo jiné zakazuje používat 
stroje a zařízení způsobujících 
hluk o nedělích a státních svátcích. 
Celé znění vyhlášky naleznete 
na internetových stránkách obce. 
Buďme k sobě navzájem ohleduplní.

(red)

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko 
do mateřské školy

V minulém „Okénku do MŠ“ jsme se 
loučili pohledem na blížící se připravova-
né akce. Dovolte mi, abych tímto dnešní 
návštěvu zahájila. V měsíci březnu k nám 
opět zavítalo divadlo Koloběžka, tentokrát 
s „Mokrou pohádkou“. Děti navštívil upoví-
daný vodníček, krásná panenka Madlenka 
a Čáp Čenda. Pomohli jsme vylovit zlatou 
rybku, poznali, že i v „mokrém světě“ může 
být legrace a veselo a naučili se i jednu 
„mokrou“ básničku:

„MÁME MALÝ RYBNÍČEK, 
A V NĚM BYDLÍ VODNÍČEK.
JSOU TAM TAKY RYBIČKY, 

ZDRAVÍ VŠECHNY DĚTIČKY.“

V čase předvelikonočním jsme vyhlásili 
„Barevný týden“, každý den jsme přišli oble-
čení do jiné barvy, ke které nás inspirovalo 

pašijové období. Velice se nám líbilo spo-
lečné velikonoční tvoření s rodiči. V každé 
třídě bylo připraveno několik námětů s vy-
užitím různého materiálu. Výrobky jsme si 
pak pyšně odnášeli domů.

Na „Chlapské odpoledne“ si naši malí ši-
kulové přivedli své tatínky, dědečky i bráš-
ky. Hlavním úkolem bylo společné hraní 
– stavění s novou stavebnicí GIGA. Ale 
než se pánové pustili do staveb, museli si 
z kartonových desek stavební díly sestavit. 
Z počátku to nebyla vůbec žádná legrace, 
ale po chvíli jim šla práce opravdu od ruky. 
A pak to vypuklo, společně se podařilo vy-
tvořit nádherné dílo, každý nabídl kousek 
své fantazie a zručnosti a GIGA stavba byla 
na světě.

V měsíci dubnu se zájemci z naší MŠ moh-
li zúčastnit tréninku hokejbalu. Opravdu 
velmi dobře připravená akce, která necha-
la naše malé sportovce přivonět k něčemu 
novému a to hlavně prakticky. Některé děti 
natolik zaujal, že se začaly tomuto sportu 
aktivně věnovat. Akce vyvrcholila turnajem 
mateřských školek, z kterého jeli všichni 
sportovci s medailí a školky s pohárem.

Také jsme se zapojili do soutěže s tučňá-
ky Mikim a Kimi, z recyklovatelných mate-
riálů jsme vyrobili jejich postavičky, vyfotili 
se s nimi a pak čekali, jestli naše snažení 
odborná porota ocení. Nepovedlo se, ale 
tvoření jsme si užili a hlavně se opět do-
zvěděli další informace o recyklaci. Čtvrté 
místo mohli ovlivnit naši rodiče a kamará-
di svým hlasováním, za každý poslaný hlas 
velice děkujeme! Své malířské umění jsme 
pak ukázali ve výtvarné soutěži s tématem 
„Školka plná dětí“.

A opět k nám zavítalo divadlo Koloběžka 
a přivezlo s sebou krásnou jarní „Barevnou 
pohádku“. Jarní náladu nám chtěl pokazit 
čaroděj Fousoděj, který vše barevné změ-
nil načerno, ale housenka společně s dět-

Vrchní čarodějnice.

Den Země – nejvyšší postavená pyramida.

mi pomohly vrátit vše na své místo, veselá 
jarní nálada se vrátila zpět a svět byl zase 
nádherně barevný.

Přípravy na Den Země jsme vzali opravdu 
vážně, poctivě jsme se na tento den připra-
vovali, dokonce jsme se naučili píseň „Třídí-
me odpad“, která se stala naší oblíbenou. 
Všechny své vědomosti a dovednosti jsme 
zúročili na mnoha stanovištích, která při-
pravila paní učitelka Šidáková a nad který-
mi dohlíželi naši velcí kamarádi – deváťáci 
z místní ZŠ. Příjemné dopoledne podpořilo 
i hezké počasí a dobrá nálada.

Na konci dubna se slétl pořádný roj nád-
herných podomácku vyrobených čaroděj-
nic, které zdobily několik týdnů chodby 
naší školičky. Na živé malé čarodějničky 
a černokněžníky, kterým to náramně slu-
šelo, čekal čarodějnický trojboj – slalom 
na koštěti, hod slepičím pařátkem a skok 



II. ČTVRTLETÍ 2016 ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV 5

přes oheň. S písničkou a místní Saxánou 
(paní učitelkou Marcelkou) si pak všichni 
zazpívali a zarejdili kolem ohně.

A blížil se Den matek a my velice rádi 
přijali pozvání do místního „Zahradnictví 
Kolev“. Mohli jsme si tu vše nejen prohléd-
nout, ale hlavně pod odborným dohledem 
vlastnoručně zasadit kytičku pro mamin-
ku. Velice děkujeme za věnovaný mate-
riál a vzácný čas. Kytičku jsme celý týden 
ve školičce opečovávali a pak s láskou ma-
minkám předávali. 

V květnu jsme vyrazili na školku v příro-
dě do Poslova Mlýna. Pobyt nám zpestřoval 
Paleček a jeho kamarádi, kteří měli na kaž-
dý den připravený bohatý program. Určitě 
budeme vzpomínat na pěší výlet do muzea 

Čtyřlístku v Doksech nebo na naši oblíbe-
nou obří bublinu (trampolínu) a … Objekt 
a jeho vybavení je jako stvořený pro koná-
ní škol v přírodě včetně výborné kuchyně 
a milého personálu.

Svou běžeckou zdatnost a vytrvalost 
jsme si mohli vyzkoušet v zámeckém par-
ku. Vítězům to na „bedně“ velice slušelo 
a přihlíževší rodiče byli na své potomky 
oprávněně pyšní. Děkujeme panu Fraňkovi 
za pozvání, rádi se staneme tradičními zá-
vodníky „Běhu zámeckým parkem“.

S budoucími školáky jsme navštívili 1. tří-
dy zdejší ZŠ, prvňáčci nám předvedli, co se 
za téměř celý školní rok naučili a jak taková 
opravdová vyučovací hodina probíhá. Moc-
krát děkujeme paní učitelce P. Kadlecové 

a D. Ličmanové za umožnění této návštěvy. 
Předškoláčci si odnášeli nejen plno dojmů, 
ale i dáreček, který od dětí obdrželi.

Za zmínku též stojí výlet do indiánské 
vesničky Rosehill, který děti od paní uči-
telek dostaly jako dárek k Mezinárodnímu 
dni dětí. Čekal je opravdu pestrý program 
– prohlídka vesničky, divadelní předsta-
vení, výroba náramku, válečné malování 
na obličej, indiánské soutěže, tanec, zpěv, 
… Domů jsme přijeli sice unavení, ale plní 
zážitků a dojmů.

Důležitou akcí, která v MŠ proběhla, byl 
bezpochyby „Zápis“. O místo v MŠ Velké 
Březno mělo zájem 32 dětí, 29 dětí bylo 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2016/2017 podle předem daných kritérií 
přijato.

A co nás do konce školního roku ještě 
čeká?
• Rozloučení s předškoláky – zábavný pro-

gram s Inkou Rybářovou.
• Divadelní představení „Slůně zahradní-

kem“.
• Školní besídky.
• Schůzka s rodiči nově přijatých dětí.
• Setkání s Martinem Maredou, pro které-

ho sbíráme plastová víčka – proběhne 
v aule školy a svůj dárek za MŠ přinesou 
děvčátka z Tanečního kroužku pod vede-
ním Ivanky Mottlové.

• Olympiáda v prostorách fotbalového hři-
ště TJ Jiskra Velké Březno.

• Výprava za zmrzlinou – mlsání a výtvarná 
dílnička v přírodě („U Vandrovců“).

• Léto na chodníku – kresba křídami.

V závěru připomínám dobu letních 
prázdnin v MŠ Velké Březno: 18. 7. – 19. 8. 
2016.

Všem rodičům přejeme příjemně proži-
tou dovolenou, dětem pohodové prázdni-
ny a všem ostatním krásné léto!  

Pavla Hasprová, 
ředitelka MŠ Velké Březno

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Naší školu navštívila 
divadelní společnost 
The Bears 

Naší školu navštívila divadelní společnost 
The Bears a předvedla divadelní představe-
ní The Detectives pro žáky 7., 8. a 9. tříd. No-
vinkou pro žáky bylo, že herci mluvili pouze 
anglicky! Naprostá většina žáků představe-
ní rozuměla a na závěr se snažili společně 
s herci anglicky diskutovat o celkovém vy-
znění divadelní hry.

PaedDr. Jan Darsa,
ředitel ZŠ Velké Březno

Turnaj v hokejbalu.

Indiánská vesnička.
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Žáci se zúčastnili 
tradičního turnaje 
McDonald´s CUPu 

Dne 3. 5. 2016 se žáci z 1. – 3. ročníku 
zúčastnili tradičního turnaje McDonald´s 
CUPu, který se konal na ZŠ Nová. Do turnaje 
nastoupilo 10 škol z okresu Ústí nad Labem. 
Největší radost měli obhájci loňského zlata, 
žáci ze ZŠ Velké Březno. 1. místo v Ústeckém 
kraji také znamenalo postup do krajského 
fi nále. Navíc nejlepším fotbalistou turnaje 
byl vyhlášen náš hráč, a to Matěj Kulhánek. 
Lukáš Vostřel byl vyhlášen jako nejlepší hráč 
našeho týmu. Složení týmu: Lukáš Vostřel, 
Matěj Kulhánek, Bertík Hora, Toník Hora, 
Pepa Stejskal, Kuba Jendrisek, Míra Habrnál, 
Honza Vild, Kuba Charvát a brankář Tobias 
Dvořáček. Celému týmu moc gratulujeme. 

Mgr. Lenka Šidáková

Úspěch malých 
fotbalistů 

Úspěch malých fotbalistů ze ZŠ Velké 
Březno!!! Naši žáci z 1. až 3. tříd ve složení 
Lukáš Vostřel, Matěj Kulhánek, Albert Hora, 
Jiří Vanša, Josef Stejskal, Jan Vild, Jakub 
Charvát, Miroslav Habrnál, Jakub Jendrisek, 
Tobias Dvořáček a Antonín Hora vybojovali 
v krajském fi nále 19. ročníku turnaje v mi-
nikopané McDonald’s CUP v silné konku-
renci BRONZOVÉ MEDAILE. Všichni chlapci 
příkladně reprezentovali školu a obec Velké 
Březno, podali srdnatý výkon a v penalto-
vém rozstřelu v utkání o 3. místo korunovali 
svůj výkon vítězstvím 2:1 nad ZŠ Písečná 
Chomutov.  Mgr. Martin Franěk

Legiovlak 
Ve čtvrtek 28. 4. 2016 navštívili žáci os-

mých tříd tzv. Legiovlak – vlak o 12 vago-
nech věnovaný úloze československých le-

gií za 1. sv. války. Prohlédnout si mohli např. 
vagony marodky, polní pošty, štábní, polní 
kuchyni ad. Současně si vyslechli zajímavý 
komentář od průvodce v uniformě česko-
slovenských legií. Mgr. Eva Železná

Návštěva Prahy 
a Národního divadla 

Žáci devátých tříd pravidelně navštěvují 
Prahu a Národní divadlo. Letos to bylo již 
po dvacáté druhé v řadě. Žáci si prohlédli 
základní pražské památky a večer zhlédli 
divadelní představení Naši furianti. Velmi 
silným zážitkem bylo sledovat z 1. až 3. řady 
skvělé herecké výkony hereckých legend 
Miroslava Donutila, Jiřího Štěpničky a Václa-
va Postráneckého.

PaedDr. Jan Darsa,
ředitel ZŠ Velké Březno

Žáci základní 
školy uklízeli 
černou skládku

Dne 15. 4. 2016 děti z 5. B a 3. B dvě ho-
diny nepřetržitě uklízely Háječek. Vše pro-
běhlo v rámci celorepublikového projektu 
„Ukliďme Česko, ukliďme svět“. Odpadu 
bylo celkem 55 pytlů +3 pneumatiky, kusy 
lina, koberců, oblečení a plno skla. 

Děti byly velice aktivní a úklid je bavil. 
Děti spolupracovaly, protože terén byl pod-
máčený a rokle strmá. Pomáhaly si z rokle 
a s pytli odpadků. Vojta Radla a Vojta Wag-
ner přinesli lana a jen díky nim jsme mohli 
pneumatiky z rokle vytáhnout ven. Kurio-
zitou bylo, že Lukáš Z. v rokli při hře ztratil 
bundu a po dvou letech ji našel. 

Žáci se zúčastnili tradičního turnaje McDonald‘s CUPu.Úspěch malých fotbalistů.
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Velké poděkování patří organizátorům 
projektu, neboť jsme od nich dostali i pra-
covní rukavice. Pytle a odvoz odpadu zajis-
tila Obec Velké Březno, za což velice děkuji 
paní Staré. Trochu mě zamrzelo, že nám 
nepřišel pomoci nikdo z dospěláků. 

Dobré je, že máme na chvíli Háječek čis-
tý, na jak dlouho, to bude záležet jen a jen 
na nás. Nakonec děkuji za spolupráci paní 
učitelce Mirce Hetzendorfové, která vzala 
svoje třeťáčky. Ti naplnili 12 pytlů. 

Mgr. Lenka Šidáková

Den Země
22. 4. děti z 1. stupně oslavily Den Země 

soutěžením na 11 stanovištích. Na stano-
vištích na děti čekaly úkoly, které se týkaly 
ochrany přírody, třídění odpadu, informací 
o vodě, poznávání květin, ale třeba i hod 
baterií na cíl, atd. Počasí nám přálo a z tvá-
ří dětí byla patrná radost a nadšení z plně-
ní jednotlivých úkolů. Na stanovištích stáli 
naši deváťáci a osmáci, kteří si vyzkoušeli 
roli učitele. Celý den začal v aule slavnost-
ním zahájením, na kterém děti zazpívaly 
naší novou „hymnu“ ke Dni Země a dětem 
byl představen maskot „Ropáček“ z díl-
ny třídy 4. A. Každá třída byla za svoji píli 
odměněna. Na fotografi i děti při plnění 
úkolů. 

Mgr. Lenka Šidáková

Poděkování
I touto cestou bychom rádi poděkovali 

panu inženýru Jiřímu Pavlišovi za zakou-
pení „Čtenářských kostek“, které slouží 
ve výuce ke zdokonalování čtenářských 
dovedností dětí. Kostky jsou dětmi aktiv-
ně využívány ve čtenářských dílnách. „Děti 
byly z kostek nadšené, každý si chtěl hodit“, 
uvedla paní učitelka Hetzendorfová. Stej-
né pocity z kostek měly děti i ve 4. A paní 
učitelky Darsové. Kostky používají i další 
třídy na 1. i 2. stupni. Děkujeme!  (sko)

Evropské dotace
Základní škola se i v tomto roce pokou-

ší získat evropské peníze. Vloni za ně naši 
učitelé a žáci strávili odborné stáže ve Vel-
ké Británii a v Německu a začali organizo-
vat čtenářské dílny. Letos budeme opět 
reagovat na nejnovější výzvu MŠMT.

Cílem výzvy MŠMT tzv. šablon je podpo-
ra profesního rozvoje pedagogů, zajištění 
personálního posílení škol o školního psy-
chologa, speciálního pedagoga a školní-
ho asistenta. Dále mohou být podpořeny 
tyto aktivity: další vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků nebo výuka odborných 
předmětů v cizích jazycích a v mimoškolní 
oblasti zase volnočasové aktivity škol, pří-
padně doučování žáků.  

Den Země.

Žáci uklízeli černou skládku.

Na fi nancování projektů formou šablon 
je určena pro školu částka 200 000 korun 
na školu + 2200 korun na žáka. To zname-
ná, že naše základní škola může získat až 
1 000 000 korun.  PaedDr. Jan Darsa, 

ředitel ZŠ Velké Březno

Řezbářský kroužek
Každý učitel potvrdí, že dnešní žáci ne-

jsou moc manuálně šikovní a že zájem 

o některá řemesla v poslední době výraz-
ně poklesl. V naší základní škole pracuje 
celkem 32 kroužků. Snažíme se zvýšit po-
čet kroužků, které by podporovaly rozvoj 
manuální zručnosti. 

V případě zájmu otevřeme na Základní 
škole ve Velkém Březně od září 2016 řez-
bářský kroužek. Vedoucím řezbářského 
kroužku by byl Ladislav Štrobl, učitel od-
borného výcviku. PaedDr. Jan Darsa,

ředitel ZŠ Velké Březno
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Štafetový pohár
28. 4. 2016 jsme se zúčastnili štafetového 

poháru, jehož patronkou je mistryně světa 
Lída Formanová. Okresní kolo ve štafetách 
žáků 1. stupně se konalo na Městském 
stadionu v Ústí nad Labem. Naše štafety 
si vedly velice dobře a umístily se na cel-
kovém 1. místě z 8 zúčastněných škol. Vý-
sledný čas naší štafety byl 9:28,25 s. Navíc 
štafeta mladších žáků ve složení Lukáš 
Vostřel, Matěj Kulhánek, Radek Švejda, Jára 
Králík, Vendy Vrbová, Simča Hovorková, 
Lidka Kudělová a Róza Džavíková obsadila 
v konkurenci 8 štafet 1. místo. Štafeta star-
ších žáků ve složení Andy Kulhánková, Bára 
Králíková, Gabča Dvořáková, Klárka Pružin-
cová, Dan Hovorka, Filip Michalčík, Ondra 
Vichra a Martin Bárta obsadila 3. místo. 
Štafeta byla vždy 8 x 100 m. Nakonec se 
běželo 8 x 200m a naše štafeta ve složení: 
Andy Kulhánková, Bára Králíková, Martin 
Bárta, Dan Hovorka, Simča Hovorková, Ven-
dy Vrbová, Matěj Kulhánek a Luky Vostřel 
opět vystoupala na stupínek nejvyšší. 
Celkové 1. místo v okresním kole nás po-
sunulo na krajské kolo do Mostu, které se 
uskutečnilo 10. května. Tam jsme se umístili 
na krásném 7. místě z 15 škol. Všem závod-
níkům moc a moc gratulujeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy. Fotky z akce 
jsou na webu nebo si je můžete stáhnout 
přes úschovnu.

Mgr. Lenka Šidáková

Turnaj ve vybíjené
Dne 18. 4. a 20. 4. 2016 se konal na ZŠ Ra-

basova v Ústí nad Labem turnaj ve vybíjené 
pro žáky 4.–5. ročníků. Náš tým ve složení: 
Ondřej Vichra, Filip Michalčík, Míra Fischer, 
Míra Schichel, Jan Kvapil, Jakub Vorlíček, 
Martin Perlík, Filip Ovsiak, David Flígr, Miky 
Pešek, Tomáš Fuchsig, Vojta Nosek a Andy 
Kulhánková obsadil krásné 4. místo z 12-ti 
zúčastněných škol. Bramborové místo nás 
velice mrzelo, neboť nás od bronzového 

místa dělil 1 vybitý žák. Za naší školou zů-
stalo mnoho ústeckých škol, např. ZŠ Míro-
vá či ZŠ Elišky Krásnohorské. Žáci hráli dob-
ře a děkuji všem za výbornou reprezentaci.

Mgr. Lenka Šidáková

Zapojení 
do mezinárodního 
projektu

Škola se v těchto dnech zapojuje do me-
zinárodního projektu Krajské hospodářské 
komory Ústeckého kraje: Škola – Povolá-
ní – Můj příští krok. Obsahem projektu je 
navázání úzké spolupráce vybraných ZŠ 
a gymnázií s regionálním hospodářstvím 
a vytvoření společné koncepce profesní 
orientace žáků s cílem pomoci jim nalézt 
profesi, která pro ně bude tou pravou. 
Součástí projektu bude také pořádání stá-
ží žáků u zaměstnavatelů, výměna žáků 
a workshopy pro pedagogy s cílem posílit 
interkulturní kompetence a spolupráce 
s rodiči. Garantem projektu za naší základní 
školu je výchovná poradkyně Mgr. Eva Že-
lezná. V rámci projektu by mohla naše škola 
profi nancovat až 10 000 EUR.

PaedDr. Jan Darsa, 
ředitel ZŠ Velké Březno

Branný den
Také naše škola se snaží připravit své žáky 

na správná řešení mimořádných událostí. 
Letos poprvé jsme pozvali odborníky z Mu-
zea civilní obrany. Na snímku bývalý profe-
sionální voják, účastník dvou zahraničních 
misí a nyní člen aktivních záloh, rotný Milan 
Kadrnka vysvětluje dětem, jak se chovat při 
mimořádných situacích. 

Děti si vyzkoušely střelbu ze zbraní ar-
mády ČR (airsoft), hod granátem na cíl, jak 
správně použít ochrannou masku, dovědě-
ly se, co jsou nebezpečné chemické látky, 
seznámily se s resuscitační fi gurínou a zdra-

vovědou a též vyslechly výklad povinností 
občana při obraně státu.

PaedDr. Jan Darsa, 
ředitel ZŠ Velké Březno

Návštěva Muzea 
civilní obrany

V pátek dne 13. 5. 2016 žáci 2. stupně na-
vštívili Luftschutzbunker – Muzeum civilní 
obrany pod Větruší, kde absolvovali kurz 
branné výchovy a prožili příjemný branný 
den pod dohledem svých třídních učitelů. 
Ve škole s ranním zvoněním proběhl cvičný 
poplach, žáci se ukázněně seřadili na škol-
ním hřišti a odešli zrychleným přesunem 
na nádraží Velké Březno, odkud cestovali 
vlakem do Ústí nad Labem. Na branném 
dni si zkusili například střelbu z cvičných 
pistolí, hod granátem, zdravovědu, teorii 
o ochraně před chemickým útokem, topo-
grafi i a prohlédli si zajímavé Muzeum civilní 
obrany.

Mgr. Martin Franěk

Soutěž s Centropen
Žáci z 5. ročníků se zapojili do soutěže 

s Centropen a půl roku sbírali vypsaná pera 
Tornada. Sesbírali jich 504 kusů a vyhráli 
celorepublikovou soutěž a získali pohádko-
vou výhru 30 000 Kč. Soutěž měla i charita-
tivní rozměr, z každého pera šlo 20 haléřů 
na konto Bariéry. Žáci korunky použijí nej-
spíš na společný výlet.

Lenka Šidáková a Hana Zatloukalová

Běh zámeckým 
parkem

V areálu parku Státního zámku Velké 
Březno se uskutečnil 22. ročník Běhu zá-
meckým parkem, který pořádá pro své 
žáky Základní škola Velké Březno. Akce se 

Branný den.Štafetový pohár.
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uskutečnila za podpory obce Velké Březno 
a Státního zámku Velké Březno. Malé i velké 
děti závodily tradičně ve dvanácti katego-
riích. 

PaedDr. Jan Darsa

24. jarní výstup 
na Milešovku

24. jarní výstup na Milešovku letos opět 
přilákal učitele, žáky, rodiče a přátele školy. 
Děti cestou na vrchol byly plně zaměstnány 
hrou zvanou geocaching a cílem bylo odha-
lit poklad, který byl ukryt na Milešovce. Pak 
žáci vyplňovali testy a vyplněný test mohli 
vyměnit za kindervajíčko. V pravé poledne 
proběhlo losování tomboly, ve které skoro 
každý vyhrál. Již nyní vás zveme na 25. jubi-
lejní jarní výstup na Milešovku.

PaedDr. Jan Darsa

Návštěva 
profesionálních 
hasičů

Základní školu navštívili profesionální 
hasiči z Hasičského záchranného sboru 
Ústeckého kraje. Se žáky druhé a šesté tří-
dy besedovali o požární ochraně v rámci 
programu nazvaného Hasík. V jednotlivých 
tematických blocích se hasiči formou her 
a praktických ukázek zaměřili na výstroj 
a výzbroj hasičů. Hasiči děti naučili, jak 
správně nahlásit požár na tísňová čísla 150 
a 112. Podstatou preventivního programu 
je vzájemná důvěra a neustálá komunikace 
mezi přednášejícími instruktory a dětmi. 
Velký důraz je kladen na použití maximálně 
názorných pomůcek, využití preventivně 
výchovných materiálů a drobných odměn 
pro děti. Program je akreditován MŠMT. Ha-
siči navštívili naši školu již vloni a projekt se 
bude realizovat i v roce příštím.

PaedDr. Jan Darsa

Všeználkova 
olympiáda 

Dne 23. 5. 2016 pořádala Základní škola 
Hluboká v Ústí n/L již 9. ročník Všeználkovy 
olympiády pro žáky 1. stupně základních 
škol. Celkem bylo přihlášeno 9 škol. Olym-
piáda byla rozdělena do pěti věkových ka-
tegorií – pro první, druhý, třetí, čtvrtý a pátý 
ročník. Soutěžilo se v oblastech: Jak známe 
pohádky a příběhy, Jak se umíme poprat 
s logikou, Jak jsme obratní a šikovní, Jak 
známe Ústecko, Jak známe přírodu kolem 
nás. Naše škola se olympiády zúčastnila se 
dvěma zástupci každého ročníku:

1. ročník Nela Fránková a Jakub Splitek, 
2. ročník Petr Hetzendorf a Kateřina Mik-

šovská, 
3. ročník Martin Antoško a Anna Burdová,  
4. ročník Michaela Hercíková a Kryštof 

 Truxa, 
5. ročník Marek Briksa a Miroslav Fischer 

v doprovodu paní učitelky P. Kadlecové 
a D. Ličmanové. 

Po dvouhodinovém zápolení se zástup-
ci 1. třídy – Nela Fránková a Jakub Spli-
tek umístili na 2. místě a zástupci 4. třídy 
Michaela Hercíková a Kryštof Truxa na 1. 
místě. Všichni obdrželi diplom a věcné 
ceny. Pro všechny děti to byly zkušenosti 
a nezapomenutelné zážitky pro příští účast 
na olympiádě.

Mgr. Dagmar Ličmanová

Školní jarmark
Již tradičně se v prostorách školy a hřiště 

pořádal školní jarmark. Děti si mohly zasou-
těžit a vyzkoušet si, jak se jim daří v různých 
disciplinách. Podle zdatnosti dostávaly že-
tony, za které si ve stánku nakupovaly růz-
né drobnosti, hračky a sladkosti. Nechyběly 
ani tradiční jarmareční koláčky, které na-
pekly paní učitelky.

PaedDr. Jan Darsa

Návštěva Terezína
V rámci výuky dějepisu se žáci devátých 

tříd každý rok vypravují do bývalého kon-
centračního tábora a židovského ghetta 
Terezín. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se 
tam vydali 1. 6. 2016. Během exkurze měli 
možnost si prohlédnout Malou pevnost, 
Muzeum židovského ghetta, krematorium, 
kolumbárium a další objekty. Asi nejvíce 
žáky zaujal půlkilometrový průchod hrad-
bami Malé pevnosti a malí zvířecí obyvatelé 
hradních příkopů – nutrie.

Mgr. Eva Železná

Návštěva profesionálních hasičů.Běh zámeckým parkem.

Všeználkova olympiáda.
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KULTURA

2. ročník 
Májového běhu 

Dne 8. 5. 2016 se na Pískovně ve Valtířo-
vě uskutečnil již 2. ročník Májového běhu. 
Soutěžilo se v šesti kategoriích, nově při-
byla i kategorie pro maminky s kočárky. 
Za tuto kategorii běžel i pan Král s pejskem 
Benem. Počasí se nám vydařilo a všichni si 
užili krásné závodní atmosféry. V rámci do-
poledne se i malovalo na chodník a vznikly 
krásné obrázky na téma „příroda“. 

Nejúspěšnější závodníci byli: za MŠ Vik-
torka Mendlová, Toník Leskota a Radeček 
Fuchsig, za 2.–3.ročník se nejvíce dařilo Si-
monce Hovorkové, Sofi nce Mendlové, Anič-
ce Řezáčové a Tomášku Pýchovi, za  4.–5. 
ročník nejrychleji doběhla Barunka Stříž-
ková, Dan Hovorka, Míša Hercíková, Nela 
Jahodová a Vojta Radla. Největší účast byla 
z řad dospěláků. Mužskou kategorii ovládli 
Petr Střížek, Milan Maršoun a Jirka Hovorka, 
za ženy se nejvíce dařilo Marcele Hovorko-
vé, Janě Střížkové a Zuzce Mendlové. Všich-
ni ocenění dostali diplom, medaili a dárek. 

Tak se budeme těšit zase za rok, určitě 
přijďte a užijte si s dětmi pěkné sportovní 
dopoledne. 

Ivana Charvátová

Noc s Andersenem 
2016 

Rok uběhl jako voda, a tak jsme se opět 
sešli s dětmi na  5. ročníku „Noci s Ander-
senem“, tentokrát na „Panství Velichov“. 
Program byl bohatý. Hry, jízda vláčkem, 
prohlídka sklepení, vystoupení kouzelníka 
Vendelína. V podvečer došlo i na tradič-
ní opékání špekáčků. Pak jsme se s dětmi 
přesunuli do útulně vytopeného domeč-
ku, kde se děti připravily na  nadcházející 
noční čtení pohádek. Opět se četlo dlouho 
do noci.  

Den dětí ve Valtířově 
Na fotbalovém hřišti TJ Spartak Valtířov 

se v sobotu 11. 6. sešel rekordní počet dětí, 
aby oslavily Dětský den. Více než dvě stě 
dětí soutěžilo v několika různých disciplí-
nách a využívalo připravené atrakce. Vyhra-
né Valťáčky, které se pro ně v to odpoledne 
staly jedinou důležitou měnou, utrácely 
u pestré tomboly. I díky skvělé organizaci 
se nejen děti určitě těší na příští rok a další 
dětský den.  (red)

MÍSTNÍ SPOLKY

Májový domov 
pro seniory 

Celý květen byl v našem domově ve zna-
mení letních akcí a výletů. Společně s našimi 
klienty jsme na začátku měsíce navštívili je-
den z nejmladších zámků v Čechách, Státní 
zámek Velké Březno, jenž byl postaven mezi 
lety 1843 – 1845. Historii, která dýchá z do-
bového nábytku  a půvabného interiéru, si 
klienti užívali plnými doušky při prohlídce 
s výkladem. Průvodce seznámil klienty se 
zajímavými momenty a událostmi utvářející 
historii zámku. Návštěvu jsme spojili s pro-
hlídkou anglického parku, který romantický 
neorenesanční zámek obklopuje a nabízí 
příjemné prostory a zákoutí pro odpočinek, 
relaxaci a načerpání nových sil. Posezení 
v místní kavárně bylo příjemným zakonče-
ním celého výletního dne. Po návratu domů 
se klienti těšili na další akce v obdobném 
duchu a tak pracovníci domova naplánovali 
společné odpoledne v nedaleké restauraci 
U Dubu. Slunečné počasí nám přálo a nic 
nebránilo tomu užít si příjemné páteční od-
poledne u zmrzlinového poháru. V závěru 
měsíce proběhla májová oslava narozenin 
klientů narozených v květnu. K tanci přítom-
ným hostům i oslavencům zahrál na harmo-
niku a zazpíval oblíbené lidové písně pan 

Na závěr bych ráda poděkovala jako vždy 
obecnímu úřadu za fi nanční  podporu, ma-
jiteli „Panství Velichov“ za milé přijetí a také 
všem maminkám, které pro děti upekly 
k ranní snídani různé druhy pečiva.  

Na rozloučenou s „Nocí s Andersenem“ 
si děti odnesly malé dárky a doufám, že 
i nové zážitky a dojmy. 

Na shledanou se všemi na další noci se 
těší 

Marie Dvořanová, 
knihovnice a také Iva a Honza 

Noc kostelů 
V pátek 10. 6. proběhla již tradiční Noc 

kostelů. Po roce se opět na několik hodin 
otevřely dveře kostela sv. Václava a Chot-
kovy hrobky ve Valtířově. Výjimečnou chvíli 
zpestřilo vystoupení žáků ZUŠ z Velkého 
Března a ženského komorního sboru Lusci-
nia z Ústí nad Labem. Poprvé se k akci při-
pojil i zámek ve Velkém Březně netradiční 
výstavou fotografi í zámecké kaple, od je-
jíhož zboření uplynulo právě padesát let. 
Zvětšeniny starých fotografi í byly rozmís-
těny v místech, na nichž byly kdysi snímky 
pořízeny.  (red)

Noc s Andersenem.

Senioři před zámkem Velké Březno.Senioři v interiérech zámku Velké Březno.
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Klaban. Taneční parket byl jako vždy zapl-
něn k prasknutí, nechyběl lahodný zlatavý 
mok v podobě nealkoholického piva, a kdo 
chtěl, mohl si dát dle chuti k nakrojenému 
narozeninovému dortu šálek kávy. V dalších 
měsících nás a naše klienty opět čeká boha-
tý program a tak doufáme, že nám prázdni-
nové počasí bude přát a naplánované výle-
ty se našim seniorům vydaří.  

Za Domov pro Seniory Velké Březno, 
příspěvková organizace 

Bc. Lenka Krištofová

Hasiči hlásí a informují 
Ve II. čtvrtletí 2016 jednotka SDHO Vel-

ké Březno uskutečnila 11 výjezdů, které si 
vyžádaly 18 hodin aktivního nasazení. Vý-

jezdová činnost z hlediska časovosti a účin-
nosti byla bez závad. 

Šlo o následující zásahy: 

• 4x výjezd k požárům (požár chaty v Oleš-
nici, požár výškové budovy v Olšinkách, 
hoření komína v Malém Březně a hoření 
hnojiště v Háslicích). 

• 3x výjezd k poškozené vegetaci, padlým 
stromům a to ve Velkém Březně, Budově 
a Byňově. 

• 3x výjezd k čerpání záplavové vody (2x 
v Ústí nad Labem ul. Litoměřická a re-
staurace na Mírovém náměstí v Ústí nad 
Labem). 

• 1x výjezd k zajištění pohotovosti na cent-
rální požární stanici ve Všebořicích. 

Ve zdokonalovací činnosti se velitel a zá-
stupce velitele jednotky zúčastnili pravidel-
ného 3denního  IMZ (instrukčně metodic-
ké zaměstnání) na Sněžníku pro jednotky 
SDH. 

Při pomoci obci jednotka zajistila požární 
dozor při průběhu akademie ZŠ Velké Břez-
no v prostorách školy a auly. 

V závěru relace členové jednotky upo-
zorňují na blížící se prázdniny školních dětí, 
apelují na rodiče ke zvýšené ostražitosti 
(zakládání ohňů, pohyb ve spletité doprav-
ní situaci, dalším nežádoucím aktivitám). 

Za JSDH obce 
Jaroslav Panocha, velitel

Přehled kulturních akcí v naší obci (červenec – září 2016)
Červenec

 2. července 2016 – na návštěvě u princezny 
 – speciální prohlídky zámku s princeznou Adou 
 a s mlsáním nakonec
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 3. července 2016 od 14.00 – Za pohádkou na zámek 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 9. a 10. července 2016 – Zámek v květech 
 – růže pro hraběnku Henriettu – výstava květin
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 10. července od 14.00 – Za pohádkou na zámek 
 – Čert a Káča – Minitheather, Sydney
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 17. července 2016 od 14.00 – Za pohádkou na zámek
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno 

 24. července 2016 od 14.00 – Za pohádkou na zámek
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 30. a 31. července 2016 – Zámek v květech 
 – gladioly pro hraběnku Livii – výstava květin
 ve spolupráci se sdružením Gladiris
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 30. července 2016 od 21.00 – Noční prohlídka
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 31. července 2016 od 14.00 – Za pohádkou na zámek
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Srpen

 7. srpna 2016 od 14.00 – Za pohádkou na zámek
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 13. srpna 2016 od 16.00 – Obrazová sbírka
 velkobřezenského zámku – mimořádná komentovaná 
 prohlídka nejzajímavějších obrazů zámku
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 14. srpna 2016 od 14.00 – Za pohádkou na zámek
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 21. srpna 2016 od 14.00 – Za pohádkou na zámek
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 27. srpna 2016 od 19.00 do 2.00 
 – Hradozámecká noc 2016 (pohádka, ohňová show,
 řízená degustace vín v zámeckých komnatách, divadlo)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno
 

 28. srpna 2016 od 14.00 – Za pohádkou na zámek
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Září 

 3. září 2016 – Den obce 
 Pořadatel: Kulturní komise
 

 3. září 2016 od 21.00 – Noční prohlídka oživeného zámku
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 3. a 4. září 2016 – Dny evropského dědictví 
 – oživený zámek – strhující příběhy z historie zámku
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 10. září 2016 – Den otevřených dveří s Březňákem 
 v pivovaru Velké Březno
 Pořadatel: Dream PRO, s.r.o.

 17. a 18. září 2016 – Zámek v květech 
 – jiřinková slavnost, výstava květin ve spolupráci 
 se zahradnictvím Dahlia Sloveč
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 21. září 2016 od 19.00 – Michal Mašek hraje Beethovena 
 – komorní koncert slavného klavíristy
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 24. září 2016 – O pohár hraběnky Bellegarde
 – závod autoveteránů do roku 1940 Veltrusy 
 – Velké Březno a zpět
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Setkání zahrádkářů 
 Pořadatel: paní Stáňová 
 

 Štrůdlování 
 Pořadatel: Kulturní komise 

 Volejbalový turnaj 
 Pořadatel: Kulturní komise 

 Drakiáda 
 Pořadatel: TJ SPARTAK Valtířov

Pozn. V případě neuvedení termínu konání dané kulturní akce najdete bližší informace před jejím koná-
ním buď na webových stránkách obce www. velke-brezno.cz nebo na webových stránkách pořadatele 
anebo na vyvěšených plakátech. 
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SPORT

Jiskra uzavřela 
sezónu 2015–2016 

Vážení spoluobčané, v první části to-
hoto článku bych se s vámi chtěl podělit 
o výsledky letošní sezóny. Po povedené 
podzimní části se podařilo našemu A týmu 
nastřádat dostatek bodů, a tak nám v jar-
ní části stačilo 10 bodů k tomu, abychom 
se nemuseli strachovat o sestup. Přestože 
v letošní sezóně budou pravděpodob-
ně sestupovat 4 týmy, my si zachováme 
A třídu i v sezóně 2016–2017. V době, kdy 
píši tento článek, máme na svém kontě 
32 bodů a se skóre 43:52 nám aktuálně 
patří 9. místo. Ze skóre je vidět, že naší 
slabinou je obranná část a v příští sezóně 
se na to budeme muset zaměřit. B tým 
měl také v letošním roce klidnější sezónu. 
Na kontě máme 29 bodů se skóre 32:55 
a patří nám 8. místo. Tak jako u A týmu je 
naší slabostí defenzivní činnost.

Pro náš dorost bylo působení v krajském 
přeboru obrovskou zkušeností, i když se 
v příštím ročníku s touto soutěží budeme 
muset rozloučit. Jsme rádi, že jsme si mohli 
zahrát s týmy z velkých měst a naši kluci si 
zahráli na stadionech v Litoměřicích, Roud-
nici nad Labem, Lovosicích, Chomutově, 
Děčíně a dalších. Už jen to, že jsme se mohli 
srovnat s takovými týmy, je pro naši obec 
velká reklama a ukázali jsme, že i takto 
malá obec na tom může být výkonnostně 
stejně jako velká města.

V příští sezóně bude dorost hrát 1. A tří-
du stejně jako A tým.

Dalšími týmy, které máme přihlášené 
do soutěží, jsou starší žáci, mladší žáci, star-

ší přípravka, mladší přípravka a školička. 
Nebudu se zde rozepisovat o jejich výsled-
cích. U dětí to není to podstatné, důležité je 
udržet je u sportu. Protože máme v těchto 
ročnících dostatek dětí a mezi nimi je dost 
talentů, rozhodli jsme se do příští sezóny 
přihlásit krajský přebor, stejně jako tomu 
bylo u našich dorostenců. Věříme, že to 
zvládneme jak po sportovní, tak po fi nanč-
ní stránce.

Tímto se dostávám k druhé části tohoto 
článku a to jsou fi nance.

Pro lepší představu bych chtěl rozepsat 
pár částek, abychom mohli vůbec hrát 
s našimi týmy soutěže. Situace ve sportu 
se v této zemi o dost změnila v porovná-
ní s dobou před revolucí, kdy sport patřil 
k hlavním prioritám státu. Množství soutě-
ží a vše kolem sportu bylo fi nancováno ze 
státních zdrojů. Nyní je fi nancování hlavně 
na městech, obcích a samotných klubech. 
Podle peněz se kterými disponují, se klu-
by rozhodují, jestli si budou moci dovolit 
fi nancovat mládežnické týmy a kolik muž-
stev v jejich klubu bude hrát. Jiskru stojí 
přihlášky do soutěží pro všechny týmy 32 
tis. Kč. Platby za rozhodčí za sezónu jsou 85 
tis. Kč. Víc jak 100 tis. Kč tedy potřebujeme 
jen na tyto dvě položky. Na našem hřišti se 
za sezónu odehraje kolem 60 mistrovských 
zápasů. Zálohy na energie, vodu a sekání 
hřiště stojí velké peníze. Abychom fi nanč-
ně utáhli sezónu, musíme si sami sehnat 
ještě 100 tis. Kč mimo dotace z obce. Je 
skvělé hrát takto vysokou soutěž jako je 
1. A třída, krajský přebor žáků, mít 7 týmů 
v klubu. Zajišťujeme kulturní a sportovní 
činnost pro obyvatele naší obce. Jsme pyš-
ní na to, že Jiskra Velké Březno má takový 
areál a tolik týmů v klubu.

 V klubu je spousta dětí, které k nám cho-
dí nejen hrát fotbal, ale za pohybem vůbec. 
Díky tomu má i naše škola tak skvělé spor-
tovní výsledky. Vždyť naše děti letos opět 
vyhrály okresní turnaj McDonald´s CUPu 

a jely reprezentovat obec na krajské kolo 
do prvoligového areálu teplických Stína-
del. Jejich soupeři byli ty nejlepší krajské 
školy z Chomutova, Děčína, Mostu, Žatce 
a Litoměřic. Právě s Litoměřicemi kluci ztra-
tili vedení 2:0 a nakonec v boji o fi nále pro-
hráli 4:3. V boji o třetí místo však nezaváhali 
a odvezli si bronzové medaile. Díky sportu 
v naší obci a skvělé práci naší školy, která se 
snaží také děti udržet u sportu, v poslední 
době dominujeme v různých sportovních 
školních soutěžích. Ať se jedná o fl orbal, 
atletiku nebo vybíjenou. Většina těchto 
dětí je v našem klubu registrována. Vím, že 
slyšíte různé verze o tom, jak  mrhají obec-
ními penězi. Ale věřte, že z těch desítek lidí, 
kteří se o sport v naší obci starají, za to ni-
kdo nebere ani korunu. Naopak je to stojí 
čas a vlastní peníze a touto cestou bych jim 
za to rád poděkoval, protože to je asi to je-
diné, co jako předseda klubu můžu udělat.

V poslední části článku bych se rád zmí-
nil o akcích pořádaných v našem areálu. 
V letošním roce jsme se rozhodli společ-
ně se školou uspořádat pálení čarodějnic. 
Počasí se v ten den umoudřilo a akce byla 
super. Po celém areálu se udělaly hloučky, 
postavila se soutěžní stanoviště a všude se 
to hemžilo čarodějnicemi v krásných mas-
kách. Další akcí byl sportovní den. 12. 6. 
jsme pořádali tradiční turnaj přípravek 
O pohár obce Velké Březno. Na naše hřiště 
se sjelo 10 týmů. 100 dětí se utkalo na třech 
hřištích ve 45 zápasech. 18. 6. areál sloužil 
cyklistům. 

Prázdninovou akcí bude Memoriál Bo-
huslava Vejrycha a Václava Lukáše, který 
se bude konat 6. 8. 2016. Na začátku září 
budeme společně s Fotbalovou asociací 
pořádat sportovní den nazvaný Můj první 
gól. Pozveme pět základních škol a školek 
z našeho okolí a společně s profesionální-
mi fotbalisty si u nás ve Velkém Březně se 
všemi dětmi společně zasportujeme a za-
soutěžíme.

Přeji všem krásné počasí, hodně prázdni-
nových zážitků a budeme se na vás všech-
ny těšit v novém ročníku 2016/2017.

David Řezáč, 
předseda FK Jiskra Velké Březno

Judo ve Velkém 
Březně 

V neděli 29. 5. 2016 se uskutečnil Velkáč 
CUP, turnaj pro nejmenší judisty kategorie 
mláďat, ročníky 2006–2009, který každo-
ročně pořádá KASUGA z.s. v tělocvičně ZŠ 
Velké Březno. Tak jako každoročně se jed-
nalo o uzavřenou soutěž, jen pro zvané 
oddíly. Důvodem je nedostačující kapacita 
naší tělocvičny (kapacitní limity, které náš 
oddíl trápí a brzdí v dalším rozvoji). Na tur-
naji se sešli desítky závodníků z Prahy, 
Kadaně, Děčína, Chomutova, Rumburku, 
Ústí nad Labem a Velkého Března. Letoš-
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ní ročník jsme pojali výjimečně a to hned 
ze dvou důvodů. Jednak jsme vyzkoušeli 
francouzský způsob vedení soutěže s ohle-
dem na tuto kategorii, která více pomáhá 
začínajícím dětem se zapojit do soutěžního 
plánu, vše podle soutěžního řádu Českého 
svazu judo. Dalším velkým překvapením 
pro malé začínající judisty byla autogrami-
áda našeho reprezentanta ČR Pavla Petři-
kova, který v hmotnostní kategorii do 60kg 
bude reprezentovat ČR na Olympiádě v RIO 
2016. Tento sympatický vrcholový spor-
tovec v judu patří mezi top 20 nejlepších 
judistů světového žebříčku, na MS obsadil 
7. místo a na OH v Pekingu 9. místo. Při jeho 
příchodu do tělocvičny se soutěž zastavila, 
a potleskem ho přivítala asi stovka přítom-
ných příznivců judo. Po jeho představení 
jsme dali prostor k autogramiádě, kde se 
Pavel Petřikov asi hodinu trpělivě pode-
pisoval na své fotografi e RIO 2016 s osob-
ním a jmenovitým věnováním. Mnohým 
nestačili fotky a tak si nechali podepisovat 
i trička, pásky, kimona zkrátka kdo co chtěl. 
Po ukončení autogramiády si Pavel udělal 
čas a shlédl až do konce přerušenou sou-
těž a po skončení bojů předával vítězům 
na krk osobně zlaté medaile. Taková pocta 
od olympionika Pavla Petřikova mladé ju-
disty nadchla a motivovala k dalším výko-
nům. Nakonec Pavel promluvil nejenom 
k dětem, ale i k rodičům, kde jim sdělil, že 
začínal úplně stejně a jak nesmírně důležitá 
je pro všechny začínající i pokročilé spor-
tovce podpora rodiny a jak moc musí každý 
vložit do tréninku úsilí a času a duševní síly, 
aby něčeho dosáhl. A to platí nejen ve spor-
tu, ale i v životě. Po ukončení turnaje Pavel 
poskytl rozhovor do regionální TV. Mediál-
ním partnerem turnaje byla Evropa 2, kde 
běžela upoutávka na Velkáč Cup 2016 a au-
togramiádu Pavla Petřikova, tuto upoutáv-
ku jste také mohli slyšet na HIT rádio, Frek-
venci 1 a Rádio Blaník. Vše prezentovala 
agentura SBart. Děkujeme za fi nanční pod-
poru této akce obci Velké Březno.

Podle ohlasů se akce zcela jistě vydařila, 
potvrzením nám je gratulace z vedení Čes-
kého svazu judo za uspořádání vynikající 
soutěže.

Turnaj Velkáč CUP 2016 byl do konce 
školního roku pro naše nejmenší judisty 
poslední před začátkem letních prázdnin. 
Starší závodníky ještě čeká Český pohár 
v Chomutově. Na začátku července bude 
KASUGA z.s. pořádat judo tábor v Přícho-
vicích u Harrachova. Jsme rádi za velký zá-
jem, jen z Velkého Března nás jede více jak 
55 a přidá se k nám jako každoročně i klub 
z Třeboně. 

Nás trenéry ještě čeká v polovině červen-
ce seminář v Praze Vršovicích, kde pořádá-
me tří denní zkoušky na vyšší mistrovský 
černý pás Dan pro Český svaz judo, kde 
jsme zároveň instruktoři.

Jsme moc rádi za vzrůstající zájem o judo 
mezi dětmi i rodiči. Všechny požadavky 
dát děti k nám do KASUGA na judo však 
bohužel nejsme schopni uspokojit tak, jak 
bychom si přáli. Opět narážíme na limit 
tělocvičny ZŠ Velké Březno, kde skládání 
a rozkládání tatami o hmotnosti více jak 
1tuny pro děti od 5–10 let je složité. Také 
proto jsme využili nabídky paní starostky 
Malého Března s využitím KD Malé Březno 
pro sportovní vyžití dětí, kde po dohodě se 
starostkou obce a ředitelkou MŠ otevíráme 
od konce června a pak pravidelně od září 
2016 tréninkové prostory judo pro novou 
skupinu děti, s pravidelnými tréninky 1x 
týdně. Zde budeme moci mít téměř na stá-
lo položenou tatami a tak budeme moci 
přijímat i ty nejmenší dětičky z MŠ a úplné 
začátečníky. Obavy zda naplníme skupinu, 
předčila naše očekávání, již nyní máme cca 
25 přihlášených dětí. Děti budou trénovat 
na nové tatami pořízené KASUGA klubem 
z vlastních fi nančních zdrojů a z dotačních 
zdrojů ÚK. 

Kromě tréninku dětí 3x v týdnu běží se-
beobrana pro ženy společně s kruhovými 
fi tness tréninky pravidelně každých 14 dní 
v pátek. Kosenjudo pro chlapy, každý pátek. 
Děkujeme za podporu obci Velké Březno 
pro rok 2016. Zároveň děkujeme za podpo-
ru obce Homole u Panny, která našim mla-
dým judistům pořídila dopadovou tatami.

KASUGA přeje všem krásné letní prázdni-
ny a hodně pohybu.

za KASUGA Tomáš a Věra Bucharovi

ZAJÍMAVOSTI

14. října 1778 
navštívil císař Josef II. 
Velké Březno

Josef II. byl jedním z nejdůležitějších 
panovnických představitelů evropského 
osvícenství, prosadil řadu osvícenských re-
forem. Kdo chodil do školy, nikdy nezapo-
mene, že Toleranční patent a Patent o zru-
šení nevolnictví byly vyhlášeny roku 1781.

V českých zemích se Josef II. těšil ob-
zvláštní oblibě, např. častý výskyt jména 
Josef je odrazem jeho obliby.

O oblibě císaře také svědčí řada pověstí, 
ve kterých se vždy zajímal o život obyčej-
ných lidí, převlékal se za trhany a žebráky, 
aby poznal jejich nuzný život a útisk. V ša-
tech chuďasů pak uděloval netolerantním 
a zlým občanům jeho zemí lekce, aby příště 
chudým pomáhali. Můžeme se o tom pře-
svědčit např. v televizi často hrané pohádce 
Císař a tambor*, ta právě vznikla na motivy 
pověstí o císaři Josefu II. 

V říjnu 1778 císař objížděl pozice ra-
kouské armády, která měla čelit dalšímu 
pruskému vpádu do Čech. Josef II. přijel 
nejprve do Merboltic. Monarcha zde do-
konce v domě čp. 5 poobědval. Odtud pak 
pokračoval do Verneřic. Svědčí o tom zápis, 
který do pamětní knihy zdejší farnosti učinil 
P. Christian Neczas: 13. října 1778 navštívil 
náš vznešený monarcha, osvícený, slavný 
a nepřemožitelný císař Josef II. kolem třetí 
hodiny odpoledne Verneřice a ráčil bydliti 
na této naší faře. Dále se můžeme v pamět-
ní knize dočíst, že císař se bez večeře ode-
bral na lože a že jeho lože sestávalo z ječ-
menné slámy a jen pláště z modrého plátna 
jako deky. Ráno císař posnídal čokoládu 
a usedl na koně a vydal se na další cestu. 

Když císař v doprovodu několika gene-
rálů projížděl Příbramí, následovalo jeho 
průvod mnoho místních obyvatel. Císař se 
nechal místními lidmi vyvést na vrchol ne-
daleké Bukové hory, kde sestoupil z koně, 
aby se rozhlédl po okolí. Zde pohovořil 
s několika sedláky a věnoval každému ně-
kolik dukátů. Josefovým průvodcem byl 
příbramský sedlák, který na vrcholu po-
mohl císaři zout jezdecké boty a byl za to 
odměněn dukátem. Mince se pak v rodině 
dědila jako velká vzácnost. 

Jakou až posvátnou úctu vesničané k cí-
saři chovali, dokazuje příhoda ze Staré Ho-
mole, dnes již neexistující vesničky na již-
ním svahu Bukové hory. Josef II. tudy projel 
při cestě z vrcholu Bukové hory a napil se 
z jedné místní studánky. Místu se začalo ří-
kat Kaiserborn (Císařská studánka) a taměj-
ší obyvatelé sem ještě po sto letech chodili 
pro vodu, když někdo ve vsi onemocněl.

Císař dále zamířil do Vitína, pak pokra-
čoval do Malého Března a v odpoledních 
hodinách 14. října 1778 projel Velkým 
Březnem a cílem jeho cesty bylo Ústí nad 
Labem.

* https://www.youtube.com
/watch?v=j3DW8MW-iYU&feature
=youtu.be&t=7m42s

PaedDr. Jan Darsa

Císař Josef II.
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Vážení občané, rádi bychom znali Vaše starosti a přání, které jsou spojeny s životem našich obcí. Dovolujeme 
si Vás proto požádat o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, na jehož základě mohou zastupitelé a pracov-
níci obce zaměřit svou pozornost správným směrem a zkvalitnit svou práci. Děkujeme Vám.

Dotazník je anonymní. Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si 
žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

1. Jak se Vám v obci žije?

 1. velmi dobře

 2. spíše dobře 

 3. ani dobře ani špatně

 4. spíše špatně

 5. velmi špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? 

 (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

 1. klidný život

 2. dobré mezilidské vztahy

 3. příznivé životní prostředí

 4. blízkost přírody

 5. dostupnost pracovních příležitostí

 6. dobrá dopravní dostupnost 

 7. kulturní a společenský život

 8. sportovní vyžití

 9. vzhled obce

 10. jiné:

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek 

 (v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):

3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? 

 (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

 1. špatné vztahy mezi lidmi

 2. nezájem obyvatel o obec

 3. málo kvalitní životní prostředí

 4. nedostatek pracovních příležitostí

 5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb

 6. nedostatečný kulturní a společenský život

 7. špatná dostupnost lékaře

 8. nevyhovující veřejná doprava

 9. nedostatečná bytová výstavba

 10. nepořádek v obci

 11. špatné podmínky pro podnikání

 12. jiné:

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?

Velmi

spokojen

Spíše

spokojen

Spíše

nespokojen

Velmi

nespokojen

  1 Bydlení 1 2 3 4

  2 Školství 1 2 3 4

  3 Zdravotnictví 1 2 3 4

  4 Veřejná doprava 1 2 3 4

  5 Kultura a společenský život 1 2 3 4

  6 Sportovní vyžití 1 2 3 4

  7 Životní prostředí 1 2 3 4

  8 Péče obce o své prostředí 1 2 3 4

  9 Podmínky pro podnikání 1 2 3 4

10 Rozvoj obce 1 2 3 4

11 Informovanost o dění v obci 1 2 3 4
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6. Sledujete informace o dění v obci na webových 

stránkách?

 1. pravidelně (min. 1 x za týden) 

 2. občas (cca 1 za měsíc)

 3. vůbec

 4. nemám internet

7. Představte si, že můžete rozhodnout o využití 

obecních fi nančních prostředků. Na co byste je 

přednostně využil/a?

 (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

 1. zlepšení podmínek pro podnikání

 2. podpora bytové výstavby

 3. zřízení dalších provozoven obchodu 

  a služeb v obci

 4. rekonstrukce místních komunikací

 5. podpora kulturních, společenských a sportovních

  aktivit

 6. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

 7. opravy památek v obci

 8. výstavba nové školní jídelny

 9. výstavba nové školní tělocvičny (sportovní haly)

 10. rekonstrukce ubytovny v areálu 

  FK JISKRA Velké Březno

 11. výstavba nových sportovišť

 12. obnova vodohospodářské infrastruktury 

  v majetku obce

 13. podpora cestovního ruchu

 14. jiné: 

Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.

8. Váš věk?

 1. 15–29 let 

 2. 30–49 let 

 3. 50–64 let

 4. 65 a více let

9. Vaše pohlaví?

 1. muž

 2. žena

10. Jak dlouho žijete v obci:

 1. žiji od narození

 2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči

 3. přistěhoval jsem se v dospělosti 

  před více než pěti lety

 4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních 

  pěti letech

11. Typ Vaší domácnosti:

 1. domácnost bez dětí

 2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)

 3. jiné 


