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Výtisk pro občany obce zdarma

Rozsvícení vánočního stromečku
Na první adventní neděli se uskutečnila již tradiční kulturní akce rozsvícení vánočního stromku,
kterou zorganizovala kulturní komise obce. Již před šestou hodinou se začalo scházet četné publikum. Akci zahájil starosta obce Michal Kulhánek svým vánočním projevem. Kulturní program
zajišťovaly děti z naší základní školy. Všichni mohli ochutnat výborné vánoční cukroví z kuchyně
paní Charvátové, Dvořanové,
Hovorkové a Šidákové. Svařák
na zahřátí zajistil pan Krejčí.
Vánoční stromeček rozsvítila
malá výherkyně pěvecké soutěže ve vánočních koledách.
Jsme rádi, že jsme se sešli
v hojném počtu a děkujeme
všem, kteří pomohli na místě
s organizací.
Za kulturní komisi přejeme
pohodové strávení adventu,
svátků vánočních a šťastný
vstup do nového roku.
Ivana Charvátová
a Jan Haspra

Významný odborný počin
velkobřezenského učitele
V řadě povolání platí nutnost se stále vzdělávat a získávat nejnovější poznatky. Samozřejmě to též platí o učitelském povolání. Je
velmi cenné, když učitel je schopen nejnovější poznatky sloučit se
svojí praxí nebo badatelskou činností a výsledkem se stane odborná či didaktická publikace.
V nedávných letech se podařilo několika velkobřezenským učitelům publikovat texty, které svým významem upoutaly pozornost
odborné veřejnosti a sdělovacích prostředků. Objevila se regionální příručka o Velkém Březně, kniha o dějinách ústeckého divadla,
byly zpracovány pověsti Velkého Března a okolí, zaujala sbírka

úloh z matematiky a publikace o orchidejích Českého středohoří
nechybí v knihovně milovníků přírody. Posledním významným odborným publikačním počinem je celostátní učebnice německého
jazyka, kterou v těchto dnech vydává nakladatelství Fraus.
Naplňuje mě hrdostí představa, že podle učebnice velkobřezenského vesnického učitele se budou učit děti v Praze a dalších městech
České republiky!
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

Vaření obědů externím
strávníkům
Po provedení kalkulace nákladů na cenu oběda externím strávníkům a zároveň se stanovením ceny oběda došlo i k vyhodnocení organizačních možností a potřeb Domova pro seniory Velké
Březno, p. o., zejména potřeb našich klientů při poskytování sociálních služeb a kapacitních možností kuchyně. Přes veškerou snahu a s ohledem na prioritní potřeby při poskytování pobytových
sociálních služeb jsme dospěli k rozhodnutí s konečnou platností
neobnovit vaření obědů pro externí strávníky od ledna 2017.
Mgr. Tomáš Kříž, ředitel Domova pro seniory Velké Březno, p.o.

Bezplatné právní poradenství

Mgr. Oldřich Poul, spoluautor učebnice Deutsch mit Max. Učitel
němčiny a zeměpisu na Základní škole ve Velkém Březně, člen
představenstva Spolku germanistů a učitelů němčiny (SGUN)

Jak již bylo v jednom z minulých vydání zpravodaje uvedeno, dovolujeme si připomenout, že na Obecním úřadě Velké Březno funguje
služba bezplatné právní poradenství, a to:
Pondělí a středa vždy od 13.00 – 14.00 hodin.
Na základě individuální domluvy je možné se dohodnout i na jiném termínu. Pro tyto účely je možné využít e-mail: pravniporadenstvi1@seznam.cz případně osobní kontakt ve shora uvedených
termínech.
Mgr. Pavlína Linková, Úsek sociálních věcí

2

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,
rok 2016 je téměř u konce a stejně jako
v loni bych chtěl na tomto místě poděkovat
všem, kteří se podíleli na zajištění chodu
naší obce. Poděkování patří všem zastupitelům a členům komisí rady, zaměstnancům
obecního úřadu a příspěvkových organizací obce, dobrovolným hasičům, aktivním
organizátorům kulturních a společenských
akcí i trenérům sportovních organizací, kteří vedou naše děti k aktivnímu sportování.
V letošním roce provedlo zastupitelstvo
obce, krom mnoha jiných důležitých, i několik rozhodnutí, která mají dlouhodobý
dopad na občany naší obce. Tím zřejmě nejdůležitějším bylo schválení pořízení nového územního plánu, který musí být schválen zastupitelstvem obce do konce roku
2020, kdy končí platnost stávajícího územního plánu. V souvislosti se zahájením prací
na novém územním plánu jsme na obecní
webové stránky umístili formulář pro podněty vlastníků pozemků, kteří chtějí účel
využití svého pozemku v novém územním
plánu změnit. Sběr podnětů bude probíhat
do 31. 1. 2017, nicméně podnět může být
uplatněn písemně do zahájení projednání
návrhu Zadání nového územního plánu.
V letošním roce také pokračovaly práce
na tvorbě strategického dokumentu rozvoje naší obce, který má formulovat rozvojové
aktivity obce pro období let 2016 až 2025
s možným přesahem do let následujících.
Pro zjištění názorů občanů na stávající situaci v obci a představ o jejím budoucím
rozvoji proběhlo dotazníkové šetření mezi
občany a veřejná beseda, která hodnotila
výsledky šetření a vzešlé návrhy. V současnosti probíhá stanovení vize a strategických
cílů, na základě kterých budou vytvořeny
konkrétní aktivity k naplnění cílů vzešlých
z dotazníkového šetření a veřejné diskuze.
Letos bylo také rozhodnuto o zpracování
projektové dokumentace na výstavbu nové
školní jídelny a v roce příštím se předpokládá dokončení projektových prací a zahájení
prací stavebních. Tato akce bude tou nejzásadnějších investiční akcí roku 2017 a bude
mít výrazný dopad do rozpočtu obce pro
rok 2017 i roky následující. Financování této
investice budeme řešit částečně z vlastních
prostředků, částečně z úvěru.
Důležitým rozhodnutím zastupitelstva
obce bylo také zadání zpracování projektové dokumentace a zpracování žádosti
o dotaci z „Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020“ na intenziﬁkaci

ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV

čistírny odpadních vod Velké Březno.
V letošním roce proběhla také celá řada
akcí investičního charakteru či charakteru
obnovy majetku, o kterých jste již byli informováni v předchozích nebo teprve budete
v nejnovějším vydání velkobřezenského
zpravodaje.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem
všech zastupitelů obce a zaměstnanců
obecního úřadu popřál poklidné a spokojené prožití vánočních svátků, pevné zdraví
a mnoho úspěchů v osobním i pracovním
životě v roce 2017.
Michal Kulhánek, starosta obce

Krásné Vánoce
a šťastný nový
rok 2017
Tým zaměstnanců vodárenského provozu, který Vám zabezpečuje dodávku pitné
vody a odvod a vyčištění vody odpadní,
přeje Všem svým odběratelům krásné prožití vánočních svátků, veselý Silvestr a vše
nejlepší do roku 2017.
Za provoz VaK Ing. Jana Lípová
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ČOV Velké Březno – celková výměna zařízení česlí, Velké Březno – výměna vodovodu
v části ulice Zadní a propoj do ulice Nová,
Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV.
Celkové náklady na výše uvedené stavby
jsou hrazeny v částce 3.055.566,50 Kč (70 %)
ze zdrojů KUÚK a v částce 1.309.528,52 Kč
(30 %) ze zdrojů obce.
Michal Kulhánek, starosta obce

Doplnění informace
k soutěži Otevřeno –
Zavřeno
V minulém čísle OZ jsme informovali
o soutěži Otevřeno–Zavřeno, organizované
nezávislou organizací Otevřená společnost.
Nezávislá komise a veřejnost velmi kladně
hodnotily otevřenost a množství informací,
které vedení obce sdílí na internetových
stránkách. V kategorii Přístup k informacím
jsme získali 7. místo z 18 nominací, což je
velký úspěch. Již samotný postup do 2. kola
veřejné soutěže byl pro nás uznáním. Z celého Ústeckého kraje postoupily do 2. kola
pouze město Děčín a Obec Velké Březno.
Jiří Pavliš, zastupitel

Jak by mohl vypadat
park na náměstí
ve Velkém Březně?

Uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace
z Fondu vodního
hospodářství ÚK
Naše obec byla úspěšná při podání žádosti o dotaci z Fondu vodního hospodářství ÚK a Zastupitelstvo Ústeckého kraje
tak schválilo usnesením č.110/31Z/2016 ze
dne 5. 9. 2016 poskytnutí investiční dotace
na podporu těchto obecních staveb: Velké
Březno Mlýnská ulice – obnova vodovodu,

V rámci spolupráce se Střední průmyslovou školou stavební a Střední odbornou
školou stavební a technickou v Krásném
Březně vytvořili studenti maturitních ročníků v rámci ročníkových prací návrhy parkových úprav prostoru náměstí pod hodinami ve Velkém Březně. Vytvořené návrhy by
v době, kdy čtete tento zpravodaj, již měly
být k dispozici na webových stránkách
obce a v papírové podobě k nahlédnutí
v podatelně obecního úřadu. K těmto návrhům připravujeme na obecních webových
stránkách anketu, ve které je možné přidělit svůj hlas tomu návrhu, který považujete
za nejlepší. Po vyhodnocení ankety, budou
vybrány tři nejzdařilejší návrhy, jejichž autory obec ﬁnančně odmění. Tyto návrhy
a výsledky ankety budou poté sloužit jako
podklad pro zpracování profesionální projektové dokumentace potřebné k následné
realizaci.
Michal Kulhánek, starosta obce

Úřední hodiny
Obecního úřadu Velké Březno
po vánočních svátcích:
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.

pro veřejnost zavřeno
pro veřejnost zavřeno
pro veřejnost zavřeno
pro veřejnost zavřeno
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Nastává čas zimní
údržby
V létě proběhlo výběrové řízení na zimní údržbu v obci Velké Březno, kterého se
zúčastnily tři ﬁrmy: Technické služby Děčín,
a.s., Horčík s.r.o. a AVE Ústí nad Labem s.r.o.
Nově se o zimní údržbu v obci postarají
Technické služby Děčín, a.s., které předložily nejvhodnější nabídku. V listopadu při
prvním výjezdu si ﬁrma vedla bez zjevných
nedostatků.
V letním období proběhla výsprava místních komunikací a to ﬁrmou SaM Děčín,
která vyhrála výběrové řízení. Přehled prací
a lokalit:
• u garáže ve Vítově u mostu
• v ulicích Mlýnská – směr od zdravotního
střediska, Krátká, Školní – v křižovatce,
Tovární, Klášterní – směr od domova pro
seniory, Pastviny, Kolonka
• kaverny – podél plotu u zdravotního
střediska, na křižovatce Nad Nádražím,
v Zámecké ulici, v Kolonce – nad hřištěm
• oprava vjezdu u čp 206 Litoměřická
a do pískovny – AB Valtířov
• konec chodníku v Litoměřické ulici (nad
bývalým kinem)
• kanál v Zadní ulici a propadlá kanalizace
ve Valtířově

ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV

3

Koncem listopadu došlo k opravě místní
komunikace na p. p. 37 kú Vítov u Velkého
Března, jedná se o panelovou komunikaci
k ulici Pod Vartou, kde stále probíhá výstavba nových rodinných domů.

Problematika
přestupkového
řízení

Na dětských hřištích byly opraveny poškozené herní prvky a doplněny dopadové
plochy.
Ve Valtířově byl nainstalován zpomalovací práh z důvodu zvýšení bezpečnosti.
Kateřina Jelínková,
Správa obecních pozemků
a Silniční hospodářství

Dovoluji si Vás stručně informovat o některých aspektech řízení o přestupcích
proti veřejnému pořádku, občanskému
soužití či majetku, kterými se zabýváme
na obecním úřadě. Přestupky řeší Komise
k projednávání přestupků (dále jen Komise), která je tříčlenná, jmenoval ji starosta
obce a tato komise je zvláštním orgánem
obce.
Přestupkový zákon deﬁnuje účastníky
řízení v rámci řízení o přestupku. Jedním
z účastníků řízení je samozřejmě obviněný
z přestupku – ten, který přestupek spáchal.
Obviněný má v tomto řízení svá práva i povinnosti. Jednou z povinností je, aby se
obviněný dostavil na předvolání ke správnímu orgánu, který je v tomto případě
představován Komisí a pokud se z prokazatelně závažných důvodů dostavit nemůže, je nutné, aby se Komisi v dostatečném
předstihu omluvil a důvody, pro které se
nemůže dostavit, prokázal. Pokud obviněný s Komisí nespolupracuje, k jednání
se nedostaví, neomluví se a maří tak toto
jednání, může být tento postup kvaliﬁkován jako závažné ztěžování postupu řízení
a za takovýto postup může být obviněnému uložena pořádková pokuta až do výše
50 000,– Kč. Dále je třeba doplnit, že přestupek lze projednat i v případě nepřítomnosti obviněného, pokud se přes prokazatelné doručení předvolání k ústnímu
jednání k jednání bez domluvy nedostavil
nebo odmítl dostavit. Tímto však obviněný
ztrácí možnost navrhovat důkazy a předkládat návrhy na svoji obhajobu.
Uložení sankce ve formě pokuty se
vystavuje i ten, kdo je pozván k podání
vysvětlení a bez omluvy se ke Komisi nedostaví. Komise jako správní orgán může
pozvat občana k podání vysvětlení tehdy,
když z oznámení o přestupku nejsou zcela
zřejmé veškeré skutečnosti, které jsou pro
správní orgán nezbytné k vytvoření úsudku
o postupu v dalším řízení. Každý občan je
povinen podat správním orgánům nezbytné vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku. Platná právní úprava dále
doplňuje, že tomu, kdo se bez závažných
důvodů nedostaví na výzvu k podání vysvětlení nebo kdo podat vysvětlení odmítá, může být uložena pořádková pokuta až
do výše 5000,– Kč. Zároveň každý, kdo není
v přestupkovém řízení účastníkem řízení,
má povinnost podat svědeckou výpověď.
Je však také třeba zmínit, že v rámci
platné právní úpravy jsou stanoveny výjimečné důvody, pro které občan může
odepřít podání vysvětlení, případně i svědeckou výpověď. Tyto závažné důvody je
však vždy nutné správnímu orgánu sdělit
a prokázat.

Proběhla údržba a opravy na dětských hřištích včetně dopadových ploch

Zpomalovací práh ve Valtířově instalovaný pro zvýšení bezpečnosti
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Dovoluji si tedy tímto apelovat na důležitost aktivní komunikace ze strany účastníků přestupkového řízení i svědků směrem ke Komisi k projednávání přestupků,
aby z jejich strany docházelo k včasnému
oznámení důvodů, pro které se případně
nemohou dostavit k podání vysvětlení, případně k ústnímu jednání. Eliminují se tím
následné komplikace a průtahy v řízení,
které mohou vyústit v důsledky v podobě
ﬁnančních sankcí.
Mgr. Pavlína Linková,
Komise k projednávání přestupků
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Pronájem
obecních bytů
bude od 1. 1. 2017
dle nových pravidel
Rada obce schválila na svém 36. jednání
dne 19. 10. 2016 návrh Pravidel pro příjem
žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv
o nájmu bytů zvláštního určení v majetku
obce Velké Březno (Domy s pečovatelskou
službou – DPS a byty pro příjmově vymezené osoby – tzv. „Markéty“) a pravidel pro
příjem návrhu (žádosti) na uzavření smlouvy o nájem „běžného“ bytu ve vlastnictví
obce Velké Březno, který předkládala majetková a bytová komise obce.
Schválená pravidla mají za cíl zprůhlednit dosavadní praxi při rozhodování o tom,
s kým, proč a na jaký byt bude s žadatelem
uzavřena nájemní smlouva.
Pravidla pro příjem návrhu na uzavření
smlouvy o nájem „ běžného“ bytu ve vlastnictví obce Velké Březno stanovují postup
žadatele a úřadu při příjmu a projednání
žádosti o nájem obecního bytu (nově je
zavedeno bodové hodnocení). Bodové
hodnocení se netýká bytů se zvláštním určením. Byty se zvláštním určením jsou prozatím byty v DPS a byty v tzv. Markétách.
Do budoucna přibydou ještě sociální byty.
Účinnost pravidel je od 1. 1. 2017. Žádosti evidované ve stávajícím seznamu bude
potřeba doplnit dle těchto pravidel. Nový
formulář pro příjem žádostí se připravuje
a bude dostupný na webových stránkách
obce.
Michal Kulhánek, starosta obce

Krátce z Úseku
správy obecního
majetku.
Od září do konce roku 2016 byly a ještě
budou vedle běžných drobných oprav realizovány následující větší opravy a stavební
akce.
1) Zateplení stropů podkrovních bytů
v objektech Na Výsluní 390 a 391.
2) Na Výsluní 390, byt č. 1 – odstranění

5)

6)

7)

8)

havarijního stavu zatékání vody ze sprchového koutu do podlahy a stěn provedením dvousložkové hydroizolace
na podlaze a do 50cm výše stěn, nová
betonová mazanina a dlažba podlahy,
nové obklady do výše 50cm.
Nové oplocení Sběrného dvoru z betonových pohledových plotovek včetně 2ks
vjezdových brán. Volné prostranství, sloužící pro nádoby na separovaný odpad,
bylo na zadní části upraveno betonovými
květináči ve třech odskakujících řadách
a je připraveno pro jarní výsadbu zeleně.
Byly dokončeny kontroly veškerých
plynových zařízení v majetku obce revizním technikem a byly nám předány
periodické revizní zprávy.
Litoměřická 248 – přestavba venkovního schodiště včetně odvodnění a konečná úprava po hydroizolačním výkopu kolem objektu.
Ústecká 149 a 152 – výměna staré olověné přípojky potrubím z PE a osazení
nové zemní zákopové soupravy (uzávěry). V chodníku podél objektu byla provedena hydroizolace objektu.
Ústecká ulice – výměna části poškozené
dešťové kanalizace a obnova zaústění
do Homolského potoku.
Zahradní 182 – výměna střešních oken
v podkrovní bytové jednotce včetně doplnění tepelné izolace a opravy sádrokartonových podhledů kolem oken.
Miroslav Šesták,
Úsek správy obecního majetku

Schvalovací postup
při pořízení stavby
Stále často dochází k pochybení při
provádění drobných staveb. Např. u přípojek na vlastním pozemku a u staveb
do 25 m2. Co je pro konkrétní stavby
potřeba, kdy je nutné stavební povolení
nebo ohlášení a kdy ne, popisuje schvalovací postup.
Daniela Křížová, Stavební úřad
Celý proces schvalování na stavebním
úřadě je rozdělen do dvou základních částí:
Stavbu musíme umístit (mimo jednoduché stavby – viz tabulka), proto je nutné
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a projít správním procesem pro
umístění stavby. Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas.
Územní souhlas lze vydat pouze v případě, když je záměr v zastavěném území nebo
v zastavitelné ploše (lze zjistit z územního
plánu obce), poměry v území se podstatně
nemění a záměr nevyžaduje nové nároky
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Současně se musí jednat o jeden
ze zákonem výslovně stanovených záměrů:
• stavební záměry, které v dalším stadiu
nevyžadují stavební povolení
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• ohlašované stavby, jejich změny a zařízení
• změny staveb
• změny druhu pozemku o výměře nad
300 m2 nejvíce však do 1000 m2
• stavby umisťované v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu
užívání, nemění se vnější půdorysné
ohraničení a výškové uspořádání prostoru
• terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo
hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce
však do 1000 m2 na pozemcích, které
nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím,
pokud nedochází k nakládání s odpady
• odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy nad 300 m2
nejvíce však do 1000 m2, které neslouží
pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou
způsobit znečištění životního prostředí
Vzhledem k tomu, že se nejedná o správní řízení, nelze proti žádosti o vydání územního souhlasu podávat námitky či připomínky. Stavební úřad proto posuzuje pouze
skutečnost, jestli záměr splňuje zákonné
podmínky pro vydání souhlasu. V případě
že nesplňuje, nařídí stavební úřad usnesením konání územního řízení. Pokud jsou
všechny podmínky splněny, vydá stavební
úřad ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti
územní souhlas a doručí ho písemně žadateli. Doručením žadateli nabývá územní
souhlas právní moci. Podobně jako územní rozhodnutí má územní souhlas platnost
po dobu dvou let, přičemž tuto dobu nelze
nijak prodloužit.
Územní souhlas je tedy ze všech tří způsobu schvalování staveb nejrychlejší, nejjednodušší a nejefektivnější, omezen je
však pouze na určité vybrané záměry.
Stavbu musíme povolit – některé stavby
již stavební povolení nepotřebují, popřípadě pro ně postačí tzv. ohlášení. Dokumentace je pro stavební povolení nebo ohlášení totožná. Postup ohlášení je jednodušší
z hlediska správního řízení, ale nutností je
mít souhlas „souseda“.
Zastavěná plocha pozemku je součtem
všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí
plocha ohraničená pravoúhlými průměty
vnějšího líce obvodových konstrukcí všech
nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se
započítávají. U objektů poloodkrytých (bez
některých obvodových stěn) je zastavěná
plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny.
Jaká dokumentace je vyžadována k jednotlivým krokům, to je obsaženo ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
(viz zvláštní příloha Zpravodaje).
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Co podstatného
plánujeme
v roce 2017?

či výborů lze opět najít na obecních stránkách.
Rád bych se též zmínil, co se obci z mého
pohledu povedlo a kde je naopak prostor
pro zlepšení.

Rok 2017 bude z hlediska investičního
rozvoje obce a obnovy jedním z nejnáročnějších. Jednoznačně nejdůležitější a ﬁnančně nejnáročnější investiční akcí bude
výstavba nové školní jídelny, s kterou je
spojené také nutné rozšíření místní komunikace Pod Strání za školním hřištěm. Připravena je projektová dokumentace k vybudování hlásného a výstražného systému
obce (rozhlasu), na jehož realizaci budeme
žádat o dotaci z „Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020“. Plánované
jsou investice také ve vodním hospodářství: Zpracování projektové dokumentace
a zpracování žádosti o dotaci z „Operačního
programu Životního prostředí 2014 – 2020“
na intenziﬁkaci čistírny odpadních vod Velké Březno. V ulici Zadní je plánována obnova přestárlého vodovodu, v Kolonii ve Valtířově se počítá s obnovou čerpací stanice
odpadních vod.
V plánu jsou samozřejmě také opravy
a rekonstrukce v bytovém a nebytovém
hospodářství, opravy místních komunikací
a v případě získání dotace také realizace
nového chodníku pod zámkem. Ministerstvo kultury bychom chtěli požádat také
o dotaci na opravu sloupu 14. svatých pomocníků ve Valtířově.
Michal Kulhánek, starosta obce

Povedlo se:
• Zlepšilo se sledování a vymáhání dlužných částek z nájmu obecních bytů
a dalších poplatků (výběr dluhů by měla
být trvale jedna z priorit vedení obce).
• Zavedl se nový systém sběru odpadu
a otevřel se sběrný dvůr (systém sběru
bude třeba vyhodnotit v příštím roce
a upravit, pokud budou další požadavky).
• Začala aktualizace Územního plánu
a tvoří se Strategický dokument rozvoje
obce. Oba dokumenty jsou nutné pro
přidělení jakékoli státní dotace a musí
být kvalitní.

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

Poděkování
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám
všem popřát příjemné období adventní,
krásné vánoce a hezký nový rok 2017.
Za sdružení „ SNK V. Březno a Valtířov
pro změnu“
Miloš Hudík – zastupitel obce

Co by se mělo zlepšit:
• Péče o čistotu a vzhled obce (práce a řízení VPP pracovníků, vzhled obecních
domů a pozemků).
• Péče a údržba zeleně – chybí koncepce
a plán s prioritami co a jak se má udržovat a obnovovat (alespoň já jsem žádný
dosud neviděl).
• Nelíbí se mi umístění sběrného dvora
v centru obce a chtěl bych, aby v dlouhodobých plánech rozvoje obce bylo
jeho přemístění.
• Příjem státních a EU dotací, urychlit dokončení Územního plánu a Strategického dokumentu.
• Mít připravené i drobné projekty pro
případ vyhlášení dotace a podání požadavku v krátkém termínu i s ohledem
na omezené ﬁnanční prostředky, které
má obec k dispozici.
Dovolte mi popřát všem spoluobčanům
z Valtířova a Velkého Března pohodové
vánoční svátky a úspěšný rok 2017.
Jiří Pavliš, zastupitel obce

Názor
Protože se blíží konec roku, nastává opět
vhodná doba pro zhodnocení celoroční
práce zastupitele.
Aktivně jsem se účastnil letošních jednání zastupitelstva (všech kromě dvou absencí z důvodu dovolené). Aktivitu každého
zastupitele lze vysledovat v zápisech z jednání, které jsou k dispozici na obecních internetových stránkách.
Pracuji v Kontrolním a Finančním výboru
a jsem členem Majetkové a bytové komise.
Informace o činnosti jednotlivých komisí

Vizualizace nové podoby Loděnice Valtířov
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AKTUALITA

Revitalizace areálu
Loděnice Valtířov
V roce 2017 by měly proběhnout demolice nepotřebných objektů a ploch v areálu
loděnice. Bude vybrán zhotovitel projektové dokumentace pro účely územního a stavebního řízení. Bude iniciován proces pro
zajištění dotace pro umožnění vzniku tohoto areálu a hledáni investoři, kteří by se
chtěli podílet na vzniku a provozování těch
částí a funkcí areálu, na něž se nepředpokládá, že by mohl vzniknout dotační titul –
(komerční jednotky, půjčovny, restaurace).
Samotný vznik vizualizační studie areálu
by měl umožnit rozšíření myšlenky volnočasového areálu a rámci Loděnic Valtířov
do širokého okolí a jejím prostřednictvím
najít občany, kteří v záměru najdou zalíbení
a budou se chtít přímo či nepřímo podílet
na jejím zhmotnění.
Na přelomu roku 2017/2018 by měla být
hotova projektová dokumentace a mělo
by být zahájeno územní a stavební řízení
pro předmětnou stavbu. S ohledem na investiční náročnost tohoto projektu nelze
očekávat, že areál bude postaven naráz.
Spíše bude svou novou podobu získávat
postupně. Obrysy konkrétních hmot objektů, venkovních ploch a sportovišť tak vyplynou z výsledků jednání se zájemci, kteří se
budou chtít podílet na vzniku a provozování areálu a také komerčních prostor a obchodních jednotek.
Poté, co bude vydáno stavební povolení
a bude vyřízena dotace, by nejdéle do 2 let
měla proběhnout výstavba hlavních účelo-
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Vizualizace nové podoby Loděnice Valtířov
vých objektů, venkovních ploch a sportovišť, a to zejména těch, na něž lze očekávat
zisk dotačního titulu. Stěžejní účel projektu
je vznik volnočasového areálu pro rekreační vyžití občanů Ústeckého kraje a jeho
návštěvníků a ten by měl být hrubým odhadem do 3 – 4 let naplněn. Očekáváme, že
v první vlně by mělo vzniknout přístaviště
lodí s molem, odpočinkové plochy, sportoviště, dětské hřiště, místa pro rybáře a cyklostezka, aby se do revitalizovaného areálu
znovu vrátil život. Z vizualizace je zřejmé, že
tento projekt má v kontextu veřejného prostoru Ústí nad Labem nesporný potenciál
a měl by přilákat případné zájemce hodlající participovat na projektu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko
do mateřské školy
Školní vlak již vjíždí do měsíce prosince,
my se přesto velice rádi ohlédneme zpět,
protože za sebou necháváme spoustu dobrodružství, společných zážitků i nezapo-

menutelných chvil. Nové Berušky vyhrály
svůj boj nad ranními slzičkami a steskem
po rodičích, nyní statečně mávají na rozloučenou a odpoledne se hrdě hlásí ke svým
výtvorům, chlubí se rodičům novými říkankami, broukají melodie naučených písniček
a po svém vyprávějí své zážitky.
Dýňování a opékání buřtíků – tradiční
odpolední akce, při které děti a rodiče dokázali společnými silami vykouzlit z obyčejných dýní nádherná díla, ta nám pak nějakou dobu zdobila školní zahradu. Příjemné
bylo i neformální popovídání u ohně, ope-

Po oživení areálu lze očekávat, že vznikne mezi veřejností poptávka po volnočasových, zejména sportovních aktivitách,
kterých není v Ústí nad Labem nazbyt. To
by mělo iniciovat vznik půjčovny sportovních lodí, kol a kolečkových bruslí, vybudování ubytování nejen pro rybáře a zahájení
provozu restaurace s vyhlídkovou terasou.
Dále je možné, že v lokalitě vznikne veslařský a/nebo kanoistický oddíl.
Jak už bylo dříve avizováno, očekává se,
že oproti stávajícímu stavu bude areál celoročně přístupný pro veřejnost.
V případě, že byste měli dotazy k projektu, či se po zveřejnění vizualizací přihlásili
první zájemci, kteří by se chtěli nápady či
jinak spolupodílet na rozvoji této lokality,
určitě se na nás neváhejte obrátit.
Martin Beránek,
jednatel, STRANLIN s.r.o.

Snímek z tradiční akce „dýňování“ a opékání buřtíků
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čení buřtíků a zahřátí se dobrým čajíkem
od našich kuchařinek.
Malí plaváčci úspěšně dokončili svůj desetitýdenní předplavecký výcvik. Výuka
probíhala pod odborným vedením cvičitelky plavání a vodní záchranářky. V době výuky plavání se děti pohybovaly jak ve výukovém bazénu, brouzdališti, tak i v plaveckém
bazénu. Postupně se otužovaly a seznamovaly s vodou pomocí říkanek a písniček.
Nejdůležitější metodou při aktivitách dětí
byla hra a motivace veškeré pohybové
činnosti. Děti si osvojily základní plavecké
dovednosti, které budou dál postupovat
do výuky plavání na ZŠ.
Rádi vzpomínáme na pravidelná divadelní představení, která za námi jezdí přímo
do školky. Ale také na obrovský sportovní
zážitek, kdy jsme se stali fotbalisty a vyzkoušeli si skutečný trénink na fotbalovém
hřišti TJ Velké Březno. Všichni jsme odcházeli s medailí na krku, spoustou dárků a plni
opravdového nadšení.
V téměř zimním období se vydat do zoologické zahrady nebývá až tak obvyklé, ale
my jsme se do ZOO vypravili hlavně proto,
abychom ozdobili stromky zpěvným ptáčkům, kteří u nás přes zimu zůstávají. Předcházely tomu samozřejmě velké přípravy
– výroba ozdob z ptačího zobu a jiných ptačích dobrůtek, sušení jablíček a pomerančů, řetězy z oříšků nebo šípků, ... Díky nápaditosti paní učitelek a šikovnosti dětí jsme
ptáčkům připravili úplnou hostinu. S paní
průvodkyní jsme poznávali druhy zpěvných ptáčků a hlavně jsme se dozvěděli, jak
se o ně v zimě správně starat. Domů jsme si
nesli kartičku s nápovědou a do školky ptačí
pexesa. Stromy, které jsme zdobili, najdete
pod výběhem antilop a jelenů, jsou označeny cedulkou MŠ Velké Březno. Za odměnu
jsme se pak podívali do pavilonu slonů, kde
zrovna probíhala ranní hygiena – sprchování a snídaně.

ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV
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Nyní se již těšíme na Mikuláše a jeho
družinu, pilně se připravujeme na vánoční
besídky, chystáme další společné tvoření
s rodiči a rádi jsme přijali od školáků pozvání do mosteckého divadla na pohádku
Vánoce tří sněhuláků.
Závěrem bychom chtěli všem malým
i velkým kamarádům popřát radostné Vánoce, v novém roce pevné zdraví, hodně
štěstí, lásky a porozumění!
Pavla Hasprová, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

72 hodin
na ZŠ Velké Březno
již po páté
I letos se naše škola přihlásila do celorepublikového projektu 72 hodin. Tentokrát
bylo mottem: „Pomáhám, protože chci.....“
a nám se chtělo pomoci právě Martínkovi Maredovi, který má dětskou mozkovou
obrnu a potřebuje korunky na zaplacení
léčby v lázních v Klimkovicích. 14 dní děti
nosily do školy hrnečky, aby do nich mohly
v pátek 14. 10. dostat mošt a odnést si tak
domů „hrneček nový“. Jídelna se od 14.30
proměnila v místo setkání žáků, rodičů, učitelů a nepedagogických pracovníků. Děti
si za poplatek 50 Kč vyrobily draka podle
návrhu naší úžasné vychovatelky Klárky
Budínské, která na akci přichystala veškerý
materiál a šablony. Celá akce by ale neproběhla bez lidí, kteří se v dopoledních hodinách postarali o občerstvení. Lucka a Ivča
Kořínkovy spolu s Petrou Maryškovou nasmažily 156 palačinek. Také bez obětavého

Z akce „72 hodin“
personálu z kuchyně bychom se neobešli.
Pí Knotková sehnala sponzora, pana Štěpána, který daroval na akci 10 kg ovoce.
Na akci také bylo po domácku napečeno,
postarala se o to paní Knotková, Šidáková
a Ličmanová, jejich perníky moc chutnaly. Malé perníčky také odpoledne donesla
paní Kupcová, která si přišla se svými dětmi
vyrobit draka. V odpoledních hodinách se
jídelna naplnila k prasknutí, projekt přišlo
podpořit přes 180 lidí a nálada byla výborná. Za 14 dní rodiče po dětech poslali přes
200 hrnečků, takže bylo u vchodu z čeho
vybírat. Navíc každé dítě dostalo náramek
s mottem celého projektu „Pomáhám, protože chci....“. Sečteno a podtrženo – vybralo
se celkem 13 750 Kč. Velké poděkování patří všem lidem, kteří do školy poslali korunky, i když někteří věděli, že se akce nebudou
moci zúčastnit. Myslím si, že se akce velice
vydařila a zase se ukázalo, jak jsou lidé
ve Velkém Březně a jeho okolí hodní a empatičtí. Všechny fotograﬁe z akce a listina
dárců jsou na webu školy. Peníze byly pí
Mendlovou z Rady rodičů vloženy na účet
konta Bariera, kde má Martínek Mareda zřízen svůj účet.
Děkujeme všem hodným lidem a budeme se těšit na další akci.
Mgr. Lenka Šidáková

Logická olympiáda
2016
Zdobení stromů s dobrotami pro ptáčky v ústecké zoo

Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to
sdružení nadprůměrně inteligentních lidí.
Členem se může stát každý, kdo dosáhne
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v testu inteligence IQ 130. Mensa České
republiky pořádá každoročně soutěž – Logickou olympiádu, která je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje
samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost
samostatného uvažování a pohotového
rozhodování. Logická olympiáda je svým
pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného
logického uvažování.
Do soutěže se letos zaregistrovalo rekordních 61 451 soutěžících z 2 902 škol
z celé České republiky.
Logické olympiády se v tomto roce zúčastnilo 28 žáků z naší školy a do krajského
kola se probojovali tito žáci:
• Marie Procházková z 5. B (16. v kraji)
• Vojtěch Teplan z 3. C (29. v kraji)
• Marie Ludmila Kudělová ze 4. A
(52. v kraji).
Velký úspěch zaznamenáváme i u letošního prvňáčka Matyáše Berjaka z 1. A, který
se umístil na 2. místě. Bohužel pro tuto kategorii není krajské kolo.
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

Návštěva soudu
Žáci devátých tříd Základní školy Velké
Březno navštívili Krajský soud v Ústí nad
Labem, kde měli možnost vidět skutečný
soudní proces. Týkal se případu loupežného přepadení a pokusu o vraždu. Žáci zde
viděli všechny náležitosti soudního procesu – od čtení expertízy, vyslechnutí svědků,
vyjádření obou stran, tedy jak obžalované,
tak oběti, po vynesení rozsudku (16 let nepodmíněně). Po ukončení procesu měli žáci
a učitelé možnost položit otázky vrchnímu
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soudci, který ochotně odpovídal. Všichni si
výlet k soudu pochvalovali, a proto doufáme, že budeme mít možnost se k soudu
zase někdy podívat (samozřejmě pouze
jako diváci).
Robin Truxa, 9. B
4.

„Teorie zůstane
pouhou teorií, pokud
nepřikročíme k činu.“
(J. A. Komenský)
Současnému vzdělávání je často vytýkána odtrženost od reality, žáci se prý učí teoretické poučky, které ve skutečném životě
nikdy nepoužijí. Také řada významných
osobnosti často vzpomíná, že škola jim
o opravdovém životě nic neřekla.
Musím uznat, že je to problém všech škol
a že se nad ním zamýšlí řada generací učitelů i rodičů. Již u Jana Amose Komenského
najdeme myšlenky, které se snaží propojit
teoretickou výuku s praxí. Je skutečností, že
i naše současná základní škola hodně pracuje s teoretickými poznatky. Ohlédl jsem
se za posledním školním rokem s úmyslem zaznamenat případy, kdy se naší škole
ve Velkém Březně povedlo velmi dobře propojit teorii s praxí:
1. Žáci v hodinách literární výchovy četli
ukázky jednotlivých literárních žánrů,
ale také se setkali na besedě s výbornou českou spisovatelkou pro děti
a mládež.
2. Předmět výchova ke zdraví a prevence
negativních jevů vyústily do setkání
s bývalým narkomanem, který je HIV
pozitivní.
3. Vysvětlovat si, že pomoc potřebným

5.

6.

7.

8.

9.

a charitativní činnost patří do vyspělé
společnosti, to jsme teoreticky zvládli,
ale aktivně se zapojit do charitativní
sbírky a osobně se setkat s postiženým
člověkem, to je ten pomyslný krůček
od teorie k praxi.
Dějepisná látka o holocaustu se změnila z teoretické výuky do životního
zážitku díky setkání s ženou, která přežila holocaust. A také návštěva koncentračního tábora Terezín zanechala silné
emocionální zážitky.
Je důležité se o divadle učit, seznamovat se s texty divadelních her, ale zhlédnou divadelní drama v podání vynikajících herců, to bývá ten okamžik, kdy
praktický zážitek se stává nezapomenutelným – návštěvy divadla v Mostě,
Ústí nad Labem a Národního divadla.
Žák nepochybuje, že sběr druhotných
surovin a ekologické chování je teoretický požadavek udržitelného rozvoje.
Něco jiného – konkrétního je sám sbírat
starý papír, do školy přinést 30 baterek
nebo jít uklízet černou skládku.
Teoreticky často seznamujeme žáky
s naším soudním systémem, ale návštěva krajského soudu s případem pokusu
o vraždu s následným vyslechnutím
verdiktu soudu: šestnáct let nepodmíněně, to se vryje do paměti!
Ve škole se učíme o vynikajících osobnostech, v učebnicích máme fotograﬁe
olympioniků (např. Zátopka, Železného, Sáblíkové). Najednou si v tělocvičně
nebo na školním hřišti mohli naši žáci zatrénovat s několika českými olympioniky.
Učíme se teoreticky o záchraně lidského života a pak mezi nás přijde opravdický záchranář, který často při své
práci visí pod vrtulníkem a zachraňuje
lidský život.

V popředí zleva soudce krajského soudu Mgr. Ondřej Peřich a paní učitelka Mgr. Eva Železná, vzadu žáci 9. A a 9. B
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10. Telefonní čísla na hasiče teoreticky známe, ale od profesionálního dálničního
hasiče jsme se toho dověděli mnohem
víc.
11. Připravovat s odborníkem na zdravou
výživu pohoštění na párty také nebyla
žádná nuda.
12. Učíme se o našich vojácích, kteří bojují
v dalekých zemích, ale řekněte, kdo zažil setkání s účastníkem dvou zahraničních misí. A ta uniforma byla opravdová.
13. Věřte, že naši školu Policie ČR nenavštěvuje pouze v případě, že něco vyšetřuje.
14. Pod tento bod bych shrnul zbývající
příklady dobré praxe: žáci pravidelně
chodí na exkurze na úřad práce, reprezentují školu ve velké řadě sportovních
a vědomostních soutěžích, pomáhají
organizovat dětem v MŠ soutěže a např.
Pohádkový park by se bez našich žáků
neobešel.
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

Zkušenosti z výuky
ČJ v 9. A
(Domácí úkoly po internetu)
Žáci si domácí úkol z českého jazyka nezapisují do notýsků či kalendářů. Zadání
vždy naleznou na internetové stránce umimecesky.cz. Zadání provádím na počítači
rychlým zakliknutím požadovaných cvičení
a též označím do jakého dne má být úkol
splněn.
Žáci úkol doma na počítači vypracují
a ten je automaticky uložen na zmíněných
stránkách a v den odevzdání domácího
úkolu vstoupím na jakémkoliv počítači
na stránky umimecesky.cz a prohlédnu si
přehled zpracovaných úkolů. U každého
jména žáka je umístěno hodnocení: 1 první

ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV

úspěchy, 2 dobrý základ, 3 mám zvládnuto,
4 nadpozemský výkon.
Při zpracování úkolu dostávají žáci okamžitě zpětnou vazbu o správnosti doplněných pravopisných jevů. Dále mohou sledovat přehled svých chyb včetně správného
zdůvodnění pravopisného jevu. Za splněný
úkol je považováno hodnocení 3.
Několik krátkých poznámek:
• Doplňková metoda, která využívá čas
strávený u počítače.
• Žák si může i po termínu výsledky jednotlivých úkolů vylepšovat. Je možné
z dlouhodobého hlediska sledovat, jak
se postupně zlepšuje míra zvládnutí
látky a jak je žák schopen postupně své
výsledky zlepšovat.
• Komunikace prostřednictví počítače – je
pro žáka zatím přitažlivá a lákavá.
• Mimo domácích úkolů si může procvičovat pravopisné i syntaktické jevy
formou her: Vtipy, Roboti, Závody, Střílečka, Tetris, Týmovka. Možno vyzkoušet
na stránkách umimecesky.cz.
• Rodiče se mohou kdykoliv podívat, jak
jejich dítě pracuje a případně podle
individuálního zvládání pravopisných
a syntaktických jevů práci cíleně korigovat (příprava k přijímacím zkouškám).
Doporučuji: https://www.youtube.com/
watch?v=bMERdH2tiN8
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči hlásí, informují
V období IV. čtvrtletí 2016 jednotka
SDHO (Sboru dobrovolných hasičů obce)
uskutečnila 11 výjezdů k různým událos-

Odbornou počítačovou učebnu si škola pořídila z projektu EU Peníze školám
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tem, které si vyžádaly 37 hodin aktivního
nasazení.
Z rozboru uvádíme:
• 2x výjezd k požárům (truhlárna Nebočady, trafostanice Valtířov);
• 2x k dopravním nehodám (Malečov, asanace po dopravní nehodě v Zubrnicích);
• 1x k padlému stromu v Byňově;
• 6x k různým událostem (planý poplach
na Střekově, usmrcená osoba v kolejišti
ČD, pátrání po pohřešované osobě, držení zálohy na centrální požární stanici
ve Všebořicích, cvičení k vyproštění osoby z kádě zamořené CO2 v pivovaře ve
Velkém Březně, čerpání vody ve škole
v Malečově).
V pomoci obci jednotka provedla hasičský dozor při akci Pivovarské slavnosti, školní akademii v aule ZŠ Velké Březno. Dále
byla nápomocna při instalování vánočního
stromu na náměstí.
Členové jednotky se také zúčastnili školení obsluhy motorové pily.
Členové jednotky SDHO přejí všem občanům klidné a radostné prožití vánočních svátků a Silvestra 2016, hodně zdraví
a spokojenosti v roce 2017 bez mimořádných událostí.
Za jednotku, Jaroslav Panocha

KULTURA

Zahradní slavnosti
Vážení spoluobčané a sousedé. V sobotu
1. října 2016 se konaly zahradní slavnosti
ve Valtířově. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci celé akce.
Akce, na které se sešlo 120 občanů Valtířova a Velkého Března, aby oslavili konec
léta a užili si poslední slunné odpoledne
letošního roku. Byla to příležitost pochlubit se svými výpěstky, svým chovatelským
umem a kulinářskou dovedností. Všichni
návštěvníci měli možnost prohlédnout si
zvláštní plemeno francouzských kohoutů
a překrásné králíky z chovu místních občanů. Neuvěřitelně obrovské papriky, vyrostlé
na valtířovské půdě, 16 druhů jablek z pouhých 3 stromů. Přičemž na jednom kmeni
je naroubováno až 7 druhů jablek a společně si rostou a nepřekáží si! Ochutnali jsme
sladké, kyselé, slané a všelijaké jiné dobroty
ze zásob našich sousedů. A navíc, všichni,
kteří se nějakým způsobem podíleli na akci
(sponzoři, soutěžící, ti co přinesli na ochutnání, porotci, …) si pochutnali na grilované
krkovici a kýtě.
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Po celé odpoledne probíhaly soutěže pro
malé i velké návštěvníky. Troufnu si říci, že
nejsledovanější soutěží bylo štípání špalků
na čas, do které se přihlásilo 7 statečných.
Byl to strhující zážitek plný adrenalinu
a emocí. Chlapská síla a energie byla doslova hmatatelná.
Další velmi sledovanou soutěží byla
„o nejlepší domácí koláč“, do které se zapojilo 10 cukrářek. Koláče hodnotili všichni
návštěvníci a každý přidělil svůj hlas jednomu, podle svého gusta. Vítězky si pak odnesly domů za svou snahu pěkný dárkový
koš.
Neméně dramatické byly soutěže pro
děti, do kterých se zapojili i rodiče. Výroba
draka se ukázala jako prestižní záležitost
a připomněla nám, že zlaté české ručičky ještě jsou. Škoda, že vězí většinu času
v kapsách. Ze všech soutěží si děti odnesly
velmi pěkné a hodnotné ceny a každé bylo
odměněno sladkostmi.
Pěkné odpoledne zakončilo vystoupení hudební skupiny „Fanda a jeho banda“,
při kterém jsme si všichni zazpívali známé
písně.
Rozhodně se příští rok sejdeme zase
a pěkně si užijeme. Pokud budete mít zájem, jste srdečně zváni.
Na závěr si neodpustím malé zamyšlení…
Díky nezměrnému úsilí a energii, kterou
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Snímek z akce „zamykání bunkru“
jsem s mými pomocníky vynaložila na zorganizování a zajištění celé akce, díky sponzorským darům, které umožnily nákup potřeb a cen do soutěží, se povedla akce, která
splnila moji představu pospolitosti, soužití,
sounáležitosti a vědomí, že kolem sebe
máme spoluobčany, kteří neváhají obětovat něco ze svého volného času, ze svých
peněz a svého pohodlí pro ostatní. Všem
moc děkuji.
Zdeňka Stáňová,
hostinec Na kopečku

Lampionový průvod
Za obrovského zájmu dětí a rodičů proběhl již desátý lampionový průvod. Letos
se rozsvítila cesta mezi valtířovskou pískovnou a velkobřezenským fotbalovým hřištěm 27. 10.

Řopík navštívilo
přes 60 návštěvníků
Při příležitosti státního svátku, 28. října,
proběhl poslední otevírací den roku 2016.
Řopík navštívilo během pomyslného zamykání, přes šedesát návštěvníků, především
rodin s dětmi. Opět proběhla střelba vzduchovkou na terč a došlo i na opékání buřtů.
Dne 6. listopadu 2016 také odvysílala Česká
televize v Událostech v 19.00 hod. reportáž
o bunkru ve Valtířově.
Všem díky za návštěvu během celé sezóny 2016! Budu se na vás opět těšit, po zimní
pauze, v dubnu 2017. Přesné datum bude
na webu www.ropik.unas.cz.
Jan Málek, Muzeum ČSLO Valtířov z.s.

Mikulášská zábava
4. 12. 2016 si přišlo zařádit několik desítek dětí v maskách čertů a andílků na tradiční Mikulášskou zábavu.

Snímek z Lampionového průvodu

Přehled kulturních akcí v naší obci (leden – březen 2017)
Leden
Novoroční setkání sousedů (7. ledna 2017 od 18 hodin)
Pořadatel: Hostinec Na Kopečku
Únor
Maškarní ples, Restaurace Tivoli (3. února 2017)
Pořadatel: Občanské sdružení – ženy Velkého Března a Valtířova
Obecní ples, Restaurace Tivoli (17. února 2017)
Pořadatel: obec Velké Březno

Dětský maškarní ples, Restaurace Tivoli (19. února 2017)
Pořadatel: obec Velké Březno
Březen
MDŽ (11. března 2017 od 18hodin)
Pořadatel: Hostinec Na Kopečku
MDŽ (12. března 2017)
Pořadatel: restaurace U Dubu
Pozn. V případě neuvedení termínu konání dané kulturní akce najdete bližší informace před
jejím konáním buď na webových stránkách obce www. velke-brezno.cz nebo na webových
stránkách pořadatele anebo na vyvěšených plakátech.
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Mikulášská zábava
výhrami a bohužel s osmi prohrami 9. místo
tabulky. Což je pro nás velkým zklamáním.
Musím se ale zmínit, že tým prošel velkými změnami. Několik hráčů nás opustilo
a někteří noví přišli. Za zmínku stojí odchod
Jackela do Svádova, který byl oporou mužstva. A do Malého Března odešel Hodík. Náhradou za tyto hráče jsme získali jiné, kteří
se stále ještě sehrávají s týmem.

Sportovně-naučné akce před řopíkem
byly atraktivní i pro děti

SPORT

TJ Spartak Valtířov
Sezóna 2016–2017 pro nás nezačala
vůbec dobře. Po skončení podzimní části
náleží našemu mužstvu s pouhými čtyřmi

Plocha hřiště po řádění divokých prasat

Při drakiádě se na nebi objevilo na padesát draků!
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Na startu podzimní části jsme ještě nebyli kompletní. Na turnaji ve Velkém Březně
nám chyběla spousta hráčů a jiné přípravné
zápasy jsme nestihli odehrát. Letní přestávka při takovéto změně ve složení týmu je
krátká. Jsme ale odhodláni tu zimní nepodcenit. Hlavním úkolem týmu bude kvalitně
se sehrát. Proto se zúčastníme zimního turnaje v Neštěmicích. Turnaj startuje až začátkem února, proto začneme sami trénovat
hned začátkem roku. Věříme, že jaro bude
už o poznání lepší a našim fanouškům
předvedeme lepší výkony.
Letošní rok jsme také dokončili rekonstrukci našich umýváren. Ty byly ještě původní a po zásahu dvou povodní byla rekonstrukce už potřeba. Příští rok se chceme
pokusit zvelebit okolí našeho hřiště.
Letos nás také velkou měrou potrápily
nájezdy divokých prasat, a to hlavně teď
na podzim. Poslední mistrovské utkání
jsme odehráli už na velmi zničeném trávníku. Je smutné, když trávník, o který se staráte a udržujete ho v co nejkvalitnějším stavu,
vidíte takto zničený (viz foto). Bohužel naše
starosti s prasaty moc nezajímají myslivce.
Přitom jsme měli již několikrát trávník takto
zničený.
Spartak se také velkou měrou podílí
na kulturním dění ve Valtířově. Jako každý
rok jsme pořádali tři akce. První akcí bývá

12
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pálení čarodějnic. Této akce se účastní každý rok průměrně okolo padesáti čarodějnic.
I letos se mohly proletět na koštěti a samozřejmě byla vyhlášena i ta nejošklivější
z nich.
Druhou akcí je dětský den. Tato akce je
pro nás vždy top. Pro pořadatele je ale velmi náročná, protože se do ní zapojuje velký
počet lidí. Jsme rádi, že se stále najdou lidé,
kteří pomůžou dobré věci, a společnými
silami uspořádají takovou akci pro děti.
Atrakcí máme vždy hodně. Tomu také odpovídá návštěvnost, která je každý rok velmi vysoká. Dětem se u nás hodně líbí a my
jsme moc rádi, že k nám chodí.
Poslední akcí je drakiáda. Letos se nám
po dlouhé době podařilo objednat i trochu toho větru, a tak se bylo na co dívat. Je
opravdu krása vidět na padesát draků pohromadě. Všichni účastníci byli po zásluze
odměněni. Ostatně jako při každé naší akci.
Tímto také patří velké poděkování sponzorům, obci, ale hlavně lidem, kteří nezištně pomáhají. Děkujeme.
Karel Turek ml.,
předseda TJ Spartak Valtířov
Za TJ Spartak Valtířov chci také všem
obyvatelům Valtířova, Velkého Března,
ale také našim fanouškům a sponzorům
popřát klidné a pohodové Vánoce. Do nového roku 2017 hodně zdraví a pracovních i osobních úspěchů.

ný objekt, do kterého by se během 12 nebo
maximálně 24 měsíců přesunuly naše sportovní aktivity juda. Naše budoucnost juda
ve Velkém Březně je závislá na těchto prostorách a na rozhodnutí radních a zastupitelstva. Moc si všichni přejeme, aby pro
judo vše dobře dopadlo.
Všem v naší krásné obci Velké Březno
přejeme krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku 2017.
za KASUGA judo Velké Březno
trenéři Tomáš a Věra Bucharovi

ZAJÍMAVOSTI

Velkobřezenský
pomník obětem
1. světové války
V zahradě velkobřezenského zámku je
umístěn pomník obětem 1. světové války.
Slavnostně byl odhalen 5. září 1926. V běž-

KASUGA judo
ve Velkém Březně
Judo nám běží
od září 2016 opět
v plném proudu pravidelně ve Velkém
Březně a Malém Březně. Ve Velkém Březně
trénujeme početnější skupinu, kde nám
pravidelně na soutěže jezdí 10 až 12 závodníků, kteří nasbírali od počátku roku
na 62 medailí (17 zlatých, 21 stříbrných,
24 bronzových). Od ledna 2017 je doplní
další mladí bojovníci, kteří splní věkovou
podmínku předepsaných kategorií. Bližší
info na www.judo-vb.cz.
Ke konci prosince 2016 očekáváme stanovisko radních a zastupitelstva o možnosti prostor pro judo, kde by se nemusela
skládat tatami před a po každém tréninku
juda. Věříme, že se povede naleznout vhod-

IV. ČTVRTLETÍ 2016

Pomník v Proboštově

Pomník ve Velkém Březně
né vlastivědné literatuře či turistických průvodcích není o něm jediná zmínka. Z umístění pomníku se dá odvozovat, že za jeho
vznikem stojí rodina Chotků. Do leštěné
jihočeské žuly jsou vyryta jména obětí světové války (84 jmen), jména obětí z tehdy
samostatné vesničky Vítova jsou uvedena
zvlášť. Mezi naprostou převahou jmen německých se objevuje i několik typických
českých jmen. Vysvěcení a odhalení pomníku vykonal ředitel litoměřického Institutu
hluchoněmých, bývalý polní kaplan Johann
Otto. Podle návrhu architekta Ernsta Bergera pomník vytvořila ﬁrma Berger a Vogt.
Na pomníku jsou vidět zásahy provedené v minulosti. Zřejmě po 2. světové válce
mohly vadit některé symboly německé
armády, a proto byly odstraněny. Takto
upravována byla v Čechách řada pomníků z 1. světové války. Naopak na pomníku z Proboštova, které nebyl lidem tolik
na očích, se zachoval německý válečný kříž
z 1. světové války (viz foto).
Nejjednodušší pátrání po osudu padlých
vojáků bylo v osobě nadporučíka Huga
Nostitz-Rieneck. Ten se objevil na pomníku,
protože byl synem Heinricha Marii hraběte z Nostitz-Rieneck (1854 – 1895) a Marie
Sophie Olgy Karoline Antonie Chotkové
(1855 – 1941). Jméno Hugo Nostitz-Rieneck
(*1887) se objevuje též na pamětní desce
obětem 1. světové války, která je umístěna
v Hofburgu ve Vídni.
Padl ve Volyni v obci Korytnica 31. 8. 1916.
Mezi jeho příbuzné například patří současný kardinál Christoph Schönborn, arcibiskup vídeňský, který se narodil na zámku
Skalka u Vlastislavi 22. ledna 1945. V roce
2005 byl novináři často uváděn mezi kardinály majícími šanci na zvolení papežem.
PaedDr. Jan Darsa
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