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Nově vytvořené broukoviště v pískovně.

Zprávy z knihovny
Zdravím všechny čtenáře z naší knihovny!

Otevřeno máme v pondělí a ve čtvrtek 
od 13 do 17 hodin ještě celý červen, kromě 
čtvrtka 24. 6. Místo toho bude otevřeno ještě 
ve čtvrtek 1. července.

V červenci a srpnu budou knihovní prázdniny, 
knihovna bude otevírat v pondělí 23. 8. 2021.

Přijďte si na prázdniny udělat zásoby na čtení! 
Prosím všechny čtenáře, kteří už nějakou chvíli 
v knihovně nebyli kvůli protivirovým opatře-
ním, aby vrátili před prázdninami knihy, pokud 
je máte přečtené, a můžete si půjčit nové.

Případné změny v otevírací době knihovny 
najdete na stránkách knihovny: 
www.knihovna-vbrezno.cz
nebo na stránce facebooku: 
www.facebook.com/knihovna.velkebrezno

Přeji příjemný červen!
Hana Zatloukalová

Úklid obce 
8.–16. května 2021

Ve dnech 8. – 16. května 2021 probíhala dob-
rovolnická úklidová akce na území naší obce. 
Jejím cílem bylo uklidit nelegálně vzniklé černé 
skládky a další nepořádek a odpadky. Vytipovali 
jsme tři lokality s velkou prioritou úklidu (koryto 
Homolského potoka, pravý břeh řeky Labe: Val-
tířov – Velké Březno, okolí cyklostezky – výjezd 
z Velkého Března – směr Malé Březno).

Akce byla kvůli přetrvávajícím protipande-
mickým opatřením provedena v delším časo-
vém období, nežli doposud, a formou individu-
álního úklidu, tzn., že jednotlivec, rodina atp. si 
mohli volně odtrhnout pytel z tzv. pytlomatů 
(místo, kde byl volně přístupný pytel na odpad). 
Po úklidu poslali účastníci akce fotografi i nasbí-
raného nepořádku a informovali nás, kde od-
pad ponechali. Odtud je naši pracovníci svezli 
do sběrného dvora. Celkem se nasbíralo 34 pyt-
lů odpadu.

Děkujeme všem účastníkům akce, především 
pak paní učitelce Lence Šidákové a dětem ze ZŠ 
Velké Březno (8 pytlů), Zuzaně Mendlové s dce-
rou (2 pytle), manželům Pavlišovým (2 pytle), 
Petře Dvořákové s rodinou (2 pytle), manže-
lům Jungbauerovým (4 pytle), Haně Pumpro-
vé (1 pytel), Jaroslavě Jendriskové s rodinou 
(15 pytlů)! Poděkování patří i ostatním účast-
níkům, kteří se akce zúčastnili, ale nedali o své 
aktivitě vědět.

Michaela Neumannová, matrikářka

Broukoviště 
v pískovně

Netradiční broukoviště, které by se mělo stát 
domovem pro drobný hmyz, vzniklo ve valtířov-
ské pískovně.

Základ našeho broukoviště tvoří břízy po-
kácené kvůli opravě vysokotlakého plynovodu 
u cyklostezky ve Velkém Březně. Místo toho, 
aby dřevo skončilo v kamnech, poslouží něja-
kou dobu jako úkryt drobné havěti, která z naší 
přírody pomalu mizí. 

Broukoviště není prolézačka, i proto je posta-
vené mimo hlavní hrací plochu poblíž naučné 
stezky.

Touto cestou bych ráda poděkovala panu Mi-
chalovi Zajptovi za poskytnutí techniky nutné 
k převozu klád a k vyhloubení jámy, v níž jsou 
kmeny ukotvené.

Zuzana Mendlová, radní

Hledáme 
nové kolegy

 Hledáme spolehlivé lidi z Velkého Března 
do služby i do výjezdu (muže i ženy starší 
18 let). Jedná se o Dohodu o pracovní čin-
nosti uzavřenou s obcí Velké Březno. Bližší 
informace na e-mailu:
hasicivelkebrezno@seznam.cz 
nebo osobně na stanici.
Jaroslav Panocha, velitel JSDHO Velké Březno 

 Obec Velké Březno, za účelem výpomoci 
stavebnímu úřadu obce, hledá administ-
rativní pracovnici na dohodu o pracovní 
činnosti. Vhodné i pro matky na rodičovské 
dovolené. Předpoklad: znalost práce na PC 
v Microsoft Offi  ce, práce v rozsahu max. 
20 hod. týdně. Odměna ve výši 120,– Kč/hod 
hrubého. Bližší informace podá tajemník 
OÚ, tel. 723307287 nebo e-mail: 
tajemnik@velke-brezno.cz.

Ladislav Boháč, tajemník
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šlé produkce. Tím podstatně změnil množství 
odpadních vod a ovlivňuje tak technologii čiš-
tění. Proto jednáme jak o dalších možnostech 
čištění, tak o stanovení ceny a další spolupráci.

Karel Jungbauer, starosta

Odpadové 
hospodářství

Proběhlo jednání s fi rmou poskytující pora-
denskou činnost v oboru odpadového hospo-
dářství. V letošním roce byl podstatně novelizo-
ván zákon o odpadech, který ukládá obci více 
povinností, ale umožňuje nastavit systém likvi-
dace odpadů ve více variantách s vyšší motivací 
pro třídění a následně i stanovení poplatku pro 
občany. Obec se bude určitě touto záležitostí 
zabývat. Objednáme analýzu současného stavu 
a následně v zastupitelstvu rozhodneme o pra-
vidlech sběru likvidace a třídění odpadů, které 
v obci vznikají. Pokud to bude možné, navrh-
neme systém takový, aby motivoval ke třídění 
a zároveň byl spravedlivější ke stanovení po-
platku za likvidaci. Tak, aby kdo opravdu třídí, 
platil minimální stanovenou cenu.

Karel Jungbauer, starosta

Zásobování 
obyvatel 
pitnou vodou

Rok 2021 je teplotně průměrný, čímž došlo 
k mírnému poklesu potřeby pitné vody oproti 
rokům předchozím, které byly suché a horké. 
Postupným nárůstem počtu obyvatel v obci 
však dochází k mírnému navýšení spotřeby 
vody. I proto se stále snažíme, aby občané měli 
dostatek pitné vody pro své potřeby a to bez se-
bemenších technických problémů. 

V loňském roce proběhla obnova dvou vrtů 
ve Vítově a ve Valtířově. Tímto směrem budeme 
pokračovat i nadále. Postupně probíhají kontro-
ly a vyhodnocování technického stavu jednot-
livých vodních zdrojů a stále řešíme i možnosti 
zdrojů nových. V současné době jsou kapacity 

Aktuální stav řešení 
intenzifi kace čistírny 
odpadních vod 
(ČOV) a přepojení 
odpadních vod 
z Valtířova 
do Velkého Března

Obec obdržela konečné stanovisko k žádosti 
o dotaci ze Státního fondu životního prostředí 
s tím, že dotace nám nebude bohužel poskyt-
nuta. Technický stav jak ČOV Valtířov, tak ČOV 
Velké Březno je ve stavu, kdy obec musí bezod-
kladně zahájit nejnutnější opravy.

Těmi je oprava provzdušňovacích prvků 
včetně výměny příslušenství a zajištění plynulé 
regulace pohonu dmychadel. Ostatní větší plá-
nované opravy budou rozděleny na menší celky 
a postupně realizovány s pomocí vyhlášených 
dotačních titulů tak, aby na sebe navazovaly 
v rámci celkové plánované modernizace a od-
povídaly technickým požadavkům i požadav-
kům na kvalitu vypouštěných odpadních vod.

Přepojení odpadních vod z Valtířova do Vel-
kého Března plánujeme jako samostatnou akci 
z dotací, opět v co nejkratším termínu. Cena 
za přestavbu stávající ČOV Valtířov na čerpací 
stanici do ČOV Velké Březno včetně výtlačného 
potrubí dosahuje zhruba 10 milionů korun.

Na toto téma navazují i jednání s pivovarem 
o současném provozu pivovaru a výhledu spo-
lečnosti na dalších deset let. Pivovar v minulých 
měsících omezil výrobu cca na polovinu přede-

našich vodních zdrojů dostačující. Přesto si mu-
síme uvědomit, že voda je důležitou komoditou 
pro náš život, a proto bychom s ní tak měli na-
kládat a zbytečně s ní neplýtvat. 

Naše zdroje pravidelně kontrolujeme, proto 
jsme v poměrně krátké době schopni odhalit 
jakýkoliv technický problém týkající se zásobo-
vání a informovat občany o aktuální situaci.

Kateřina Katzerová, 
vedoucí provozu vodovodů, kanalizací a ČOV

Hasiči
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o po-

skytování požárních služeb pro obec Homole 
pod Pannou za paušální částku 55 tisíc korun 
za rok. Toto smlouva musí být schválena také 
Hasičským záchranným sborem v Ústí nad La-
bem tak, aby korespondovala s plněním pod-
mínek stanovených pro poskytování těchto slu-
žeb a nenarušovala činnost jednotky zařazené 
do integrovaného záchranného systému.

Obec objednala nový hasičský vůz CAS 
20/4000/240 S2R na podvozku Scania řada XT, 
který by měl být dodán koncem srpna tohoto 
roku. Vozidlo určitě pomůže hasičům poskyto-
vat kvalitní služby pro nás všechny.

Financování nového hasičského vozu:
Celková cena vozu 7 684 347 Kč
Dotace z fondu zábran škod 2 500 000 Kč
Dotace z Ústeckého kraje 1 000 000 Kč
Dotace z fondu Agrofertu 100 000 Kč
Vlastní zdroje obce 4 084 347 Kč

Do vlastních zdrojů budou započítány příjmy 
z prodeje současných hasičských vozidel.

Předpokládáme cca 1 000 000 Kč.
Karel Jungbauer, starosta

Zásilkovna 
ve Velkém Březně

V minulých týdnech proběhlo jednání se zá-
stupcem Zásilkovny o umístění výdejního au-
tomatu v naší obci. Rada obce na svém jednání 
rozhodla o umístění automatu na náměstí vedle 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Nová alej u škvárového hřiště. Výsadba stromků v pískovně.



II. ČTVRTLETÍ 2021 ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV 3

bývalého přístřešku na kontejnery. Toto místo 
bude přístupné pro každého, v každou denní 
dobu a umožní jednoduší dopravu balíků pro 
všechny, kteří tuto službu využívají. Nyní pro-
bíhá upřesnění podmínek smlouvy a následně 
bude stanovené datum zprovoznění.

Karel Jungbauer, starosta

Rekultivace 
škvárového hřiště

Vedení obce jednalo s předsedou fotbalové-
ho klubu Jiskra Velké Březno o využití, vzhledu 
a rekultivaci starého škvárového hřiště a při-
lehlých pozemků. Obec objedná likvidaci v mi-
nulosti navezené zeminy a úpravu stávajícího 
terénu. Dohodnutá fi rma provede katrování 
zeminy a její rozprostření do terénu – včetně lik-
vidace náletových dřevin. Fotbalový klub zajistí 
povrchovou úpravu, osetí a následnou údržbu 
zatravněné plochy. 

V blízké budoucnosti by tak mohl prokouk-
nout dlouho zanedbávaný kout obce.

Karel Jungbauer, starosta

Výsadba stromů
Desítky nových stromků přibyly během uply-

nulých týdnů v našem okolí. Hrušně obecné 
a jeřáby ptačí lemují část hlavní asfaltové dráhy 
ve valtířovské pískovně a časem zde snad vytvo-
ří tolik potřebný stín. Ze třiceti bříz pak vznikla 
nová alej mezi cyklostezkou a škvárovým hřiš-
těm ve Velkém Březně. Ta má v blízké budouc-
nosti navazovat na chystané úpravy v okolí za-
nedbaného škvárového hřiště.

Všechny tyto stromy byly vysazené jako ná-
hradní výsadba za pět pokácených vzrostlých 
stromů v těsném sousedství cyklostezky u pří-
vozu. Jak jsme již dříve informovali, stromy 
musely padnout kvůli opravě vysokotlakého 
plynovodu, protože rostly přímo v ochranném 
pásmu plynovodu.

Čtrnáct nových lip, které obec získala od mi-
nisterstva životního prostředí, zdobí zase okolí 
cyklostezky mezi Valtířovem a Velkým Březnem.

Bohužel se v našem okolí najdou jedinci, kte-
ří si musí svou hloupost vybíjet na stromech. 
O velikonočním víkendu jeden takový zoufalec 
zlomil třešeň vysazenou na podzim loňského 
roku podél chodníku u benzinové pumpy. Další 
strom se pak pokusil vyvrátit.

Doufejme, že jde jen o ojedinělý čin a že nově 
vysazené stromy dostanou šanci dorůst do plné 
krásy.

Zuzana Mendlová, radní

Kraslicovník
Velikonočními kraslicemi ozdobily děti lípu 

v parčíku pod kolejemi. Netradiční výzdoba 
snad také pomohla zpříjemnit letošní Veliko-
noce, které opět negativně ovlivnil koronavir. 
Navíc je možné, že se z této výzdoby stane kaž-
doroční tradice a malovaná vajíčka zkrášlí naši 
obec každé jaro.

Zuzana Mendlová, radní

Pomozte nám 
udržet obec čistou!

Neustále se potýkáme s tím, že se spousta 
lidí naučila vyklopit nepotřebné věci jednoduše 
přímo před branou sběrného dvora a neuvě-
domí si, že to někdo musí uklidit. Proto žádám, 
abyste nepotřebné věci vozili přímo do sběrné-
ho dvora, když je otevřen. Sběrné místo je vy-
baveno kamerovým systémem a pokud se zjistí, 
kdo uložil odpad před bránu sběrného dvora, 
tak bude vyzván k jeho úklidu.

Ukládání odpadu mimo vyhrazené nádoby 
nabralo poslední měsíce v naší obci na nepří-
jemných obrátkách. Obzvlášť místo u sběrného 
dvora si spousta lidí začala plést se skládkou. 
Odpad a nepořádek se stále častěji objevuje ne-
jen kolem kontejnerů, ale i po celé obci.

Například stavební materiál ke kontejnerům 
ani do sběrného dvora nepatří vůbec a každý si 

Výsadba lipového stromořadí u cyklostezky. Nově vysazený strom poničený vandaly.

Kraslicovník na Velikonoce vyzdobily naše děti.
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ho musí odvézt sám na své náklady – na sklád-
ku do ústeckých Všebořic.

Žádáme všechny, aby se zamysleli nad tím, 
jak a co do kontejnerů opravdu vyhazují. Již 
poněkolikáté se stalo, že někdo odhodil do ná-
doby na plast barel s barvou či olejem a tím do-
šlo k znečištění celého automobilu společnosti 
AVE. 

Pro likvidaci tohoto odpadu přitom obec 
sjednává dvakrát ročně s fi rmou AVE (na jaře 
a na podzim) svoz nebezpečného odpadu. Třiď-
te a ukládejte odpad opravdu tak, aby to mělo 
smysl!

Do kontejnerů vhazujte pouze to, co tam pat-
ří, papíry do papírů a plasty do plastů.

Buďte ohleduplní vůči druhým a veškeré 
krabice rozložte a sešlápněte, ať mají prostor 
vyhodit odpad i ostatní. Tři velké nerozložené 
krabice totiž dokáží zaplnit celý kontejner.

Petra Kratochvílová, 
referentka životního prostředí

Buďte k sobě 
navzájem 
ohleduplní 
a dodržujte klid 
o svátcích a nedělích

Podle platné vyhlášky je každý povinen 
zdržet se používání hlučných strojů a zařízení, 
a to zcela, na veřejných prostranstvích v zasta-
věném území obce a dále na jiných místech 
v zastavěném území obce, pokud hluk v inten-
zitě způsobilé narušit veřejný pořádek přesáhne 
mimo jím vlastněnou (popř. na jiném právním 
základě užívanou) nemovitou věc, a to v neděli, 
státní svátek a ostatní svátek, vždy od 6 hodin 
do začátku doby nočního klidu.

Činností, která by mohla narušit veřejný po-
řádek a občanské soužití v obci Velké Březno, 
je jednorázové nebo nahodilé používání stro-
jů a zařízení (např. cirkulárek, motorových pil 
a kos, křovinořezů, drtiček větví, motorových 

sekaček na trávu, bouracích kladiv, brusek, vr-
taček apod.) způsobujících hluk v nevhodnou 
denní dobu. Zuzana Mendlová, radní

Sekání trávy
Chtěla bych využít této příležitosti a požádat 

všechny občany o pomoc a spolupráci. Jestli 
máte doma sekačku, PROSÍM, vyjděte i před váš 
plot a pomozte nám tím, že posekáte pozemek 
před či za vaším plotem. 

Vzhledem k situaci, kdy nám tráva roste 
před očima a obec má pouze dva zaměstnance 
na kosení, bych chtěla poprosit každého, kdo 
může a byl by ochotný nám vypomoci s kose-
ním obecních pozemků. V případě zájmu volej-
te paní Kratochvílovou tel. 475 209 341, e-mail: 
 kratochvilova@velke-brezno.cz. 

Vzhledem k nízkému počtu pracovníků pro-
vádějících sečení, jsme požádali o pomoc i fi r-
mu, která pro obec již vyžínání vykonává.

Petra Kratochvílová, 
referentka životního prostředí

Sečení 
travnatých ploch

Podle platné vyhlášky je, mimo jiné, vlastník 
veřejné zeleně povinen zajistit posekání travna-
tých ploch nejméně dvakrát za kalendářní rok, 
a to poprvé v období od 1. 5. do 30. 6. a podruhé 
v období od 1. 7. do 31. 8., přičemž mezi oběma 
sečemi musí být nejméně období dvou měsíců.
Žádáme proto všechny majitele pozemků, kteří 
tak dosud neučinili, aby své pozemky posekali 
a pomohli nám udržet obec čistou.

Děkujeme! 

Poděkování
Děkujeme Spartaku Valtířov za zapůjčení 

techniky, a žákům z 8. B ZŠ Velké Březno, jmeno-
vitě Tadeášovi Verbnému a Tomášovi Pýchovi, 
za výpomoc při sečení areálu Pískovna ve Valtí-

řově. Moc si toho vážíme a jsme rádi, že i mladé 
generaci záleží na tom, aby byla obec upravená. 
Za výpomoc se sekáním obecních pozemků 
děkujeme i panu Martinovi Valešovi z Valtířova.

Petra Kratochvílová, 
referentka životního prostředí

Jarní svoz žoků
Na jaře tohoto roku nám společnost AVE 

svezla celkem 130 žoků. Kdo svůj žok neměl 
označený číselnou řadou, a žok mu nebyl odve-
zen, musí si zajistit svoz na své náklady.

Ještě jednou žádáme všechny, kteří si vy-
zvedli žoky na biologický odpad, ale nevyužili 
jarního svozu, aby prázdné žoky vrátili zpět 
do sběrného dvora. Při podzimním svozu nebu-
dou tyto žoky kvůli jinému způsobu označení 
žoků odvezeny. Petra Kratochvílová, 

referentka životního prostředí

Výdej kompostérů
Obec stále vydává zahradní kompostéry 

o objemu 1000 a 2000 litrů. Výdej je možný 
pouze po předchozí domluvě s paní Petrou Kra-
tochvílovou, tel. 475 209 341, 

e-mail: kratochvilova@velke-brezno.cz.
Petra Kratochvílová, 

referentka životního prostředí

Termín splatnosti 
místního poplatku 
za komunální odpad 
se blíží

Místní poplatek za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů pro rok 2021 
je nutné uhradit do 31. 8. 2021.

Žádáme občany, kteří poplatek ještě nemají 
uhrazen, aby tak učinili v co možná nejkratším 
termínu.

Upozorňujeme, že od ledna 2021 se poplatek 
zvýšil na 700 Kč za osobu.

Platbu lze provést na pokladně obecního 
úřadu, kancelář č. 2, nebo převodem přes ban-
kovní účet. Podklady k platbě Vám rádi sdělíme 
na telefonním čísle 412 528 473, případně na 
 e-mailu: dvorakova@velke-brezno.cz.

Petra Dvořáková

Nájemné z obecních 
pozemků

Touto cestou bychom rádi připomněli všem 
nájemníkům obecních pozemků, že splatnost 
nájemného za pronajaté obecní pozemky je 
do 31. srpna 2021.

Nájemné lze zaplatit v hotovosti či platební 
kartou na obecním úřadě u paní Dvořákové 
(na pokladně), nebo provést platbu bankovním 
převodem na č. ú. 450781/0300, v.s. 22021.

Děkujeme.
Kateřina Jelínková, Obecní úřad Velké Březno

Nerozložené krabice v kontejneru mohou zabrat celou jeho kapacitu.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Okénko 
do mateřské školy

V úvodu bych se ráda zmínila o zápisu do MŠ 
Velké Březno na školní rok 2021 – 2022:

 Přijali jsme 43 žádostí o předškolní vzdělá-
vání, z toho 30 dětí ze spádové oblasti Velké 
Březno a Valtířov;

 Přijmout jsme mohli pouze 26 dětí, právě to-
lik, kolik dětí odchází do první třídy;

 17 dětí přijato nebylo, mezi nimi bohužel 
i čtyři děti spádové.
V úterý 3. června proběhlo první společné 

setkání rodičů přijatých dětí. Rodiče obdrže-
li Rozhodnutí o přijetí a dozvěděli se spoustu 
informací o MŠ a jejím provozu, o režimu dne, 
zvyklostech kolem stravování; v krátkosti byli 
seznámeni s novým Školním vzdělávacím pro-
gramem „Barevné kuličky“, … V závěru byl pro-
stor na otázky a další informace.

A co se ve školičce 
za poslední tři měsíce 
událo? 

I přesto, že byla MŠ uzavřena, se paní učitelky 
rozhodly dětem přichystat „Velikonoce na plo-
tě“, a také je alespoň na chvilenku vidět a po-
povídat si s nimi! Za běžného chodu bychom si 
velikonoční období společně užívali, bohužel 
to situace nedovolovala. Ve čtvrtek 1. dubna 
na děti na školkovém plotě čekaly velikonoční 
úkoly – děti počítaly velikonoční vajíčka a určo-
valy jejich barvy, skákaly jako zajíčci, spojovaly 
stejné kraslice, zpívaly velikonoční koledy, hle-

daly své velikonoční přání (starší děti poznávaly 
své jméno, mladší svou značku), přání si odná-
šely domů k dozdobení, a nejen to, na konci 
cesty na ně v proutěném koši čekalo veliko-
noční překvapení. Děti udělaly naopak radost 
i paním učitelkám, přinesly ukázat vlastnoručně 
nakreslené obrázky, kraslice a další velikonoční 
výrobky a vzkazy. Vše jsme ve školce vystavili 
a dlouho si tento den připomínali. 

Od 12. dubna se začaly mateřské školy po-
malu otevírat, ale zatím jen pro předškoláčky 
a mladší děti rodičů pracujících v IZS. Účast 
na předškolním vzdělávání byla podmíněna 
testováním, a to 2x týdně. Děti byly moc šikov-
né, testování probíhalo bez problémů. Za dodr-
žování přísných hygienických pravidel a naříze-
ní jsme mohli naplnit třídy maximálně do počtu 
15 dětí. Třídy se nesměly navzájem scházet, a to 
jak uvnitř MŠ, tak na školní zahradě. Vše jsme 
za podpory rodičů i zaměstnanců školky zvládli 
na jedničku!

Již tradičně jsme Den Země slavili společně 
se staršími kamarády ze ZŠ, kteří pro nás připra-
vovali spoustu zajímavých úkolů a činností, ale 
… tentokrát jsme si museli vystačit sami. A po-
vedlo se – o Zemi jsme si povídali, vymýšleli, 
co dělat, aby byla zdravá a krásná, procvičovali 
třídění odpadu, naučili se říkanku „Země“, za-
zpívali veselou píseň „Třídíme odpad“, vyrobili 
čelenku ve tvaru Země, prováděli pokusy a hráli 
motivační a pohybové hry, ...

Stále v omezeném režimu proběhl v MŠ pro-
jekt „Čarotýden s Klikou“ – týden před pálením 
čarodějnic, který vyvrcholil on-line divadelním 
představením v pátek 30. dubna. Příklady čaro-
úkolů, s kterými jsme si dokázali poradit:

 Procvič své tělo – hra, ve které jsme správně 
pojmenovávali části těla čarodějnice i jejich 
mazlíčků;

 Čarování se slovy – v této hře jsme si zkusili, 
zda umíme pojmenovat různé čarodějnické 
pomůcky a jejich používání;

 Úklid u čarodějů – úklid a hra, že nejde do-
hromady? Ale proč by ne? Třídili jsme všech-
ny čarodějné věci podle toho, kam patří – 
do oblečení, mezi zvířata nebo ostatní věci;

 Hledej dvojice – hru pexeso známe, a tak hle-
dat stejné kocoury nám až tak velkou práci 
nedalo;

 Slet na košťatech – létání na košťatech je 
čarodějnická povinnost. Právě o Valpuržině 
noci se čarodějnice slétají a oslavují … Naším 
úkolem bylo seřadit za sebe jednotlivé letící 
čarodějnice od největší po nejmenší! Hned, 
jak se nám to povedlo, jsme si takový let vy-
zkoušeli na školní zahradě.

 … A další čarodějné inspirace a pracovní listy.
Týden jsme si užili přímo čarovně!

Od 10. května jsme se konečně mohli ve škol-
ce sejít všichni, být ve svých třídách a volně si 
hrát s ostatními kamarády! Opět k nám začalo 
jezdit Divadlo Koloběžka, proběhl sběrový tý-
den starého papíru, navštívil nás pan fotograf, 
… a řádně jsme oslavili Den dětí. Dne 1. červ-

Dovádění dětí u rodiny Vandrovcových. Třída Berušek navštívila místní knihovnu.

Velikonoce na plotě.
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na nám na školní zahradě vyrostl velký skákací 
hrad – mockrát děkujeme rodině Štauberto-
vých za jeho zapůjčení; již tradičně jsme přijali 
pozvání na zmrzlinku od rodiny Vandrovcových, 
nejen si u nich rádi zamlsáme, ale také pěkně 
zařádíme na vlastnoručně vyrobených herních 
prvcích a atrakcích, mockrát děkujeme! 

Po dlouhé pauze mohli být školkáčci s paní 
učitelkou Ivankou opět při vítání nových ob-
čánků, vystoupení se jim moc povedlo, některé 
přítomné dojalo až k slzám!

A co nás ještě 
do konce školního 
roku čeká? 

Nocování s Andersenem, výlet do Lovecké 
obory ve Mstišově, sportovní den na školní za-
hradě, malování na chodník v Aleji sportovců, 
běh zámeckým parkem a hlavně Zahradní slav-
nost, kde se budeme loučit s našimi školáky.

O letních prázdninách bude MŠ uzavřena 
od 12. 7. do 13. 8. 2021, provoz během ostat-
ních prázdninových týdnů bude omezen na 1–2 
třídy (podle počtu dětí).

Dětem i dospělým přejeme krásné léto plné 
sluníčka, pohody a dobré nálady!

Pavla Hasprová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Den dětí 
Dne 1. 6. 2021 jsme ve školní družině 

oslavili Den dětí. Pro děti bylo připraveno 
šest disciplín, kde soupeřily se svými spolu-
žáky. Všechny výkony byly oceněny a nikdo 

zvami bylo šití sáčků na zeleninu, sázení 
stromů, bylinek, šetření vodou, pobyt venku 
na čerst vém vzduchu bez elektroniky, také 
se psaly reportáže, stavěl se kurník pro sle-
pičky a hledal se největší superhrdina. 

Chtěla bych moc poděkovat za aktivní 
přístup některých rodičů, za krásné obrázky 
od dětí a fotografi e činností. Je fajn vědět, že 
se vezeme na stejné vlně – pomáhat přírodě 
a ovlivňovat děti správným směrem. 

Lenka Šidáková, koordinátor EVVO

Velikonoční zajíček 
Velkáček 

Náš velikonoční zajíček Velkáček měl 
za úkol ozdobit školní zahradu. S pomocí 
našich šikovných žáků a pedagogického 

neodešel domů bez odměny. Počasí nám 
přálo a my jsme se všichni pobavili a oslavili 
tak svátek našich dětí. Novinkou na naší akci 
bylo malování na obličej dle přání dětí.

Den Země 
v karanténě 2021 

Letošní rok jsme se zapojili do kampaně 
obyčejného hrdinství. Děti dostaly devět 
výzev, ze kterých si mohly vybrat ty výzvy, 
které je oslovily. Nakonec se aktivně zapojilo 
68 dětí ze školy napříč všemi ročníky a třídy 
1. AB (děti se učily třídit odpad a sázely by-
linky v rámci pracovních činností). Na webo-
vých stránkách školy je shrnující prezentace 
a videa, tam se můžete podívat, jak nápadité 
byly některé děti a jejich rodiče. Zejména 
videa od žáků 5. B jsou nádherná. Mezi vý-

Den dětí Den Země

Děti ve Velkém Březně samotestování 
zvládly velmi dobře.

Letošní proměnlivé Velikonoce umožnily, že výzdoba školní branky prošla sněhovou 
proměnou.
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sboru byl zadaný úkol splněn. Díky velké-
mu počtu velikonočních kraslic bylo možné 
ozdobit nejen zahradu školy, ale i prostory 
školy a školní jídelny. Vzhledem k nepříznivé 
epidemiologické situaci jsme si udělali Velké 
Březno veselejší. Děkuji všem, kteří se této 
aktivity zúčastnili. 

Mgr. Lucie Kottnauerová

Slavnostní předávání 
šeku na 111 500 Kč 
a kola Alinker 

Letošní rok byl výjimečný nejen kvůli co-
vidu-19, ale i částce, kterou se nám podařilo 
vybrat pro Martínka Maredu. 

Po loňských 66 000 Kč jsem si říkala, že 
se to nedá překonat, a opak se stal skuteč-
ností. Před Vánoci jsem zveřejnila informa-
ci, že Martínek Mareda, kterého naše škola 
dlouhodobě podporuje, potřebuje kolo 
Alinker, aby se mohl lépe pohybovat. Kolo 
nebylo zrovna levné, pořizovací cena byla 
60 000 Kč. Předvánoční dražba se povedla 
natolik, že jsme společnými silami vybrali 
více než polovinu požadované částky. Firma 
Chart Ferox, prostřednictvím zaměstnanky-
ně paní Jindřišky Šedivcové a Ústecké ko-
munitní nadace, darovala částku 30 000 Kč 
a stejnou částku věnovala i rodina Adama 
Musila ze 3. B. Výsledkem bylo, že dne 14. 6. 
jsme mohli společně předat Martínkovi kolo 
Alinker a ještě zbylo na příspěvek na pobyt 
v Lázních Klimkovice. Na slavnostním pře-
dávání nechyběli ředitel fi rmy Chart Ferox 
Bronislav Převrátil, personální ředitelka 
Hana Hanušová, paní Jindřiška Šedivcová, 
ředitelka Ústecké komunitní nadace Kateři-
na Valešová a programová asistentka Alena 
Licková. Samozřejmě nechyběl ředitel školy 
Jan Darsa, starosta obce Karel Jungbauer, 
za Radu rodičů Zuzana Mendlová a my 

Dobrých skutků 
není nikdy dost 

Pandemie se nedotkla jen lidí, ale za-
sáhla i zvířátka. Zoologické zahrady se bez 
návštěvníků dostaly do nesnází a i ústecká 
ZOO potřebovala naši pomoc. Třída 5. A ještě 
během distanční výuky adoptovala tři zví-
řátka v naší ZOO, a to zmiji, sýčka a želvičku. 
Společně jsme poslali 3000 Kč a navíc jsme 
do ZOO odvezli několik beden ovoce a zele-
niny, kterou žáci přinesli ze svých domovů. 
Peníze si žáci vydělali v projektu Abeceda 
peněz. Jsem pyšná na svoje žáky a také na je-
jich rodiče, kteří aktivně podporovali celých 
pět let všechny naše charitativní akce. Tímto 
bych vám chtěla moc poděkovat za pětile-
tou výbornou spolupráci. 

Lenka Šidáková

Projekt Už jsem 
čtenář – Knížka 
pro prvňáčka 

Naše místní knihovna se připojila k celo-
státnímu projektu Svazu knihovníků a infor-
mačních pracovníků na podporu čtenářské 
gramotnosti s názvem Už jsem čtenář – Kníž-
ka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj 
čtenářských návyků žáků již od prvního roč-

všichni: učitelé a školáci naší základní ško-
ly. Předávání se neslo v příjemné atmosféře 
tanečních vystoupení tříd 5. A+B, třídy 3. B, 
hry na akordeon, o kterou se postaral Bertík 
Karjagin ze 4. B, a závěrečný společný tanec 
na píseň Jerusalema udělal symbolickou 
tečku za krásnou charitativní akcí. Z celé-
ho srdce děkuji všem, kteří darovali peníze 
na dobrou věc. 

Lenka Šidáková

Slavnostní předání šeku a speciálního kola pro Martínka Maredu.

Žáci naší školy podpořili ústeckou zoologickou zahradu.
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níku školní docházky. Proto nás, prvňáčky, 
přihlásila vedoucí místní knihovny – paní 
knihovnice Hana Zatloukalová. 

V pátek 28. května třídu 1. B přivítala 
v knihovně paní knihovnice, kde děti čekalo 
překvapení. Malí čtenáři zde složili čtenářský 
slib, převzali si průkazku do knihovny pro 
zapůjčování knih zdarma. Největší odměnou 
jim však bylo předání knihy První školní vý-
let od Michaely Fišarové s věnováním tříd-
ní učitelky a se záložkou. Tuto knihu nelze 
v běžném knihkupectví minimálně tři roky 
zakoupit.

V pátek 4. 6. tuto akci absolvovala i třída 
1. A s paní učitelkou Pavlínou Kadlecovou.

Teď už záleží na každém malém čtenáři, 
zda se knihám bude věnovat dál.

Dagmar Ličmanová

Projektové úkoly 
dětí 5. B 
při domácím učení 

Děti v době domácí výuky už někdy ztrá-
cely motivaci a chuť se učit. Jak z toho ven 
– každý z nás se popral s touto výzvou tro-
chu jinak. Využili jsme možnosti pracovat se 
zdroji, hledat více informací nejen v knihách, 
ale i na internetu, nebo zpovídání dětem 
blízkých lidí. Ze začátku děti ne vždy vědě-
ly, jak úkol uchopit, ale při každé další a další 
prezentaci se stávaly zkušenějšími a odváž-
nějšími. 

Podívejte se na střípky informací, které 
jsem vybrala jako ukázku jejich poctivé prá-
ce. Témata, se kterými jsme pracovali: Zvířa-
ta provázející člověka napříč historií; Země 
ledu; Mírný podnebný pás; Místo v našem 
kraji, které mám rád; Co vidím z okna; Státy 
Evropy okolo ČR.

Zvířata provázející člověka 

 Křeček ve 20.–21. století a jeho historie: 
Křečci jsou tu s námi již od 17. století. Dří-
ve se spíše pohybovali v krajině a na po-

lích. Poprvé byl křeček zlatý popsán v roce 
1839 přírodovědcem Waterhousem. Teprve 
v roce 1930 se podařilo zoologovi profesoru 
Aharonimu z Jeruzaléma v blízkosti Aleppa 
v Sýrii odchytit prvního živého křečka zlaté-
ho. V hluboké noře našel matku s mláďaty. 
Velmi brzy přišli na svět potomci těchto sou-
rozenců. (T. Dočkalová)

 Sibiřský husky – historie: Vznikl na Sibiři 
(proto se jmenuje sibiřský husky) jako tažný 
pes. Pochází z okolí řeky Kolymy. Tady ho již 
v pravěku vycvičili obyvatelé nehostinných 
končin – Čukčové. Popularitu získal ve dva-
cátých letech našeho století. V zimě r. 1925 
vypukla na Aljašce epidemie záškrtu a bylo 
potřeba přivézt lék. Nor Leonhard Seppal se 
svými sibiřskými husky překonal až 300 ki-
lometrů ve sněhové bouři a přivezl lék včas. 
Na památku této události se dodnes jezdí 
nejdelší závod saní tažených psy, Iditarod, 
na trati Anchorage–Nome, více než 1930 ki-
lometrů.

Za druhé světové války se používali jako 
záchranní a služební psi.

V průběhu 19. století se dostával s obchod-
níky ze Sibiře do Severní Ameriky. Využívá se 
k tahání saní, lovení, ale v dnešní době je 
také oblíbený v soutěžích. I když vznikl na Si-
biři a v názvu se používá „sibiřský“, je považo-
ván za americké plemeno. Jméno husky dali 
Evropané podle pejorativního pojmenování 
Eskymáků. Název husky se někdy používá 
i pro eskymácké psy, kteří žijí v Grónsku, Lab-
radoru, na Aljašce a severní Kanadě.

 (D. Nabiová)

 Papoušci – historie: Papoušci se začali 
chovat v Evropě ve 4. stol. př. n. l. Jedny z nej-
starších dokladů lidského vnímání papoušků 
jsou jeskynní malby 5000 let staré. V 18. stol. 
se na některých šlechtických dvorech chov 
papoušků „převrátil“ – byla víc obdivova-
ná zdobená klec než samotný papoušek. 
V 19 stol. se papoušci začínají objevovat 
v měšťanských domech. (A. Olejníková)

Země ledu

Věděli jste o Antarktidě, že...
(zajímavosti vybral A. Pečiva): 
1. Nejvyšší teplota, která byla na Antarktidě 

naměřena, byla 14,5 °C. 
2. V Antarktidě neexistují žádní lední med-

vědi (ti jsou pouze v Arktidě), ale existuje 
tam spousta tučňáků. 

3. Antarktida je největší pouští na světě. 
Technicky – led není voda. 

4. Nejchladnější místo na Zemi je nejvyšší 
pohoří v Antarktidě. Byla tam zazname-
nána teplota –93,2 stupňů Celsia. 

5. V některých oblastech Dry Valleys Mc-
Murdo (část nepokryta ledem) nebyl 
za poslední dva miliony led, sníh ani 
déšť. 

6. Mravenci tvoří kolonie, které se rozšířily 
na většinu míst na planetě. Výjimkou je 
Antarktida, Island a Grónsko. 

7. Rychlost větru v některých oblastech 
Antarktidy může dosáhnout až 320 
km/h. 

8. Mount Erebus na Antarktidě je nejjižněj-
ší aktivní sopka na Zemi. 

9. Antarktida je jediným kontinentem, 
na kterém nejsou plazi. 

10. Teritorium Antarktidy je o 5,8 milionů ki-
lometrů čtverečních větší než Austrálie. 

11. Antarktida existuje více než 40 milionů 
let. 

12. Průměrná tloušťka ledu na Antarktidě je 
1,6 kilometru. 

13. V Antarktidě jsou jezera, která nikdy ne-
zamrznou, a to díky teplu, které vyzařuje 
z nitra Země. 

14. V Antarktidě je čilské město se školami, 
nemocnicemi, hotely, poštou, interne-
tem, televizí a mobilní telefonní sítí. 

15. Je nejchladnější, největrnější, nejvyšší 
a nejsušší kontinent na planetě. 

16. Je jediným kontinentem bez časového 
pásma. 

17. Antarktické ledovce tvoří asi 80 % čers-
tvých zásob vody na planetě. 

18. Existuje zde vodopád s vodou červenou 
jako krev. Je to způsobeno železem, kte-
ré ve styku se vzduchem oxiduje. 

Snímky z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
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19. Na celém území Antarktidy je jen jeden 
bankomat. 

20. V roce 2000 se od Antarktidy odtrhl ob-
rovský ledovec o velikosti 11 000 čtve-
rečních kilometrů. Byl tedy větší než Ja-
majka. 

21. Od roku 1994 je na kontinentu zakázáno 
používat sáňkovací psy. 

22. Abyste mohli jet pracovat do Antarktidy, 
musíte si nechat odstranit všechny zuby 
moudrosti. 

23. Tání ledu v Antarktidě způsobilo drobné 
změny v gravitaci. 

24. Kdysi dávno (před více než 40 miliony 
lety) bylo v Antarktidě tak teplé počasí, 
jako v Kalifornii. 

25. Na kontinentě je 7 křesťanských církví. 
26. Většina z Antarktidy je pokryta ledem. 

Jen asi 1 % je bez ledu. 
27. V roce 1977 poslala Argentina do Ant-

arktidy těhotnou ženu. Toto argentinské 
dítě se stalo první osobou narozenou 
na tomto drsném kontinentu.

Místo v našem kraji, které mám rád

 M. Pšenička: Já mám rád Ústí nad Labem, 
je tady hornatá, ale i rovinatá krajina, měs-
tem protéká řeka Labe. Podél řeky Labe vede 
až do Německa Labská cyklostezka. Městem 
protéká další malá říčka Bílina. Významnou 
dominantou jsou Střekovská zdymadla, Ma-
riánský most, nad městem se tyčí Erbenova 
vyhlídka, a za zmínku stojí i Vaňovské vodo-
pády a ústecká ZOO. Ve městě žije přibližně 
93 tisíc obyvatel. Ústí nad Labem je univer-
zitním městem, je zde Univerzita Jana Evan-
gelisty Purkyně. V Ústí je lanovka, která vede 
na zámeček Větruše – ještě bych tam vzal 
mámu, jelikož má ráda lesy, a já si myslím, že 
je tam lesů až až.

 M. Studničková: Moje nejoblíbenější mís-
to v ústeckém kraji je zámek Velké Březno. 
Zámek Velké Březno jsem si oblíbila hlavně 
díky svému dědovi. Jednou jsme si s dědou 
zaplatili vstupenku do zámku, prováděli nás 
tam. Moc se mi tam líbilo. Dozvěděla jsem se, 
že k zámku Velké Březno patří ještě domov 
důchodců a hrobka rodu Chotků ve Valtířo-
vě. Do zámku bych vzala toho, kdo má rád 
památky.

 Š. Voráč: Vyhlídka Větruše stojí na kopci 
u Ústí nad Labem, mezi řekou Bílinou a La-
bem. Podle pověsti stál na stejném místě 
hrad Větruš, ale to není pravda. Hrad byl 
v dnešním centru města. Zbytky zdí naleze-
né na tomto místě jsou bývalým popraviš-
těm. Proto se kopec nazýval Soudný nebo 
Šibeniční vrch. Dnes tady je vyhlídková věž, 
která byla postavena v roce 1897. Postavil ji 
Ústecký horský spolek. V dnešní době je zno-
vu otevřena, a je tam restaurace, hotel a la-
nová dráha, se kterou můžeme jet do centra 
města a zpět. Na Větruši chodím často s má-
mou. A hlavně tam jezdíme lanovkou. To mě 
hrozně baví! Chodíme vždycky do bludiště, 
které je z keřů, a i do zrcadlového bludiště, 

když je otevřené. Taky jsme byli ve vyhlídko-
vé věži a dívali se na město dolů. Máma říka-
la, že tam dřív chodila pěšky, když tam ještě 
lanovka nebyla, a že tam také chodila i moje 
babička se svými rodiči na kuželky, protože 
bydleli blízko v Trmicích. 

 A. Šleisová: S rodinou jezdíme často na vý-
lety, ale výlet na Brtnické ledopády se mi líbil. 
Brtnické ledopády se nacházejí na území Ná-
rodního parku České Švýcarsko. Cesta začíná 
v Brtníkách a vede po značené turistické tra-
se, v první části z kopce dolů mezi pískovco-
vými skalami a převisy podél Vlčího potoka. 
Tam je ledopádů nejvíce. Pískovcové skály se 
začínaly tvořit před asi 90 miliony lety, kdy 
celé území pokrývalo moře. Ledopády mají 
různá jména a je potřeba k nim sestoupit 
(sklouznout) nebo vyšplhat. Je to fyzicky ná-
ročný terén. Každý ledopád má jinou barvu, 
od bílé přes šedou, žlutou až po karamelově 
hnědou. Voda, která je vytváří, splavuje ze-
minu s železitými a křemičitými písky. Do-
poručila bych návštěvu všem, kteří mají rádi 
sníh.

 A. Nguyen: Mariánský most se mi líbí, 
protože mi připomíná Golden Gate v San 
Francisku. Je tak obrovský, že by ho ani obr 
nepřerostl. Vzala bych tam svoje tety z Viet-
namu, protože bych chtěla, aby ho viděly, 
jak je nádherný a obrovský. Dokonce bych 
chtěla po Mariánském mostě jít pěšky se svo-
jí třídou. Hrozně moc by mě zajímalo, jaké to 
je, když se jde skoro vedle silnice. Po Marián-
ském mostě jezdím skoro pořád – když jedu 
s rodiči do města. Mariánský most se nachází 
v Ústí nad Labem, a je to nejmodernější most 
v Ústí. Byl zprovozněn v roce 1998, a je to pří-
má cesta do Ústí nad Labem. Mariánský most 
měří 179 metrů a váží 3500 tun. Odolává i vět-
ším povodním – oproti starému Benešovu 
mostu. Všichni, co neviděli Mariánský most, 
tak by sem měli přiletět nebo přijet a kouk-
nout se na něj, protože je to nejhezčí most, 
co jsem kdy viděla. Investovalo se do něj 750 
milionů korun a stavěl se 5 let. Patří mezi 10 
nejlepších staveb světa za poslední desetiletí. 
Moje celá rodina máme most moc rádi, pro-
tože po něm jezdíme skoro každý den. V noci 
krásně svítí a v zimě na lampičkách svítí sně-
hové vločky, komety a hvězdy. Pod mostem 
jezdí i lodě, někdo si vezme i kánoi.

 M. Novák: Rozhodl jsem se napsat o hoře 
Říp. Toto místo mě zaujalo, protože je to dů-

ležitá část naší historie. Hora Říp se nachází 
v Ústeckém kraji, v okrese Litoměřice, neda-
leko města Roudnice nad Labem, na levém 
břehu řeky Labe. Jeho nadmořská výška je 
460 m n. mořem, 306 metrů nad hladinou 
Labe a 200 metrů nad okolní krajinou. Hora 
Říp tvoří významnou dominantu Polabské 
nížiny. Je sopečného původu. Říp je známý 
i výskytem magnetovce a čediče. … Na Řípu 
se mi moc líbilo, protože je z něj krásný vý-
hled. Byl jsem i uvnitř rotundy a viděl jsem 
pravé románské okno. Celé naší rodině se 
tam moc líbilo. Vzal bych tam maminku, pro-
tože má ráda historii. Moje maminka tam se 
svými rodiči jezdila na výlety a poutě.

 J. Krákora: Moje místo, které mám rád, 
je Malé Březno. Vesnice v Ústeckém kraji. 
Mám ho rád, protože jsem se tu narodil a je 
tu klid a krásná příroda, kterou rád pozoruji. 
… Podél vesnice se nachází řeka Labe, jsou 
tu krásná místa na chytání ryb. Minulý rok 
jsem chytil např. sumce, kapra, okouna, jsou 
tu i malé rybky, které připluly z nákladních 
lodí, Hlaváč černotlamý – ohrožuje české 
řeky (požírá jikry domácích ryb), proto je 
dobré, když ho chytnu, nemilosrdně ho za-
hubit. Máme tu i hospůdku, kulturní dům, 
v této době je nemůžeme navštěvovat (co-
rona time). Kapličku se jménem stavebníka 
Joan nes Keckerk, Pomník vojákům Rudé ar-
mády (kteří padli při osvobození obce roku 
1945 a jsou pohřbeni na místním hřbitově), 
Mateřská školka Hvězdička (tam jsem chodil 
rád), Hasičský sbor dobrovolných hasičů. 
Do Labe vtéká Luční potok, na jaře může-
me pozorovat vylíhlá mláďátka kachniček. 
V domečku, kde bydlím, se dříve chovaly 
kravičky, koně pro práci na polích, kozy, krá-
líci, krůty a slepice. Na polích se pěstovaly 
brambory a sušila se tráva pro krmení zvířat. 
Jsou tu i zachovalé stodoly, které se využíva-
jí jako garáže. Dnes tu máme slepice, králíky 
a krůty. Pole už jen na trávu. Děda pole pro-
dal pro stavbu nových domů. Historie Malé 
Březno: Obec je původně okrouhlice z 9. až 
10. století. Během 30leté války byla vesnice 
zničena a zůstala dlouho pustá. Roku 1843 
byla teplickým panstvím prodána panství 
Velkému Březnu. Součástí obce jsou Vitín 
a Zubrnice. Jméno Březno pochází od bříz. 
Vitín už nemá žádného obyvatele. Roku 
1946 obyvatelé museli místo opustit. Čer-
pal jsem z Wikipedie, z kroniky Malé Březno 
a od mojí babičky. 

Hana Zatloukalová

Hora Říp – důležitá část naší historie.



II. ČTVRTLETÍ 2021ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV10

KULTURA 

Naši jubilanti
Leden  Černá Jaroslava (85)
   Kysela Stanislav (85)
   Poběžalová Karla (80)
   Novotná Marie (75)
   Vildová Helena (75)
   Pašková Jana (75)
   Pletichová Jana (75)
   Šmahelová Irena (70)
   Bedenk Petr (70)

Únor  Ippoldtová Anna (90)
   Tauschová Jana (80)
   Knoppová Květuše (75)
   Koníčková Hana (75)
   Křesánková Bohuslava (70)

Březen  Belák Jiří (90)
   Mikešová Zdeňka (85)
   Bartošová Marie (85)
   Sander František (80)
   Nešpor Pavel (80)
   Bártová Alena (75)
   Špringlová Jana (75)
   Šrámková Eva (75)
   Lankaš Jiří (70)
   Benda Zdeněk (70)
   Benko Ján (70)

Duben  Šmíd Pavel (80)
   Králová Anastázie (80)
   Jonáš František (80)
   Řehák Vladimír (75)
   Hajasová Eva (75)
   Spálenka Zděnek (75)
   Brýdová Jaroslava (70)

Vzhledem k epidemiologické situaci ne-
mohlo proběhnout Setkání jubilantů, ale 
za pomoci členek kulturní komise byla pře-
dána malá pozornost každému jubilantovi 
osobně. Doufám, že další setkání, které je 
naplánováno na konec srpna, proběhne bez 
omezení. Každý jubilant dostane během 
srpna osobní pozvánku – kdy a kde setkání 
proběhne.

Ing. Hana Šlechtová, místostarostka obce
a předsedkyně kulturní komise

MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči hlásí 
a informují

Ve II. čtvrtletí 2021 (v období 3. 3. – 
26. 5. 2021) jednotka SDHO Velké Březno ab-
solvovala 14 výjezdů. Zásahy proběhly bez 
komplikací. Z rozboru uvádíme:

 5x k požárům: 2x k požáru nízké budovy, 
1x k požáru přívěsu za traktorem přepra-
vujícím dřevo, 1x k požáru motorového 
vozidla přepravujícího tlakové nádoby, 
1x k dýmající střeše domu.

 8x k technické pomoci: 1x k asistenci pro 
záchrannou službu, 1x odstranění stro-
mu z komunikace, 1x k asistenci při trans-
portu pacienta z DPS, 1x k odstranění 
pohozeného uhynulého zvířete (exotický 
had), 1x k odstranění stromu padlého 
přes silnici, 1x k úniku kapaliny na silnici, 
1x k lesní zvěři – zaklesnutí dvou jelenů, 
1x k osobnímu automobilu nad kolejiš-
těm.

 1x k mimořádné události: sražená osoba 
v kolejišti.

K závažné události došlo v Malém Březně, 
kdy vznikl požár automobilu přepravujícího 
tlakové nádoby (bomby), z nichž některé 
explodovaly. Událostí nebyly dotčeny žádné 
osoby, vznikla však škoda na majetku (po-
škození budovy). Událost si vyžádala silné 
nasazení složek integrovaného záchranného 
systému (policie, hasiči).

V závěru relace členové jednotky SDHO 
kladně hodnotí morálku a disciplínu při do-
držování opatření k pandemické situaci spo-
jené s virovou nákazou C-19. Dále upozorňu-
jí na blížící se prázdniny školní mládeže, kdy 
dochází k uvolňování morálky.

Jaroslav Panocha, 
velitel JSDHO Velké Březno 

Bř

Dokumentační fotografi e ze zásahů hasičů.

Slavnostní 
vítání občánků

Ve čtvrtek 3. června proběhlo na Obecním 
úřadě ve Velkém Březně první slavnostní uví-
tání nových občánku do života v tomto roce.

Ještě před tím, než pan starosta Karel Jun-
gbauer přednesl slavnostní řeč, ukázaly všem 
přítomným děti z mateřské školky krásné vy-
stoupení. Malí občánci dostali na památku 
pamětní knihu, hračku s měkoučkou dekou 
a maminky kytičku a vůni do bytu. Na závěr 
se rodiče podepsali do pamětní knihy.

Velké poděkování patří paní učitelce Ivaně 
Mottlové a dětem z mateřské školy za přípra-
vu krásného programu na tuto akci.

A závěrem ještě jednou a tentokrát písem-
nou formou, přejeme maličkým občánkům, 
jejich rodičům a jejich rodinám pevné zdraví, 
štěstí a dostatek energie při překonávání ži-
votních překážek.

Byli přivítání tito občánci:
 Alenka Seifertová
 Johanka Novotná
 Filípek Vinš
 Amálka Vilímková
 Emička Gaži

Michaela Neumannová, matrikářka
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Tivolí hudební léto, 
Vol. 4 aneb 
Od pohody 
do pohody!

Areál restaurace Tivoli 
a naše obec Velké Březno 
bude již počtvrté součás-
tí již čtvrtého ročníku hudebního festivalu 
 Tivolí hudební léto.

Je nepochybné, že se nám podařilo vytvo-
řit již tradici, určitou cestu, kudy se festival 
ubírá, takže i letos máme pro všechny večery 
jednotné téma, které by se dalo charakteri-
zovat názvem Od pohody do pohody!

Jako již obvykle, opět se bude jednat o so-
boty, a celá akce odstartuje 3. července. 
Tento večer, nazvaný Double Sever uvede 
dvě kapely, jednu ze severu Čech a druhou 
ze severu Moravy. Tou první jsou našláplí 
New Black Jack s Apačem v čele, kteří tak od-
startují celý festival. Po nich pak první večer 
čtvrtého ročníku zakončí Orchidea, heavy 
metal z Karviné.

Následný večer 10. července zklidníme 
tempo a hodíme se do pohodičky, pohody. 
Už od 16.15 hod. (pozor!) vystoupí se svým 
akustickým programem Stará škola Unplu-
gged (v rozšířeném obsazení) a hned poté 
celý večer dotáhne osvědčené zpívánkové 
těleso Vojnar Family Band.

Třetí sobota, 17. 7. ponese název ...a je 
to tu! – a to opravdu bude rockově hodně na-
dupaně frčet. Proč? Protože opět již od 16.15 
hod. nastupují děčínští Žyhadloo (skvěle se 

uvedli na minulém ročníku), po nich přijdou 
heavyrockoví Sklap a celý večer nezakončí 
nikdo jiný, než Black Sabáka, soubor, který 
jede jak dobře seřízená mašina!

Čtvrtý večer 24. července má název 
Koncert dvou „S“. Proč je tam to písme-

no S? Protože ten večer vystoupí dvě ka-
pely z opačných konců republiky – a, světe 
div, jejich název začíná na písmeno S! Takže 
od 17.30 hod. vystoupí legendární Stará 
škola z Ústí nad Labem (v současné době 
pracuje na novém albu) a pak od 20.00 hod. 
vlétnou na scénu famózní Seven z Českých 
Budějovic, česká špička rockové scény s ex-
celentním kytaristou Kirkem Běhunkem, 
uznávaným i na světové scéně!

No a konečně pátý, závěrečný večer celou 
atmosféru krásně završí – ano, jmenuje se 

Coverový závěr, bude to 31. července 
a o zakončení festivalu se postarají dvě ka-
pely. Od 17.30 hod. nastoupí severočeská 
jižanská legenda Last Rebel a celý čtvrtý 
ročník zakončí se supercovery Stará škola JI-
NAK (neboli Led Zeppelin, The Who, Modrý 
efekt...).

Je snad zbytečné říkat, že personál Tivo-
li pod vedením vedoucí provozní Dany 
Brabencové bude na vás připraven, je snad 
zbytečné říkat, že jméno naší obce a duch 
místa Tivoli tak budou opět propagovány 
v nejvyšší možné míře. Tak, jak si koneckon-
ců zaslouží.

A pak už je to jen na vás, zda přijdete... 
Jo a ještě jeden fakt. VSTUP JE díky vedení 
naší obce a řadě sponzorských příspěvků 

ZDARMA. ZDARMA? Ano, ZDARMA!
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl , Ph.D.

zastupitel obce Velké Březno
organizátor a supervizor akce

Noc kostelů
Poslední květnový pátek proběhla Noc 

kostelů. Na několik hodin se opět po roce 
otevřel kostel sv. Václava a Chotkova hrobka 
ve Valtířově. Již podruhé se kvůli protiepide-
mickým opatřením celá akce konala bez spe-
ciálního doprovodného programu, přesto si 
obě památky prohlédlo kolem 130 návštěv-
níků.

Za rok se na další Noci kostelů budeme 
opět na všechny těšit.

Jana Kosíková, 
Katka Valešová,

 Zuzka Mendlová

Přehled kulturních akcí v naší obci (červenec – září 2021)
ČERVENEC
 3. července 2021 – Košt hraběte Chotka 

 – XXIII. ročník tradiční výstavy vín
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 4. července 2021 od 14.00 
 – Za pohádkou na zámek 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 11. července 2021 od 14.00 
 – Za pohádkou na zámek 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 18. července 2021 – Hraběcí mlsání 
 – Čokoláda!, netradiční kostýmované 
 prohlídky
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 18. července 2021 od 14.00 
 – Za pohádkou na zámek 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 24. a 25. července 2021 – Zámek v květech 
 – Gladioly pro hraběnku Livii – výstava květin 
 ve spolupráci se sdružením Gladiris
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 24. července 2021 od 21.00 – Noční prohlídka
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 25. července 2021 od 14.00
 – Za pohádkou na zámek 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 31. července 2021 od 19.00 
 – Hradozámecká noc, divadlo, promenádní 
 koncert dvou klavírů Ivan Klánský 
 a Michal Mašek, hraběcí koštování 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

SRPEN
 1. srpna 2021 od 14.00 – Za pohádkou na zámek

 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 7. srpna – Letní kino na zahradě v Tivoli 
 – fi lm pro děti
 Pořadatel: Obec Velké Březno

 8. srpna 2021 od 14.00 
 – Za pohádkou na zámek
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 15. srpna 2021 od 14.00 
 – Za pohádkou na zámek
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 21. srpna – Letní kino na zahradě v Tivoli 
 – fi lm pro dospělé
 Pořadatel: Obec Velké Březno

 22. srpna 2021 od 14.00 – Za pohádkou na zámek
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 29. srpna 2021 od 14.00 – Za pohádkou na zámek
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

ZÁŘÍ 
 8. září 2021 od 18.00 – Malý princ – legendární 

 představení divadla Viola s Danielou Kolářovou 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 18. a 19. září 2021 – Dny evropského dědictví 
 – oživený zámek – strhující příběhy z posledních 
 sta let historie zámku
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno 

 18. září 2021 od 20.00 – Noční prohlídka 
 oživeného zámku
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno 

 22. září 2021 od 19.00 – Ferenc Liszt a jeho 
 přátelé – koncert k 168. návštěvy F. Liszta 
 ve Velkém Březně – Matyáš Novák 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 25. a 26. září 2021 – Zámek v květech 
 – Jiřinková slavnost, výstava květin 
 ve spolupráci se zahradnictvím Dahlia Sloveč
 Pořadatel: obec Velké Březno

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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Zpravodaj Velké Březno a Valtířov jako periodický tisk územního správního celku vydává obec Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno, 
IČ: 00267139. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 10263, vychází jedenkrát za čtvrtletí a to v nákladu 700ks. 
Zpravodaj je distribuován obcí do schránek občanů Velkého Března a Valtířova zdarma. Zpravodaj je ke stažení také na webových stránkách obce 
www.velke-brezno.cz sekce Zpravodaj.
Uzávěrka dalšího čísla je 10. září 2021. Své příspěvky zasílejte na e-mail redakční rady velkobrezensky.zpravodaj@seznam.cz. Nevyžádané 
materiály se nevracejí. Redakční rada si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. 
Grafi cké zpracování a tisk: Imagine Media, s.r.o. Ve Velkém Březně, dne 25. června 2021.
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Pověst: 
Smíření bratři

Žili kdysi ve Svádově dva bratři. První 
z nich se jmenoval Fridrich. O jedno léto 
mladší byl Heinrich. Vyrůstali spolu málem 
jako dvojčata a uměli stát jeden při druhém.

Jejich otec onemocněl a brzy zemřel. Ještě 
než se tak stalo, požádal staršího syna, aby 
dobře spravoval celý jeho majetek do té 
doby, než Heinrich dovrší plnoletosti.

ství v Tašově a Heinrich zase s milovanou 
Annou ve Svádově. 

Jednoho dne poslal Heinrich svému bra-
trovi list a v něm stálo: „Bratře, vyzývám tě 
na souboj. Přijeď nazítří v poledne k Valtířo-
vu. Zde zkřížíme zbraně.“

Fridrich se velmi zdráhal. Bratrovražed-
ný souboj byl proti jeho mysli. Trvalo dlou-
ho, než se rozloučil s Alžbětou a vyšvihl se 
do sedla. Když přijel na smluvené místo, 
seskočil z koně a klidným hlasem řekl Hein-
richovi: „Tu jsem, bratříčku, přijel jsem beze 
zbraně. Jestli chceš, ukonči můj život a po-
nech si otcovo dědictví.“ Jak toto Heinrich 
uslyšel, zahodil svůj meč, objal bratra řekl: 
„Chyboval jsem, odpusť. Pojďme už navždy 
žít v přátelství a lásce.“ Oběma dojetím vy-
hrkly slzy. To bylo shledání.

V malebné krajině, na břehu řeky Labe 
ve Valtířově, kde místo řinčení zbraní zavlá-
dl smír a klid, nechali postavit kostelík, který 
tam stojí dodnes.

Na stěně nad oknem valtířovského kostela 
bylo kdysi upevněno dlouhé kopí, které upo-
mínalo na dlouhý zápas a spor bratří Salhau-
senů, a zde bylo symbolem jejich konečného 
usmíření.

Autorka ilustrace: Michaela Vitáková,
Ilustrované pověsti z okolí velkobřezenského

PaedDr. Jan Darsa

Heinrichovi se otcovo přání nezamlouva-
lo. Cítil se ošizený a ponížený. Jeho mladou 
mysl zatemnila zlost, zmocnil se ho hněv. 
Z bratří se stali sokové. 

Minula dlouhá léta. Oba bratři se již oženi-
li. Fridrich žil se svou chotí Alžbětou na pan-

Dne 19. října 2011 navštívil naši obec prezident republiky Václav Klaus. Na fotogra-
fi i zleva tehdejší starosta obce Michal Kulhánek, Lívie Klausová a Václav Klaus.

Co se stalo v naší obci před 10 lety?


