Ekonomická situace obce Velké Březno
a rozvoj obce v pololetí roku 2004
V poslední době se v médiích rozšířila diskuse o zadluženosti obcí, jejichž dluh
v celé ČR dosahuje 70 mld. Kč. Z většiny tento dluh mají velké obce, největší
dluh z nich hlavní město Praha. Nicméně dluhy mají i některé menší obce, jako
Rokytnice v Krkonoších (0,4 mld.) velká jako Velké Březno, Postoloprty atd.
nutno však dodat, že jde o výstřelky a v žádném případě ne o pravidlo. Naopak
většina obcí hospodaří slušně a žádné nesplatitelné dluhy nemají. To bohužel
odpovědní činitelé ČR již neříkají.
Při této příležitosti pokládám za povinnost informovat naši veřejnost o tom, jak
si stojí naše obec Velké Březno.
Tak tedy, stav běžného účtu naší obce udržujeme stále na úrovni 1 až 1,5 mil Kč.
Naše obec nemá ani žádné dluhy či pohledávky, ani žádné úvěry, naopak obec má
přebytek hospodaření z minulosti ve výši 3 mil Kč, který dále zhodnocujeme.
Přitom nelze říci, že se obec nerozvíjí, nebo je nečinná, naopak jsme svědky
velkého rozvoje obce i jejích značných aktivit a troufám si říci, že dokonce v
historii obce se naše obec rozvíjí právě nyní největší měrou.
Například:
1. Dá se říci, že jsme jako jedni z prvních zareagovali na škody způsobené
povodní na Labi a nyní jsou důsledky povodně odstraněny.
Obec sama opravila 5 obecních bytů a domů, celý dům č. p. 62, čerpací stanici
ČOV na louce pod Tivoli a KD Tivoli.
Organizovala finanční výpomoc na opravy domů občanů postižených povodní v 18ti
případech a byt TJ Jiskra Velké Březno.
A tak již pouhým pohledem lze zjistit, že stav zatopených objektů i jejich
vzhled je nyní lepší než před povodní. Sice si postižení vytrpěli své, také se
nadřeli, ale nezůstali na holičkách bez pomoci, jako tomu bylo jinde.
2. Obec dala zelenou výstavbě bytů a protože jsme venkovská obec, tak výstavbě
rodinných domků, a to tak, že rozprodávala vhodné stavební pozemky za příznivou
cenu, aby podnítila stavebníky. Sama masivně podpořila výstavbu souboru 61
rodinných domků na Vítově a to tak, že zafinancovala rozšíření stávající
příjezdové komunikace na Výsluní včetně posílení všech sítí a přeložek NN a VN
na tomto souboru a člení ji na tzv. I. etapu.
Jeho výstavby vlastního obytného souboru 61 rodinných domků ve Vítově a včetně
komplexní technické infrastruktury převzal a realizuje externí investor. Jde o
výjimečnou formu výstavby souboru domků jež se doposud realizovala v Praze a
jejím okolí, nyní i ve Velkém Březně. V obci tím významně stoupá prestiž a dobré
jméno. Také přitahuje i ostatní stavebníky mimo soubor RD ve Vítově.
Dále k individuální výstavbě domků prodala
(Pokračování na str. 2)
(Dokončení ze str. 1)
obec 16 parcel ze svého vlastnictví za shora uvedenou příznivou cenu, a to nad
Vítovem tzv. obytný soubor Vítov III. a nad Kolonií Valtířov.
Řadu stavebních pozemků odprodali soukromí vlastníci (soubor Pastviny, naproti
nádraží ČD a v Novém Lese ve Valtířově).
Zájem stavebníků o bydlení je značný a pro orgány obce by měl být ctí a jak je
patrno z jejich jednání, také je!
V obci narůstají počty trvale bydlících obyvatel, které mají další příznivé
ekonomické efekty pro obec, jež v závěru nastíním. Kromě toho se obec přirozeně
omlazuje.
Konstatuji, že tato trvalá přízeň obce ke stavebníkům znamená, že v obci je ve
výstavbě nebo v přípravě výstavby více než 100 RD.
Uvědomujeme si také, že ne všichni mohou nebo chtějí bydlet ve svých rodinných
domcích. Obec počítá i s rozvojem obytných domů s nájemními byty pro mladé
rodiny a rodiny s dětmi.
V nedávné době již vybudovala a zprovoznila 32 podobných bytů, ale pro důchodce
ve 4 DPS, kteří zde bydlí v důstojném prostředí.
K této shora uvedené nové výstavbě zadala obec změnu Územního plánu obce Velké
Březno č. 2 jakožto závazného rozvojového materiálu, kde vyčlenila k tomuto
účelu dvě lokality, a to:
· proluka mezi Zahradní a Děčínskou ulicí mezi Lékárnou a Krejzovými a
· proluka pod háječkem naproti nádraží ČD v místech, kde jsou nyní zahrádky
Obě lokality jsou ve vlastnictví obce Velké Březno.
Kromě toho naše obec do změny ÚPO č. 2 navrhuje další lokality umožňující
výstavbu rodinných domků v rozptylu v obci.
3. Kromě bytové výstavby letos naše obec dává prioritu
· opatřením ke zlepšení kvality pitné vody
· již zmíněné změně Územního plánu obce Velké Březno č. 2 umožňující další

rozvoj obce.
To vše probíhá za plného chodu obce.
4. K tomu, jak dáváme do souladu obecní ekonomiku a značný rozvoj obce bych
uvedl, že:
· stále si uvědomujeme, že jsme malá obec s omezenými možnostmi
· sledujeme trvale příjmovou část rozpočtu a vydáváme prostředky s péčí řádného
hospodáře - zkrátka na co nemáme, to nepořizujeme ani nekupujeme.
Mohu Vás ujistit, že soustavně sledujeme podpůrné programy a děláme vše pro to,
abychom tyto podpory k našim obecním potřebám získali. Lze říci, že se nám daří.
Vnímáme fakt, že trvalým příjmem obce, právně vymahatelným, je daňový výnos na
nového trvale bydlícího občana, který činí cca 5.500,- Kč/ 1 obyvatel/ 1 rok. To
je jeden z ekonomických efektů, které zmiňuji v úvodu, protože obec se za více
prostředků může vylepšovat i více rozvíjet.
Kromě toho více obyvatel více spotřebovává, a to i na území obce, čímž podporuje
růst zaměstnanosti a tím i nárůst prosperity obce, který trvale jakožto orgány
obce prosazujeme.
Jsou to právě daňové výnosy, které jsou rozhodujícím příjmem každé obce.
Nyní nově vstupují do hry strukturální fondy EU. Podmínkou zde je, že žádosti
mohou podávat obce, které mají 2000 a více obyvatel.
Naše obec má 1960 obyvatel a značná výstavba bytů znamená, že zanedlouho počet
obyvatel překročí 2000.
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Závěrem bych podotkl, že někdy padají na naši adresu ze strany občanů výtky, že
to či ono ihned nezabezpečujeme.
Chtěl bych říci, že opravdu chceme hospodařit s péčí řádného hospodáře, chceme
dostát svých závazků a nezadlužovat se.
To znamená, že nemůžeme vše dělat o překot, to by bylo o nezodpovědnosti a to
rozhodně nechceme.
Václav Burian
starosta obce Velké Březno
Již rostou...
Václav Burian našel na zahradě v podvečer dne 4. června 2004 tři pěkné hřiby
kováře.
Informace o pitné vodě v naší obci
Úvodem charakteristika kvality:
1) obě prameniště Vítov - voda kvalitní (dusičnany okolo 10 mg/l)
2) prameniště Valtířov
· pesticidy již nejsou žádné
· dusičnany kolísají mezi 60 - 75 mg/l (jsou v limitu)
· zdroj KASSAVIA - překročen limit pesticidu (atrazin) je vyřazen z provozu
Někteří občané obce vznesli obavy, že obec, co se týče kvality pitné vody
nehraje poctivě. Chtěl bych upozornit, že všichni jsme současně konzumenty a
tedy na jedné lodi. Obec je povinna dbát pouze, aby voda byla nezávadná, ale
také cenově dostupná pro celou naši veřejnost. Kromě toho jsme hnání snahou
kvalitu vody dále zlepšovat.
K tomu byla přijata orgány obce řada opatření, která k tomuto cíli vedou a ze
strany obce se jim dostalo priority jako projevu důležitosti, jsou to tato
opatření:
Krátkodobá opatření:
1) zkapacitnění jímání prameniště Vítov I., včetně zemních filtrů - realizováno
a odebrány vzorky,
2) mísení pitné vody z Vítova a Valtířova ve vodojemu Valtířov - zpracovává se
projekt rekonstrukce systému a chceme realizovat letos II. a III. Q,
3) nákup zdrojů pitné vody mimo obec,
4) prokáže-li se potřeba, požádat vodohospodářský orgán o změnu hospodaření v
PHO II. zdrojů pitné vody Valtířov a to tak, že dosavadní intenzivní hospodaření
bude utlumeno zatravnění, aby se vyloučilo užívání chemie. Jde o pozemky ve
vlastnictví státu ČR,

5) požádat Krajský úřad Ústeckého kraje o vrácení prostředků na nákup pitné vody
v rámci nápravných opatření, obec ne vlastní vinou mimořádně vynakládala veřejné
obecní prostředky,
6) organizační změna k 1. 1. 2005, kdy obec změní systém provozování a zejména
může nakupovat vodu z vně levněji.
Dlouhodobá opatření:
1) příprava vodovodů do obce z vnějších zdrojů,
2) příprava vodní plochy v bývalé pískovně Valtířov, jako ochranu tamního PHO
Valtířov. V obou případech směřovat tuto potřebu obce k podání žádosti ze
strukturálních fondů,
3) rozšíření PHO Vítov I.
Rezervy:
Opírajíce se o provedený posudek hydrogeologa lze nadále:
1) zhotovit další širokoprofilovou studnu nad prameništěm Vítov I. s předběžnou
kapacitou 1 litr/sec.,
2) zhotovit vrt v PHO II prameniště II. průměr 30 mm, hl. 15 m (prameniště je za
Pumprovými).
Z předloženého je patrné, že jednotlivé úkoly vychází z možností obce, jsou
seřazeny za sebou tak, aby navazovaly a dle potřeb obce je lze postupně
realizovat.
Karel Jungbauer, tajemník O.Ú. Velké Březno
Informace o svozech
I v letošním roce si mohli lidé udělat velký jarní úklid ve svých domech, bytech
či dvorech. Přispěl k tomu (koncem března) svoz železného šrotu a o týden
později i svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Ulice obce se v těchto dnech proměnily v jedno velké smetiště. Kdo tudy
projížděl, může potvrdit.
Celkem bylo odvezeno 35 tun odpadu, 32 ks olověných akumulátorů, 168 ks
pneumatik, 52 ks lednic a mrazáků, 450 kg obalů obsahujících zbytky nebezpečných
látek a 1320 kg elektrotechnického odpadu.
I tentokrát se cena za tento svoz vyšplhala až k částce 98 tis. Kč.
Železného šrotu bylo oproti loňskému roku vybráno cca o 4 tuny méně.
Cena však za železo v letošním roce velmi vzrostla (rapidně stoupla) a tak i
přesto, že jsme odvezli celkem 3,96 tun, finanční odměna byla oproti roku 2003
dvojnásobně vyšší (dvojnásobná) - 11.880,- Kč.
Využiji rovnou této příležitosti a vyzývám všechny občany, kteří ještě
neuhradili poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu za
1. pololetí
r. 2004, aby tak učinili v co nejkratším termínu na Obecním úřadě Velké Březno.
Platba za svoz komunálního odpadu za
2. pololetí 2004 je do 31. srpna
2004.
Libuše Pokorná
Obecní úřad Velké Březno
Z úseku dopravy a silničního hospodářství
Vážení spoluobčané,
1) Rádi bychom Vás informovali, že v měsíci červnu proběhla oprava a pokládka
živičného krytu na místní komunikaci Valtířov - "Nový les". Zastupitelstvo obce
Velké Březno schválilo a vybralo zhotovitele ze dvou nabídek a to firmu SKANSKA
DS, a.s. Praha.
Do této opravy se zahrnulo:
· pokládka krytu stávající místní komunikace
· odvodnění z nejnižšího místa
· úpravy (vyzdvižení) šachtic, hrníčků vodovodů, napojení na sjezdy
2) Dále proběhlo předání I. etapy obytného souboru Vítov - 61 RD, kde je nový
povrch místní komunikace Litoměřická (Na výsluní).
3) Dále Zastupitelstvo obce Velké Březno schválilo zhotovitele projektu "místní
komunikace Zadní". Zhotovitelem byla vybrána fa AZ Constult, s.r.o. Ústí nad
Labem. Projekt je hlavně zaměřen na bezpečnost chodců, plynulost silničního
provozu (rozšíření) a zabudování retardérů. Tato rekonstrukce by měla proběhnout

během roku 2005.
4) 12. zasedání zastupitelstva potvrdilo již schválené usnesení "o pronájmu
parkovacích ploch" a protože je zapotřebí souhlasu některých správních orgánů,
celá věc se prodlužuje, ale stále je v běhu. V současné době připravujeme
pronájmy parkovacích míst v těchto lokalitách - ul. Litoměřická a Valtířov
kolonie. Tyto pronájmy schvaluje rada obce na základě písemné žádosti, kterou si
žadatel podá. Roční nájemné za jedno parkovací místo činí 1000 Kč. Podmínkou ale
je, že žadatel (uživatel) si na své náklady zajistí dopravní značení k danému
parkovacímu místu.
Kateřina Jelínková
Obecní úřad Velké Březno
Výsledky voleb
do Evropského parlamentu
Velké Březno:
Celkem bylo zapsáno
1148 voličů
Zúčastnilo se
316 voličů
Pořadí stran podle hlasů:
1.
2.
3.
4.
5.

ODS
106
KSČM
83
Nezávislí
SNK-ED
28
ČSSD
27

33

Valtířov:
Celkem bylo zapsáno
421 voličů
Zúčastnilo se
109 voličů
Pořadí stran podle hlasů:
1. ODS
37
2. KSČM
20
3. Nezávislí
4. SNK-ED
11
5. ČSSD
10
Jana Mottlová
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Informace stavebního úřadu
Velké Březno je obcí, která se může pochlubit rozsáhlou výstavbou rodinných
domů. Chlouba ale přináší i problémy, a to je včasnost vyřízení Vašich požadavků
na stavebním úřadu. Snažíme se sice vyřídit agendu v souladu se zákonem, což je
do 30 kalendářních dnů, ale mnohdy se stane, že nápor na stavební úřad
překračuje možnosti řádně a včas Vaše požadavky vyřídit. Pro Vaši představu
uvádíme: Od 1. 1. 2004 bylo zdejším stavebním úřadem vydáno: 44 správních
rozhodnutí (st. povolení, kolaudace). Doplňujeme, že stavební úřad také vykonává
správní činnost pro Malé Březno, Zubnice a Homole u Panny.
n uděleno: 42 souhlasů (drobné stavby, stavební úpravy)
n provedeno: 12 dělení pozemků (podklad pro prodeje)
n provedeno: 35 místních šetření (mimo pravidelných kontrol na stavbách)
n vyřízeno: 80 žádostí běžné korespondence
n odesláno: 180 doporučených zásilek
n odesláno: 132 obyč. č. zásilek
Ještě jednou k volně pobíhajícím psům
Dne 17. května 2004 otiskl Ústecký deník můj názor k problematice volně
pobíhajících psů na území naši obce.
Článek nadepsal názvem "Burian vyhlásil válku psům" a dále popisuje jak starosta
chce novou vyhláškou válčit.
Mohu Vás ujistit, že o žádné válce a válčení jsem nepronesl ani slovo. To jen
páni redaktoři výstředním názvem přitahují pozornost článků. Ostatně i já mám
doma psa.
Vyjádřil jsem názor na nebezpečí, které volně pobíhající psi znamenají pro
veřejnost, zejména velcí a silní psi. Poukázal jsem také na to, že existující
legislativa v ČR zejména na úseku prevence není dostatečná. O tom, zda a jaká
bude obecní vyhláška, náleží na vůli celého zastupitelstva.
(ZB)

Správa obecního majetku informuje
V současné době máme ve své správě 232 bytů a 8 nebytových prostorů.
Celkem obhospodařujeme 44 obecních domů.
Vybrané nájemné se účelně používá na opravu a obnovu bytového a nebytového
fondu.
V letošním roce se např. dokončila celková opravu domu Zahradní č.p. 62 - výměna
oken, nová fasáda, nátěr střechy. Dále proběhly modernizace některých bytů, kdy
došlo změnou vnitřního vybavení a vybudování sociálního zařízení ke zvýšení
úrovně kategorie bytů (ze IV. kategorie. na I. kategorii.)
l
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l
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byty - Náměstí 171
byt - Litoměřická 104
byt - Děčínská 140 rozšířen o nebytový prostor
byt IV. kategorie v ulici Litoměřická 272 byl přidělen na opravu

V současné době probíhají opravy na sále v restauraci TIVOLI
(nátěry oken, oprava podlahy).
Kromě toho, že průběžně zabezpečujeme správu a opravy svěřeného majetku obce
Velké Březno jako třeba: výměny sanitárního zařízení, prasklé vodovodní
přípojky, zatékání do střešních krytin, havarijní případy s topnými médii apod.,
tak řešíme i jiné další problémy, které jsou spojeny s nájemním bydlením.
Správa obecního majetku Velké Březno Folk M., Tomanová M.
Co nového
v Domově důchodců
ve Velkém Březně?
Konečně byl dostavěn a zprovozněn nový pavilon (provozně nazvaný "D"), který byl
vystavěn za prostory odplavené při povodni v roce 2002. V prvním patře jsou 4
dvoulůžkové pokoje s výhledem na řeku Labe, vybavené nadstandartně, s vlastním
sociálním zařízením. V přízemí je vybudována kavárna, ve které je poskytováno v
pracovní dny občerstvení jak našim klientům, tak i cizím zájemcům. Tato budova
má i vlastní vchod ve směru od Benaru. Kromě kavárny je zde ještě jedna
společenská místnost, ve které se odehrávají jak bohoslužby 1x měsíčně, tak i
akce v komorním prostředí. Zavedli jsme zde již tradici 1x měsíčně nabídku
spodního prádla, triček a lůžkovin. Tuto místnost i kavárnu lze pronajmout i pro
soukromé účely. V suterénu této budovy je nově vybudovaná a vybavená prádelna,
jejíž vybavení splňuje již parametry a požadavky Evropské unie. Pereme prádlo
jak našim klientům, tak i zájemcům z řad veřejnosti. V současné době se ještě
dokončují terénní úpravy kolem tohoto pavilonu.
Kromě budovy "D" jsou již hotovy i úpravy prostor za zbouranou prádelnu a
přístavky tj. sousedící se zámeckou budovou. Je zde vybudován odpočinkový
prostor nejen pro naše klienty, ale i pro kulturní akce pro veřejnost.
A co chystáme? Od července otevřít Internetovou kavárnu i pro veřejnost v nových
prostorách kavárny. 11. srpna (středa) tradiční, již V. Zahradní slavnost v
nových prostorách u zámecké budovy. Všechny prostory jsou přístupné i obyvatelům
obce a proto Vás zveme, přijţte mezi nás.
Y. Brichová, ředitelka DD
n VYŽÍNÁNÍ PLOCH
Připomínáme tímto občanům i ostatním vlastníkům zelených ploch na území naší
obce, že nastal čas sečení. Naše obec, jak jste si jistě všimli, již svá
prostranství seká. Dobře udržované plochy v celé obci jsou vizitkou celé obce, v
případě jednotlivých vlastníků, je to jejich vizitka. Apelujeme na Vás, ti kteří
ještě nezačali - učiňte tak.
Libuše Pokorná
Obecní úřad Velké Březno
OBEC VELKÉ BŘEZNO NABÍZÍ K PRODEJI
1) Obec Velké Březno oznamuje, že je realizována ve velmi atraktivním místě
výstavba RD, buţ v hrubé stavbě "na kíč" za velmi přijatelné ceny, které lze
uhradit hypotečním úvěrem. Při výstavbě jsou použity klasické stavební materíály
a v každém domku je možno mít buţ dva byty nebo jeden byt a vestavbu pokojů,
ložnic atd. Výstavba je v běhu a lze bydlet ve velmi krátkých lhůtách. Vhodný je
osobní pohovor. Informace poskytne Obecní úřad Velké Březno nebo Realitní
kancelář HYPOREAL - ing. Češka, tel. 602 410 421.
2) Pozemky č. 176/25 kú Vítov o výměře 881 m2 a č. 176/54 kú Vítov o výměře
933 m2. Tyto pozemky jsou určeny pro využití zahrady, které se nachází vedle
zahrádkářské kolonie ve Vítově. Obec Velké Březno tyto pozemky prodává za 50Kč/1
m2.
Další informace: Obecní úřad Velké Březno, tel. 475 228 340 - fax. 475 228 311,
e-mail. obec@velke-brezno.cz
Kateřina Jelínková, Obecní úřad Velké Březno

Sociální oblast
Vývoj nezaměstnanosti ve Velkobřezenském mikroregionu:
Aktuální stav nezaměstnanosti k 31. 5. 2004:
Velké Březno a Valtířov 11,86 %
Malé Březno 14,63 %
Zubrnice
13,46 %
Homole u Panny
16,36 %
Pavlína Linková - Úsek sociálních věcí
Hasiči hlásí informují
Ve II. čtvrtletí bylo JSDHO Velké Březno zapojeno v aktivní činnosti celkem 10
x, šlo o 6 výjezdů, které si vyžádaly 7 hodin 58 minut aktivního nasazení při
průměrné účasti 3 hasičů na zásah a 4 hotovosti (3 na základně ve Velkém Březně,
1 na útvaru HZS v Ústí nad Labem) při nasazení HZS Ústí nad Labem k událostem
většího charakteru (požáry domů), což si vyžádalo 11 hodin nasazení za průměrné
účasti 5 hasičů.Ve výjezdové zásahové činnosti šlo o události menšího charakteru
- úklid po dopravní nehodě 3x (Březí, Svádov, Valtířov), odstranění padlého
stromu vlivem povětrnosti (Zubrnice). Jednotka se činnosti zhostila dobře, bez
závad v časovosti nasazení. Ve výcvikové činnosti se uskutečnilo školení a
praktické užití dýchacích přístrojů v rozsahu 3 hodin za účasti 8 hasičů, 2x
výcvik s motorovou pilou v rozsahu 3 hodiny za účasti 4 hasičů a 5 hodin za
účasti 5 hasičů, 2x výcvik se zásahovým vozidlem LIAZ v rozsahu 3 hodin za
účasti 4 hasičů. V údržbě techniky bylo prováděno čištění motorové pily (6
hodin), práce na vozidle LIAZ a oprava čerpadla (38 hodin), mytí hadic (16
hodin). V ostatní činnosti provedla jednotka pro OÚ v Malém Březně propláchnutí
odpadního potrubí v rozsahu 2 hodin za účasti 4 hasičů. Dále byl prováděn úklid
před hasičárnou (6 hodin), v objektu jednotky byla provedena instalace žaluzií
do oken (hodnota díla 1360 Kč). Dále jednotka provedla tématickou ukázku v ZŠ ve
Velkém Březně (1 hodina za účasti 5 hasičů) a v souladu s propagační činností se
zúčastnila akce "Den otevřených dveří" pro děti ve Všebořicích. K vnitřnímu
životu jednotky lze sdělit, že činnost ukončil Oldřich Jelínek, jednotka má v
současné době 12 členů. Pravidelně zajišťuje hotovosti na základně ve Velkém
Březně, kde koná pravidelné měsíční srazy. Velitel jednotky se zúčastňuje porad
velitelů na HZS v Ústí nad Labem a je ve styku se starostou obce V. Burianem.
Jednotka je průběžně dovybavována prostředky ke své činnosti (montérky, rukavice
apod.). V závěru naší pravidelné relace tak jako každý rok členové jednotky
apelují na rodiče dětí a děti samotné ke zvýšené ostražitosti v souvislosti s
prázdninami, zejména k jejich počátku, kdy dojde k uvolnění ze školních
povinností, což mnohdy zapřičiňuje vznik nepředložených událostí, zejména jde o
dopravní nehody a nehody zaviněné chodci nebo cyklisty (dětmi). Jde o závažný
problém v souvislosti s nárůstem dopravy (přetížení vozovek, nadměrná doprava).
Za JSDHO Velké Březno
Václav Bastl - velitel
Jaroslav Panocha - zástupce velitele
Z činnosti Základní školy
VELKÉ JARNÍ AKCE
ZŠ Velké Březno již podeváté uspořádala okresní soutěž v rodinné výchově (27. 5.
2004). Rekordní počet 12 školních družstev se utkal v disciplínách: všeobecné
znalosti, stolování a výživa, sexuální výchova, návykové látky, péče o
novorozence a osobní bezpečí.
Vítězem se stalo družstvo Základní školy Hluboká z Neštěmic.
Na fotografiích soutěžící ošetřují novorozence po koupeli.
I přes nepřízeň počasí se letošní školní jarmark ( 5. 6. 2004 ) vydařil. Program
shlédli účastníci ve školní tělocvičně a i po vydatném dešti se děti dožadovaly
tradičních soutěží na školním hřišti. Do podvečerních hodin zde bylo živo.
Učebna v přírodě
V pěkných květnových a červnových dnech probíhá výuka i v nově zřízené učebně na
školní zahradě. Na snímcích kroužek malých angličtinářů, hodina občanské výchovy
6. A a kroužek hry na flétnu.
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
DDM Ústí nad Labem uspořádal výtvarnou soutěž Svět trpaslíků v rámci Roku
trpaslíka. Z prací, které naše škola do soutěže poslala, se velmi pěkně umístili
David Pilnaj ze 3. třídy (2. místo), Daniel Svoboda ze 4. třídy (3. místo) a
Milan Pilník z 9. třídy (2. místo).

Žáci sedmé třídy Tomáš Kurka, Lukáš Žemlička a Michal Mareš se umístili v
okresní soutěži Archimediáda (znalosti z fyziky) na 5. místě. Je to velký
úspěch, bereme-li v úvahu, že se soutěže kromě základních škol zúčastnila i
gymnázia.
Ve florbalové lize se naši chlapci (8. a 9. třída) umístili mezi ústeckými
školami na 10. místě.
Naše dívky se ve florbalovém turnaji umístily na 4. místě.
Po několika letech se naši žáci zúčastnili literární soutěže. Tentokrát se
jednalo o soutěž Literární Ústí s tématy vybranými k příležitosti vstupu ČR do
EU. Své práce do ní zaslaly tři dívky z 8. B - Denisa Litterbachová, Markéta
Nevolová a Andrea Lípová. První dvě si vybraly téma Ústí očima Evropana, Andrea
zvolila báseň Toulky Ústeckým krajem. Dne 7. 5. 04 proběhlo slavnostní
vyhodnocení - Denisa Litterbachová ve své kategorii získala 1. místo, Markéta
Nevolová v téže kategorii místo třetí.
Pro zajímavost uvádíme ukázky z obou vítězných prací.
D. Litterbachová - téma pojaté jako studijní pobyt Italky v Ústí, během něhož
poznává klady i zápory města.
Sjedeme teda trolejbusem na Mírové náměstí (jak originální pojmenování). Jediný
obchod, který zde poznám, je McDonald. Trolejbusy se tu míjejí po minutách a pro
lidi nestačí chodníky. Zajdeme i na trh, kde to není až tak okouzlující. Po
prolítnutí obchodního domu Labe a Sever (opravdu s názvy se tu nemazlej) se
přemístíme na další náměstí, a to Lidické. To už je zajímavější. Zdobí ho řada
vodotrysků a květinových záhonků. Holky mi dají vybrat z několika kaváren, do
kterých chceme zajít na kafe. Vyberu si tu s nejhezčím výhledem na bílou
okouzlující budovu, na kterou mi sice výhled chvilkami zkazí autobus, ale také
proudy zajímavých lidí. Od holek se dozvím, že je to divadlo. Budova vedle je
muzeum, které klidně můžeme navštívit. Ujistím holky, že jednou určitě, ale že
pro dnešek mi zážitky bohatě stačí.
M. Nevolová - téma pojaté jako deník Němky, která se stěhuje do Ústí, a během
prvních dní se seznamuje s městem.
16. květen 2004
Hned ze školy jsme vyrazily do Carefouru. Tam jsme strávily asi dvě hodiny,
protože si Bára usmyslela, že si zde koupí nové kalhoty. Jenže to vybírání se
trochu protáhlo! Myslela jsem, že tam vystojím důlek!
Potom jsme se musely vrátit do centra, kde se Bára měla setkat s nějakou holkou,
která jí měla vrátit knihu. Z centra jsme vyjely směr Globus. Cestou se mi
naskytl výhled, na jaký asi nezapomenu. Projížděly jsme okolo jakési velké
továrny, kterou obklopovala křiklavě růžová zeţ! Poté, co jim asi došla ta
ohavná barva, měla zeţ typicky zašedlou barvu zažraného prachu, která vypovídala
o tom, že zde stojí asi hodně dlouho. Bára mi vysvětlila, že je to zeţ
chemičky.
Také grafity, nakreslené na zdi o kus dále, mě zaujaly. Byly sice pěkné, proti
grafitům sama nic nemám, dokonce sprayery obdivuji, ale ty grafity se tam
prostě nehodily. Tahle část města jen potvrzovala mé domněnky, že je Ústí místy
až šeredné město.
Slunečnou dovolenou
všem občanům
přejí žáci
a pracovníci základní školy.
foto Mgr. Ivanka Nováková
Krátce z činnosti Zvláštní školy
Jarní měsíce byly ve znamení účasti našich žáků v tradičních soutěžích
pořádaných pro ZvŠ - v soutěži v praktických dovednostech dívek "O zlatou
vařečku", ve které jsme letos získali 3. místo a v soutěži pracovního vyučování
chlapců "O zlaté kladívko", v níž se T. Roudný umístil také na 3. místě.
Den učitelů jsme oslavili společně jako "Den naruby", kdy si žáci se svými
učiteli vzájemně vyměnili role a několik žáků si tak vyzkoušelo "učit", když
mají ve třídě zlobivé a stále vyrušující žáky, které si s chutí zahráli učitelé.
V rámci programu prevence sociálně patologických jevů jsme do školy 2x pozvali

pracovnice občanského sdružení DRAK, které si se žáky povídaly na téma
návykových látek a vzájemných vztahů.
V květnu jsme se ve své činnosti zaměřili na sportovní soutěže - využili jsme
pozvání ZŠ k účasti v "Běhu zámeckým parkem", uspořádali jsme školní kolo v
lehké atletice a nejlepší žáci se zúčastnili okresního kola sportovních her
mládeže zvláštních a speciálních škol. V "Běhu zámeckým parkem" nás výborně
reprezentovala v kategorii 3. tříd J. Svobodová, která obsadila 3.místo a v
nejvíce obsazené kategorii 8. a 9. tříd na 6. místě doběhla L. Frýbová a na 7.
místě T. Roudný. V okresním kole v atletice v kategorii starších žáků získal
M.Trousil 1.místo ve skoku dalekém, 2. místo v běhu na 60 m a 3. místo v hodu
kriketovým míčkem. V kategorii starších žákyň obsadila L. Zárubová v běhu na 800
m 2. místo. Je to pro naši školu velký úspěch především proto, že jsme se
uplynulých ročníků sportovních her mládeže nezúčastnili z důvodu účasti v "Běhu
zámeckým parkem" nebo jsme sportovně zaměřené žáky museli rozdělit současně do
obou soutěží.
V červnu se nejstarší chlapci zúčastnili přeboru v malé kopané, svoji tělesnou
zdatnost si pak všichni žáci ověří v jednotlivých disciplínách při sportovním
dni.
Zajímavým zpestřením byla pro naše děti účast ve výtvarné dílně "Očičko", kterou
prezentovali společný česko-německý projekt žáci Speciálních škol v Ústí n.L.
Všichni se mohli seznámit s digitální technikou a s výsledky projektu fotografiemi měst ústí a Chemnitz, tak jak je vidí děti. Zajímavé bylo vidět
všední postřehy a "jinýma očima" zdokumentovaná místa, kolem kterých denně
nevšímavě chodíme. Součástí akce bylo i ztvárnění představy domu, ve kterém
bychom chtěli žít.
V závěru školního roku nás ještě čeká již zmíněný sportovní den, výtvarný den,
soutěž ve zpívání spojená s akcí "Ukaž, co umíš", třídní výlety a společné
zhodnocení školního roku s oceněním nejlepších žáků školy a těch, kteří naši
školu reprezentovali v soutěžích.
Hezké prázdninové léto přejí žáci
a učitelé ZvŠ ve Velkém Březně.
Jak vyplnit volný čas dětí?
Pro zamyšlení nad způsobem využívání volného času dětí v naší obci je potřeba
si uvědomit, kdo by měl výrazně ovlivňovat a starat se o to, aby se děti mohly
zapojit do různých zájmových, sportovních aktivit.
Protože se chci ve svém zamyšlení zaměřit hlavně na roli školy, pomineme, že
základní a nenahraditelnou roli hraje rodina.
Zaměříme-li se na roli a možnosti školy, musíme si uvědomit základní fakta. Jde
nám o to, aby se škole nepřipisovaly úkoly a povinnosti, které přesahují její
personální a materiální možnosti. Vyhláška o základní škole č. 291/1991§ 9, 10
sděluje, že "škola může zřizovat pro žáky školy zájmové útvary, poskytuje své
prostory a vybavení k účelnému využití", toto je první důležitá informace, ze
které vyplývá, že vedení sportovních či jiných zájmových kroužků není v pracovní
náplni učitele a ani škola nedostává žádné materiální, natož finanční prostředky
na provoz a činnost kroužků. Druhá důležitá informace vychází z první: pokud
Česká školní inspekce provede kontrolu na naší škole, bude se zajímat o řadu
detailů, bude zkoumat plnění osnov atd. Ale věřte, že o počet zájmových kroužků,
jejich úroveň a kvalitu se vůbec nezajímá. Přestože se nemáme za co stydět,
neobjevilo se v poslední závěrečné inspekční zprávě ani slovo o zájmových
kroužcích (inspekční zpráva je k dispozici na internetu).
Z těchto okolností však v žádném případě nevyplývá, že učitelé ve Velkém Březně
si neuvědomují, že výrazný podíl na společenském a kulturním životě obce ze
strany školy je nutný a potřebný. Učitelé již před 12 lety (s každoroční
aktualizací) vypracovali projekt "Součinnost školy, rodiny a obce při rozvoji
osobnosti žáka", který zařadil školu do celostátního systému tzv. Zdravých škol.
Tento rozsáhlý projekt (k dispozici ve škole i na obecním úřadě) se zaměřuje
hlavně na činnost žáků mimo vyučování. Celkem je v projektu zařazeno více než
100 různých činností a aktivit přesahujících "úřední" pracovní náplně učitelů.
Jednou ze součástí projektu jsou i zájmové školní kroužky.
Pro informaci uvádíme zájmové kroužky, které byly nabídnuty žákům v tomto
školním roce:
pohybová výchova
práce s LEGEM
florbal
pohybový kroužek
dovedné ruce pro 1. st.
volejbal
paličkování

sportovní gymnastika
anglický jazyk pro 2. a 3. tř.
německý jazyk pro 2. a 3. tř.
německý jazyk pro angličtináře z 8. a 9. tř.
taneční klub Domino
cvičení pro ženy a dívky
Děti, rodiče a internet
Počítačový kroužek - každý den od 7.00 h.
Dále připomínám aspoň některé mimoškolní činnosti, přičemž některé se
uskutečňují s nezanedbatelnou finanční spoluúčastí obecního úřadu:
· cyklistická expedice "Buková hora"
· Výzkum univerzity v Exeteru - Velká Británie (vývoj matematických znalostí)
· sběr kaštanů
· sběr starého papíru
· testy profesionální orientace pro žáky 9. tříd
· školní akademie
· předvánoční sbírka pro osamělé občany
· vystoupení v DD
· vánoční besídka pro 1. a 2. st. školy
· turnaj v kopané
· recitační soutěž - 1. st.
· návštěva Prahy a představení v Národním divadle
· debatní odpoledne žáků
· turnaj ve florbalu
· soutěž v rodinné výchově
· Průvod čarodějnic
· výstup na Milešovku
· karneval MŠ + 1. třída
· Běh zámeckým parkem
· JARMARK
· Každý učitel realizoval tzv. jarní projekt
· Olympijský den
· slavnostní vyhodnocení školního roku
· vítání občánků
· během školního roku byla uskutečněna řada exkurzí, výletů
· Letní prázdninový tábor (40 dětí)
· Další aktivity viz projekt "Součinnost školy, rodiny a obce při rozvoji
osobnosti žáka".
O mimoškolní činnosti v tomto školním roce informoval tisk, rozhlas i TV (celkem
19 článků a reportáží).
Tento výčet však neznamená, že v mimoškolní činnosti našich dětí ve Velkém
Březně je vše v pořádku a že není co zlepšovat. Rezervy vidím v atraktivnosti
nabídky pro dospívající žáky. Narážíme zde na personální možnosti - škola nemá
vždy k dispozici odborníka, který by mohl zaštítit často vysoce specializované
činnosti (bojové sporty, technické kroužky atd.), a dále narážíme na finanční
možnosti rodičů. Takový atraktivnější kroužek (např. taneční klub) může stát
rodiče až 10 tisíc korun ročně. Škola samozřejmě uvítá jakoukoliv nabídku ze
strany obecní veřejnosti. Vítán je každý, kdo je ochoten dětem v naší obci
nabídnout vedení nějakého dalšího kroužku, a také případné sponzorování
konkrétní činnosti v rámci zájmového kroužku je vřele vítáno.
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy
www.velke-brezno.iol.cz
Fotbalistům Jiskry Velké Březno skončila sezóna
Muži nesplnili postupový cíl. Ani žáci a dorost si na jaře nepolepšili.
Posledními zápasy jarní části soutěží byl současně ukončen fotbalový ročník
2003/2004, nastává letní přestávka a přípravné období před srpnovým zahájením
nové sezóny a je proto čas k bilancování a zhodnocení dosažených výsledků našich
fotbalových mužstev.
Je třeba konstatovat, že jsme od našich fotbalistů očekávali více a že zejména
výkony a výsledky našich mužů v I.A třídě zůstaly za očekáváním. Muži měli po
podzimní části soutěže, ve které skončili na 2. místě, dobře našlápnuto k útoku
na prvenství a tím k návratu do elitní krajské soutěže, ze které jsme loni
sestoupili. K podzimnímu zisku 27 bodů jsme však na jaře přidali pouhých 17 bodů
a s celkovým ziskem 44 bodů jsme obsadili až páté místo v tabulce I.A třídy.
Podepsalo se na tom několik faktorů - nevyrovnané výkony a zbytečné ztráty

zejména na domácím hřišti (Milešov, Bezděkov, Straškov atd.), nemoci a zranění
některých hráčů a v neposlední řadě i celkové zhoršení tréninkové morálky.
Výsledná bilance jarní části soutěže je stejně polovičatá jako výkony našeho
mužstva a dosažené výsledky - ze dvanácti sehraných zápasů jsme 5x vyhráli, 5x
prohráli a 2x re- mizovali při celkovém skóre 18 : 19. To samozřejmě nemohlo na
lepší umístění stačit, navíc po ztrátě postupových ambicí už zhruba v polovině
jarní části bylo možno pozorovat určitou ztrátu motivace.
V jarních zápasech se v našem týmu vystřídalo celkem 20 hráčů. Plný počet 12
zápasů sehráli Kulhánek, Barvínek, Šittler, M. Kratochvíl a Stýblo, dalšími
oporami byli zejména Jonáš, kapitán M. Dvořák a oba brankáři Krýsl a Bázler. Za
svými možnostmi zůstali především posila z FK Teplice Gerboc, dále pak Pošík, R.
Melichar, J. Dvořák, loni náš nejleší hráč Šťastný se potýkal hlavně se
zdravotními problémy, stejně jako M. Melichar a Spálenka.
Suverénně nejlepším střelcem jarní části se stal Barvínek se sedmi brankami,
následován Stýblem, který se trefil čtyřikrát. Na zbývajících gólech z celkových
osmnácti se podíleli 2x Jonáš, 1x Pošík, Cimpl, J. Dvořák, R. Melichar a M.
Kratochvíl - střelba je prostě naší slabinou.
V každém mistrovském zápase byli hodnoceni tři nejlepší hráči do soutěže
Ústeckého deníku "Král ústeckých fotbalových trávníků". Celkem 8x byl v trojici
nejlepších záložník Šittler a s celkovými 26 body se umístil i v popředí všech
ústeckých fotbalistů. Za ním je i přes svůj pokročilejší věk jeden z našich
nespolehlivějších hráčů Jonáš, vyhodnocený 5x se ziskem 17 bodů. Po deseti
bodech získali Kulhánek a Krýsl.
Hráči A-týmu dospělých mají nyní volno až do 12. července, kdy se znovu pod
vedením trenéra V. Jirkovského sejdou k zahájení letní přípravy před podzimní
částí soutěžního ročníku 2004/2005, který zahajuje 7. srpna. V tomto mezidobí je
na výboru FK, aby připravil kvalitní hráčský kádr, který by se měl znovu pokusit
vybojovat pro Velké Březno krajský přebor. Rozejdeme se s hráči, kteří si
nechtějí vážit dobrých podmínek, které pro fotbal ve Velkém Březně mají a
jejichž přístup k tréninkům a zápasům je laxní. Máme vytipovány především mladé
hráče na doplnění týmu formou hostování z jiných klubů.
Součástí letní přípravy bude účast našeho mužstva na turnaji ve Svádově dne 24.
července při příležitosti Anenské pouti, kdy zde bude slavnostně otevřena po
povodni renovovaná travnatá hrací plocha. O týden později, 31. července, se bude
konat u nás ve Velkém Březně tradiční fotbalový Memoriál B. Vejrycha.
Naše mládežnická družstva
Žáci - Ve své soutěži, okresním přeboru, patřili k týmům solidního středu
tabulky. V podzimní části soutěže skončili na 7. místě, na jaře se chvíli zdálo,
se by mohli postoupit o několik příček dopředu, nakonec však na 7. místě zůstali
i po skončení soutěže s celkovým ziskem 29 bodů.
Konečná bilance jara 4 vítězství, 1 remíza a 6 porážek - 13 bodů je tedy o něco
horší proti podzimním šestnácti bodům.
Zápasy našich žáků jsou bohaté na koření fotbalu, góly. Na jaře jich dali 36,
dostali 29. Suverénně nejlepším střelcem je s 18 brankami útočník Zahradský, bez
kterého se však od podzimu budeme muset obejít, protože byl uvolněn na hostování
do MFK Ústí, kde se jak doufáme prosadí do A-týmu, hrajícího českou žákovskou
ligu. Druhým nejlepším střelcem je stoper Schuster se čtyřmi góly.
V novém soutěžním ročníku žákovského okresního přeboru budeme muset sestavu doplnit mladšími chlapci, protože několik hráčů přejde do dorosteneckého týmu.
Dorost - Po roční pauze v účasti našeho dorostu v soutěži vlivem povodně 2002
jsme považovali soutěžní ročník 2003/2004 za stabilizační a není proto žádnou
ostudou, že se výsledky nedostavily okamžitě.
Naši dorostenci sice skončí v tabulce okresního přeboru po odstoupení Božtěšic v
průbě- hu soutěže na posledním, osmém místě, ale některé jarní porážky byly
skutečně těsné a povzbuzením je jistě i první vítězství v předposledním kole s
dorostenci Svádova.
Ing. Václav Lukáš,
předseda FK Jiskra Velké Březno
ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SPRARTAK VALTÍŘOV
Hráči naší TJ zahájili jarní část sezóny 2003-2004 pod vedením trenéra Míry
Hlaváčka ve II. třídě okr. přeboru bez velkých změn základního kádru. Odešel na
hostování Turek K. do MSK Trmice a přišli z Jiskry Velké Březno Šírek a
Efesdorg. V průběhu soutěže se drželi v horní části tabulky, ale po slabším
závěru skončili na 9. místě.
Dále byla udělána úprava prostoru před hřištěm pro parkování a stavba zastřešení
před kabinami.

Uspořádalo se pálení čarodějnic na který se sešlo hezkých 27 masek a velký počet
občanů. Dále dětský den, kde bylo 140 dětí a velký počet rodičů.
Také bychom chtěli poděkovat sponzorům a místním občanům za pomoc při těchto
akcích. Zároveň děkujeme obecnímu úřadu Velké Březno za finanční podporu, kterou
věnují na činnost naší TJ Spartak Valtířov.
Pro
Spartak Valtířov - Turek Karel
Dopoledne strávené trochu jinak
V sobotu 19. 6. 2004 proběhl volejbalový turnaj na novém antukovém hřišti FK
JISKRA V: Březno. Volejbalového turnaje se zúčastnila celkem čtyři smíšená
mužstva. Za pěkného počasí družstva mezi sebou bojovala o krásné ceny, které
darovali sponzoři turnaje. Všem sponzorům moc děkujeme. Doufáme, že volejbalový
turnaj se stane tradicí a v příštím roce zúčastněných týmů z vašich řad bude
více.
Za všechny účastníky Zdena Schusterová
Kytička pro zemi
Děti rády kreslí nebo vybarvují. Když však mohou kreslit křídami na zem, tak to
je baví úplně nejvíce. Nechali jsme se letos prvně inspirovat Zvláštní školou ve
Velkém Březně a obohatili jsme plán našich činností kreslením na chodník akcí
"Kytička pro Zemi." 22. dubna je Den Země, o přírodě si stále povídáme, a tak se
děti na kreslení těšily. Během dopoledne se chodník před bývalým Selectem
zaplnil dětmi, kreslily svoji kytičku. Výsledkem akce bylo, že na náměstí
rozkvetl chodník, i když byl z betonu, a vůbec nikomu nevadilo, že se po
kytičkách šlapalo, protože každý si chtěl prohlédnout kytičky úplně všechny.
Také paní učitelky oslavily společnou prací Den Země. Ke zlepšení prostředí
vysázely na školní zahradě 18 stromkových keřů, o které budou společně s dětmi
pečovat.
Přebrepty našich dětí
komitelec - kotrmelec
paní věřitelko - paní ředitelka
kolik stojím - kolik měřím
jít domů po obědě - jdu "o po"
Kuba vypráví: "Jedeme k babičce a babička mi přidělí ručník."
Matěj se ptá paní učitelky: "Kdy bude zima na draky?" (kdy budou létat draci!)
Jana Jarošová, ředitelka MŠ

