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Moštárna
Z důvodu pokračování nezbytné rekonstrukce objektu moštárny 

i v roce 2020, nebude v letošním roce moštárna základní organizace ČZS 
Velké Březno Vítov v provozu a moštování ovoce nebude zajištěno.

JUDr. Karel Láník, 
předseda základní organizace

Nové stromořadí
Už během letošního podzimu přibude nových šestnáct stromků podél 

chodníku z Velkého Března do Valtířova. Stromořadí, které budou tvořit 
ptačí třešně, v budoucnu odcloní pohled na pole a kolemjdoucím přine-
se v létě navíc příjemný stín. Na stromy i výsadbu získala obec příspěvek 
ve výši 76.480 korun od Nadace ČEZ v rámci jejího grantu Stromy. S žádos-
tí o příspěvek obec uspěla až na podruhé. V letošním prvním, únorovém, 
kole nám to nevyšlo, ale ve druhém, které je určeno pro podzimní výsad-
bu, už vše naštěstí klaplo.

Ptačí třešně každé jaro pokvetou záplavou sněhově bílých květů 
a na podzim se jejich listy zbarví od zlatavě oranžové po temně červenou 
barvu. Strom plodí malé, červené a trpké plody, které milují ptáci.

Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat paní Petře Dvořá-
kové z obecního úřadu, která si vzala celou administrativu kolem žádosti 
na starost a která to ani po neúspěchu v prvním kole nevzdala a bojovala 
za stromy až do úspěšného konce.

Zuzana Mendlová

Podél chodníku z Velkého Března do Valtířova bude vysázeno stromořadí, na něž obec získala příspěvek z Nadace ČEZ.

I takhle také občas končí odpadkové koše v naší obci. Pro 
pár jedinců je to možná děsná zábava, ale ostatním přidělá-
vají dost práce. Navíc nové koše nebyly zadarmo a je škoda, 
že se ničí kvůli několika vteřinám zábavy.
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Intenzifi kace 
čistíren odpadních 
vod v obci

Jak již zaznělo v minulých vydáních velkob-
řezenského zpravodaje, obec dlouhodobě 
plánuje intenzifi kaci čistírny odpadních vod 
(ČOV) Velké Březno a přepojení stávající ČOV 
Valtířov na ČOV Velké Březno.

V současné době jsme podali všechny poža-
dované podklady pro přidělení fi nanční dota-
ce na Státní fond životního prostření a očeká-
váme konečné stanovisko, v jaké výši nás fond 
podpoří. Podle konečné výše státního příspěv-
ku bude nutné rozhodnout o dalším postupu 
realizace akce, která si vyžádá několik desítek 
milionů korun.

Stávající ČOV ve Valtířově je již za zenitem 
své životnosti a je nutná její kompletní pře-
stavba. ČOV ve Velkém Březně potřebuje nut-
ně vyměnit dožité části technologie a opravu 
betonových prvků.

Karel Jungbauer, starosta

Informace z vodního 
hospodářství

V průběhu druhého a části třetího čtvrtletí 
byly dokončeny úpravy stávajících zdrojů pit-
né vody, které slouží k zásobování občanů Vel-
kého Března a Valtířova. Došlo k obnovení vrtu 
v ochranném pásmu ve Valtířově a tím i po-
sílení stávající sítě pitné vody. Vrt je umístěn 
v blízkosti řeky Labe, kde je i v současné době 
stále kvalitní a kapacitní zdroj pitné vody. Další 
zdroj vody byl obnoven ve Vítově, aby v přípa-
dě povodně na Labi a ohrožení možnosti čer-
pání vody z vrtu ve Valtířově, mohla být obec 
zásobena vodou z Vítova.

Dalším plánovaným opatřením je obnova 
vrtu v lokalitě „Drtič“ nad Velkým Březnem 
a obnova zdroje vody tzv. studna Kassavia 
u Labe ve Velkém Březně. Všechny uvedené 
akce konzultuje obec s hydrogeologem.

Karel Jungbauer, starosta

Nové hřiště 
pro mládež 
a oplocení 
beachvolejbalového 
hřiště v pískovně

Obec obdržela dotaci na vybudování wor-
koutového hřiště a zároveň na oplocení stáva-
jící pískové plochy ve valtířovské pískovně. Vý-
běrové řízení vyhrála společnost Tewiko, která 
by měla, podle podmínek smlouvy, obě akce 
stihnout zrealizovat ještě do konce letošního 
listopadu. 

Workoutové hřiště pro sportovce a mládež 
bude umístěno na ploše bývalého volejbalo-
vé hřiště u cyklostezky za fotbalovým hřištěm 
ve Velkém Březně.

Karel Jungbauer, starosta

Zateplení 
obecních domů 
Litoměřická 248, 
Ústecká 149,152

Do konce září by měla být dokončena opra-
va výše uvedených obecních domů. Během 
léta došlo k jejich zateplení, včetně výměny 
starých oken, a k výměně okapů. Na zateplení 
obou domů, které vyjde na více než 4 miliony 
korun, se podařilo obci získat dotaci ve výši 
cca 40 procent uznatelných nákladů.

Opravené domy a jejich nové fasády alespoň 
o kousek zkrášlí naší obec a zároveň zkvalitní 
bydlení nájemníkům obecních domů. Zateple-
ní by mělo díky snížení energetické náročnosti 
domů přinést i fi nanční úspory při vytápění.

V září také začala oprava fasády a výměna 
původních oken u obecního domu v Zahrad-
ní ulici č. p. 142. Tuto rekonstrukci hradí obec 
kompletně ze svého rozpočtu.

Karel Jungbauer, starosta
Hřiště v pískovně, které dostane nové oplocení.

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Přeji všem občanům hodně zdraví 
a vzájemné ohleduplnosti v sou-
časné složité epidemiologické si-
tuaci a žádám o maximální možné 
dodržování doporučených opat-
ření a dodržování základních hy-
gienických zásad.
Děkuji

Karel Jungbauer, starosta

Vedle fotbalového hřiště, hned u cyklostezky, vyroste workoutové hřiště.
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Rekonstrukce 
vysokotlakého 
plynovodu v obci

Plánovaná výměna potrubí vysokotlakého 
plynovodu podél řeky Labe pod cyklostezkou 
a v jejím těsném sousedství, v části od přívo-
zu ve Velkém Březně směrem na Malé Březno, 
byla odložena na začátek příštího roku – cca 
na únor či březen 2021. Stavba nepodléhá 
stavebnímu povolení ani územnímu řízení, 
její zhotovitel tedy nepotřebuje souhlasy do-
tčených vlastníků nemovitostí a ani obec tak 
nemá pravomoc uplatňovat své požadavky.

Karel Jungbauer, starosta

Úhrada místního 
poplatku 
za komunální odpad

31. 8. 2020 byl posledním dnem, kdy bylo 
možné za rok 2020 včas uhradit místní popla-
tek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů.

Stále však evidujeme větší počet poplatní-
ků, kteří tento poplatek nezaplatili.

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

Platbu lze provést na pokladně obecního 
úřadu, kancelář č. 2 nebo převodem přes ban-
kovní účet. Podklady k platbě Vám sdělíme 

na telefonním čísle 412 528 473 případně na 
e-mailu: dvorakova@velke-brezno.cz.

Petra Dvořáková, 
referent správy daní a poplatků

Výdej kompostérů
Obec nadále vydává zahradní kompostéry 

o objemu 1000 a 2000 litrů. Výdej je možný 
pouze po předchozí domluvě s paní  Pet rou 
Kratochvílovou, tel. 475 209 341, e-mail: 
kratochvilova@velke-brezno.cz.

(red)

Úklid psích 
exkrementů

Každý majitel psa by si měl uvědomit, že 
musí zajistit, aby jeho čtyřnohý miláček neob-
těžoval a neohrožoval své okolí a musí po něm 
také venku uklízet exkrementy. Péče o psa je 
odpovědnost a závazek.

V případě, že tak neučiní, dopouští se pře-
stupku proti veřejnému pořádku, za nějž lze 
uložit pokutu až do výše 20 000 korun.

V obci Velké Březno a Valtířov jsou rozmístě-
ny koše na psí exkrementy se zásobníky a sáč-
ky. Do košů pravidelně sáčky doplňujeme.

V souladu se schváleným rozpočtem děláme 
opravdu vše, co je v našich silách a koše budou 
po obci nadále přibývat.

Navíc každému doma po větším nákupu 
v obchodě běžně nějaké ty vhodné sáčky zby-
dou a je možné je takto znovu použít.

Děkujeme, že po svém psovi uklidíte!
Petra Kratochvílová, 

referent Životního prostředí

Svoz nebezpečného 
odpadu

V sobotu 3. října se v ranních hodinách 
(od 7.00 hod. ) v obci Velké Březno i Valtířově 
uskuteční svoz nebezpečného odpadu.

Odpad vyndejte ke svým odpadovým nádo-
bám v dostatečném časovém předstihu! V pří-
padě, že bude přistaven až po svozu, nebude 
odvezen!

Nebezpečnými odpady jsou: odpady vyka-
zující jednu nebo více nebezpečných vlast-
ností např. olejové fi ltry, laky, barvy, ředidla, 
rozpouštědla, obaly obsahující zbytky nebez-
pečných látek aj.

Do svozu nepatří: stavební odpad, komunál-
ní odpad, biologicky rozložitelný odpad, velko-
objemový odpad, nábytek, elektro aj.

Petra Kratochvílová, 
referent Životního prostředí

Výdej a svoz žoků
Od začátku září probíhá ve sběrném mís-

tě výdej žoků. Žoky jsou vydávány zdarma 
a to v počtu 2 ks na jedno číslo popisné a rok.

Do žoků je možné ukládat pouze biologicky 
rozložitelný odpad rostlinného původu.

Pozor – žoky si nelze uschovávat do dalšího 
roku a nevyužitý žok vraťte zpět do sběrného 
místa.

Dne 29.10.2020 proběhne v ranních hodi-
nách svoz vydaných žoků. Vaky musí být umís-
těny na veřejném prostranství, jinak nebudou 
odvezeny a bude nutné si zajistit svoz na své 
náklady!

Petra Kratochvílová, 
referent Životního prostředí

Výsadba keřů
Ve Valtířově v kolonce, byly v srpnu u dětské-

ho koutku vysázeny keře, aby do budoucna tvo-
řily živý plot, který na jaře svými květy oživí zdej-
ší zákoutí. Jedná se o tzv. zlatý déšť a vajgélie.

Petra Kratochvílová, 
referent Životního prostředí

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala pra-

covníkům obecního úřadu jmenovitě Evě 
Horváthové, Jaroslavu Levému, Láďovi Dane-
šovi, Jiřímu Danešovi, Zdeňce Kostrounové, 
Heleně Kaiserové a Pavlovi Hovorkovi za jejich 
pracovní nasazení a za to, že se snaží obec udr-
žet čistou.

Najdou se však lidé, kteří poukazují na po-
malost či nekvalitně odvedenou práci těchto 
lidí. Dovolím si podotknout, že lidé, kteří ne-
pracují v obdobné či stejné práci jako oni, neví, 
co tato práce obnáší, a jak fyzicky je náročná.

Poděkování patří i Kateřině Žampachové 
za dobré vedení a udržování sběrného místa.

Petra Kratochvílová, 
referent Životního prostředíObecní dům v Zahradní ulici získá novou fasádu.
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Investiční akce 
v obci

Vážení spoluobčané,
úvodem děkuji těm z Vás, kteří se aktivně 

zapojili v pomoci při zvelebování obce a udr-
žování pořádku.

V důsledku nastalé pandemie koronaviru 
musím s politováním konstatovat, že obec 
musela bohužel zrušit některé investiční akce 
a jiné fi nančně pokrátit, ale i přes tuto nepří-
znivou situaci se daří již naplánované akce 
dokončovat. Jedná se zejména o zateplování, 
výměnu oken a okapů u některých vybraných 
objektů. Ač se nám podařilo na tyto akce získat 
dotace, fi nanční podíl obce je značný. Sníže-
ním daňového přínosu pro obec musely být 
vynechány některé investice menšího rozsahu, 
přestože byly předem naplánovány. Jedná se 
především o údržbu bytového fondu.

Vzhledem k mé mnohaleté praxi v údržbě 
bytového fondu vím, jaké nedostatky a pro-
blémy sebou nese situace týkající se jak spo-
lečných prostor, tak přímo bytových jednotek 
v objektech.

Jedním z těchto neduhů je neestetický 
vzhled prostor okolo domů. Jedná se například 
o poškozené ploty, vstupní branky, vjezdové 
brány a v neposlední řadě i obrostlé chodníč-
ky. Obecní úřad však nedisponuje tolika pra-
covníky, aby stíhali údržbu takovýchto malých, 
ale na první pohled viditelných úseků. Co se 
týče společných i venkovních prostor, chtěl 
bych tímto požádat nájemníky o pomoc při je-
jich údržbě. Vedení obce je připraveno na po-
žádání nájemníků tyto menší akce zabezpečit 
materiálně. Bohužel dnešní uspěchaná doba 
moc nepřispívá takové soudržnosti nájemníků 
a majitelů, což nesvědčí ani obci, ani nájemní-
kům. Myslím, že je to velká škoda.

Obec Velké Březno je jedna z mála obcí, kte-
rá vlastní tak rozsáhlý bytový fond. V současné 
době vlastní 32 objektů se 168 bytovými jed-
notkami. Větší podíl přitom tvoří starší a léta 
pamatující jednotky, které potřebují omladit, 
ale nedá se okamžitě vyhovět všem žadate-
lům. V globálu – jednoduché banální opravy, 
které se nahromadí, bývají jak z hlediska fi -
nančního, tak převážně řemeslnického zabez-
pečení, složitější, než se zdají. Proto je důležitá 
shovívavost nájemníků, trpělivost a hlavně 
chuť a ochota se na menších opravách či údrž-
bě aktivně podílet. Přístup nájemníků je velice, 
velice důležitý!

Někteří naši spoluobčané, a tímto jim velice 
děkuji, žádají o pronájem pozemků, které jsou 
pro obec z hlediska údržby časově a mechani-
začně nedostupné, s tím, že se jako nájemníci 
postarají o jejich údržbu a vzhled. Vedení obce 
se snaží takovým zájemcům pozemky pronají-
mat za nejmenší možnou a spíše symbolickou 
cenu právě proto, aby bylo o pozemky nájem-
níky pečováno.

Ještě jednou si dovoluji apelovat na nájem-
níky, aby se zajímali o nemovitost, ve které by-
dlí a podíleli se na její údržbě (alespoň v malé 
míře). Nemohu si odpustit poznámku, že 
o obecní nájem je vyšší poptávka než nabídka, 
čili nájemníci by měli ocenit, že užívají obec-
ní byt, obzvlášť za situace, kdy cena nájmů je 
mnohem nižší než tržní.

Děkuji za porozumění, pomoc a pochopení 
dnešní pro obec složitější situace.

S přáním krásného doznívajícího léta a hlav-
ně pevného zdraví

Ivan Mottl,
radní a člen bytové a majetkové komise

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko 
do mateřské školy 

V úplném úvodu mi dovolte co nejsrdečněji 
přivítat všechny nové děti a jejich rodiče! První 
dny ve školce se někdy neobejdou bez slziček 
a velkého loučení, ale nebude to trvat dlouho 
a školka se stane nezbytnou a snad i milou 
součástí týdenního režimu dětí, alespoň pro to 
uděláme vše, co je v našich silách ;-).

Máme za sebou informační odpoledne 
ve všech třídách, doufám, že se zúčastnění 
rodiče dozvěděli vše, co potřebovali! Důležité 
informace se dozvíte i na webových stránkách 
školy www.skolka-materska.cz.

Ve středu 9. září nás navštívilo Divadlo Ko-
loběžka s pohádkou „Červená Karkulka“, před 

představením jsme přivítali nové kamarády. 
Jelikož máme za sebou jen několik dní nového 
školního roku 2020–2021, bude toto Okénko 
spíše informativní.

1. září 2020 nastoupilo do MŠ Velké Břez-
no 69 dětí, od ledna 2021 jich bude celkem 
73. V 1. třídě Berušek najdete 20 malých dětí 
ve věku 2,4 – 4 roky, o které pečují paní učitelky 
Dita Doležalová, Jana Jarošová, Pavla Hasprová 
a chůvička Ivana Janovská. Jelikož se ve třídě 
Berušek vzdělává i několik dětí dvouletých, 
bylo třeba, s ohledem na platnou legislativu, 
počet dětí v této třídě ponížit do doby, než 
dvouleťáčci dosáhnou tří let. Proto až v lednu 
2021 budou Berušky kompletní, třídu doplní 
další 4 malé děti. Věkové složení nejmladší tří-
dy nás přimělo k myšlence a následně i realiza-
ci zajistit zdvojené služby, tzv. překrývání. Do-
polední vzdělávání a bezpečnost dětí zajišťují 
dvě paní učitelky, odpoledne pak paní učitelka 
a chůvička. Sice jsme na začátku, ale již nyní si 
dovolím říci, že to byla správná volba.

Ve 2. třídě Sluníček najdete 25 dětí ve věku 
4 – 6 let, kterým se věnují paní učitelky Marcela 
Grivalská a Ivana Mottlová.

A ve 3. třídě Motýlků se vzdělává 24 před-
školáčků ve věku 5 – 7 let s paní učitelkou Sta-
nislavou Motyčkovou a Štěpánkou Gutierrez.

Vzdělávání v mateřské škole probíhá i nadá-
le podle propracovaného Školního vzdělávací-
ho programu „Rok s včelkou“ s důrazem na in-
dividuální přístup a potřeby jednotlivých dětí.

Již tradičně nabízíme tyto zájmové kroužky:
„Angličtina hrou“ – pod vedením paní uči-

telky Dity se budou malí angličtináři scházet 
každou lichou středu od 14.30 – 15.30 hod.

„Tančíme pro radost“ – pod vedením paní 
učitelky Ivanky si holčičky i chlapci zaskotačí 
každé sudé úterý od 14.30 – 15.30 hod.

„Malí umělci“ – pod vedením paní učitelky 
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Marcelky se budou scházet každé liché úterý 
od 14.30 – 15.30 hod.

Opět na jaře plánujeme plaveckou školičku, 
školku v přírodě, nocování s Andersenem, … 
Veškeré činnosti budeme zpestřovat dalšími 
tradičními i novými aktivitami, jako jsou pra-
videlná divadelní představení, sportovní akce, 
výchovné a vzdělávací programy, společná te-
matická odpoledne a setkávání dětí a rodičů, 
výlety, besedy a vystoupení pro rodiče, seniory 
nebo nové občánky, …

Nezapomeneme na podzimní sběr kaštanů 
pro zvířátka a celoroční sběr starého papíru. 
Opět se těšíme na spolupráci se základní ško-
lou, která nám umožňuje návštěvy keramické 
dílny, tělocvičny, s prvňáčky připravujeme tra-
diční karneval, starší děti pro nás chystají osla-
vu „Dne Země“, účastníme se „Běhu zámeckým 
parkem“ a s radostí navštěvujeme své kama-
rády prvňáky přímo ve třídách. (Snad se nám 
letošní plány povede uskutečnit!?)

Mateřská škola se zapojuje do různých pro-
jektů, díky kterým získává materiální a fi nanční 
podporu k zlepšení předškolního vzdělávání:

 Po úspěšném zapojení do Šablon I a Šab-
lon II jsme se rozhodli podat žádost a získat 
tak fi nance (z EU) prostřednictvím Šablon 
III pod názvem „Zvídavé děti“, a vyplatilo se, 
kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 
314 711,00 Kč již dorazilo. Dotaci využijeme 
v rámci personální podpory na školní asistent-
ku, projektové dny ve výuce (povinná aktivi-
ta), projektové dny mimo školu a využití ICT 
ve vzdělávání v MŠ.

Recyklohraní – školní recyklační program 
pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cí-
lem je seznámit děti se znalostmi a dovednost-
mi v oblasti třídění a recyklace odpadů.

Předškolákovo individualizované vzdělávání 
– projekt, který nám umožňuje pracovat s ná-
strojem pro pedagogickou diagnostiku školní 
zralosti iSophi, podporuje individualizovaný 
rozvoj předškoláků, poskytuje postupné pozo-
rování vývoje dítěte učitelkám v MŠ i rodičům.

Zelené oázy – i když máme přírodu nadosah, 
měli bychom ji rádi ještě blíže. Mít možnost 
si v klidu užít stromy od jejich výsadby, přes 
pozorování jejich růstu, sklízení plodů, vyu-
žití jejich stínu pro hry a relaxaci, prostě mít 
kousek přírody přímo na školní zahradě! Vloni 
nám tento projekt bohužel nevyšel, tak se po-
kusíme letos ještě jednou, držte nám, prosím, 
pěsti!

Doufám, že nový školní rok přinese dětem 
spoustu dobrodružství, nového poznání a pří-
jemných chvil, že v pohledech paní učitelek 
i rodičů bude vidět spokojenost, pochopení 
a podpora.

Přejeme Vám všem spokojené podzimní dny 
plné pohody a dobré nálady!

Pavla Hasprová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Prázdninový klid?  
Žáci odešli 30. června 2020 na prázdniny 

a školní ruch utichl. Tento klid však byl pouze 
zdánlivý a rád bych obecní veřejnost infor-
moval o některých aktivitách, které probíhaly 
na velkobřezenské škole v době prázdnin:

Co se dělo ve škole o prázdninách?
• V prostorách školy byly zorganizovány 2 pří-

městské tábory pro velkobřezenské žáky. 
• Vymalovali jsme pracovnu školní psycho-

ložky.
• Ve dvou třídách byly instalovány stropní vě-

tráky.
• Byla rekonstruována podlaha v jedné učeb-

ně.
• Podařilo se od nadace Women for Women 

získat podporu (23 000,– Kč) pro čtyři žáky 
ze sociálně slabších rodin – obědy zdarma 
po celý školní rok.

• Škola ve všech prázdninových dnech zajiš-
ťovala provoz školního hřiště pro veřejnost 
pod dohledem správce.

PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

Republikové 
fi nále Odznaku 
všestrannosti 
v Brně 2020  

Žákyně ZŠ Velké Březno Zuzka Dvořáková 
se již po druhé jako jediná ze školy nomino-
vala na republikové fi nále Sazka Olympijské-
ho víceboje. Zuzka 2 dny v Brně bojovala v 10 
disciplínách proti dalším 29 soupeřkám, které 
byly výborně připravené. Zuzka si zvládla vy-
lepšit několik svých osobních rekordů. V dálce 
výkonem 414 cm obsadila 3. místo, stejně jako 
v míčku, kde hodila 36 m, v hodu medicinba-
lem dlouhým 10 m obsadila krásné 4. místo 
a nejlepší výkon podala v driblinku, kde vy-

bojovala pomyslné stříbro. Nejslabší disciplí-
nou byly shyby a švihadlo, naopak 60 m, kliky, 
leh-sedy a trojskok byly disciplíny, kde Zuzka 
podala perfektní výkon. Celkově naše nejlepší 
závodnice nasbírala 5 939 bodů a to ji zařadilo 
na krásné 12. místo v republice mezi dívkami 
narozenými v roce 2009. 

Také moc děkujeme atletickému klubu Pro-
vod, který sponzoroval cestu do Brna. Věřím, že 
Zuzka zapracuje na svých slabších stránkách 
a za rok se do Brna vrátí, aby třeba vybojovala 
místo v nejlepší desítce. 

V každém případě Zuzce gratulujeme k po-
daným výkonům, děkujeme za vzornou re-
prezentaci naší školy a přejeme hodně dalších 
sportovních výkonů.

Lenka Šidáková

Školáci 
z Velkého Března 
předali šek 
na 66 000 Kč

Dne 25. června 2020 se žáci prvního stupně 
sešli v aule Základní školy, aby slavnostně pře-
dali šek Martínkovi Maredovi. Situace kolem 
koronaviru naštěstí nezabránila rodině Maredů 
přijet do Velkého Března osobně a převzít šek 
na obrovskou částku. Martínek byl jako každý 
rok skvělý, dětem poděkoval a zamával. Žáci si 
pro něho připravili bohatý program. Na trubku 

Zuzka Dvořáková na republikovém 
fi nále Sazka olympijského víceboje.
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zahrál Ondra Leskota, naši nejmenší zatančili 
mazurku, 4.B si připravila taneční vystoupení 
na píseň Na okně seděla kočka a žáci ze 4. A se 
předvedli v tanečním vystoupení jako fotba-
listé a roztleskávačky. Nechyběla ani recitace 
básně pro Martínka od Klárky Budínské, kterou 
nádherně přednesla Editka Relligová a Radek 
Fuchsig. Celé slavnostní dopoledne bylo za-
končené společnou písní „Pátá“, kterou krásně 
předzpívaly Terezka Krejčí a Nicol Heroltová. 

Martínek mohl dostat tolik korunek jen díky 
hodným a solidárním rodičům našich žáků. Ro-
diče aktivně podpořili Dýňování ve školní jídel-
ně, Fun Dražbu, posílají do školy víčka a třída 5. 
B paní učitelky Ličmanové podpořila Martínka 
v projektu Abeceda peněz. 30 000 Kč darovala 
fi rma Delmax prostřednictvím svého jednatele 
Petra Budínského. Děkujeme moc za Martínka, 
neboť podle jeho maminky mu pobyt v lázních 
Klimkovice velice prospívá. Navíc na začátku 
září přišla dobrá zpráva z Tříkrálové sbírky. Naši 
koledníci vykoledovali v lednu pro Martínka 
dalších 9 500 Kč. 

Jsem pyšná na všechny ochotné a hodné li-
dičky, kteří si najdou čas a mají i chuť pomáhat 
druhým. 

Lenka Šidáková

Letošní prvňáčci 
1. září 2020 byl společně s prvňáčky a jejich 

rodiči v horní budově Základní školy ve Vel-
kém Březně slavnostně zahájen nový školní 
rok. Třídní učitelkou v 1. A je Mgr. Pavlína Ka-
dlecová a bude vyučovat 26 žáků. V 1. B se 
stala třídní učitelkou Mgr. Dagmar Ličmanová 
(27 žáků).

Škola bude 
opět usilovat 
o evropské peníze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy rozdělí peníze z fondů EU na podporu škol 
v celé republice. V případě naší velkobřezen-

ské školy se jedná o částku 840 000 Kč. Škola 
bude moci z evropských peněz fi nancovat 
například: sociálního pracovníka, klub zábav-
né logiky a deskových her, klub komunikace 
v cizím jazyce, badatelský klub, čtenářský klub 
a doučování žáků ohrožených školním neúspě-
chem. Škola dělá všechno proto, aby od února 
2021 mohla začít výše uvedenou sumu čerpat 
na zmíněné aktivity.

PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

4. ročník 
příměstského tábora 
2020 – Vesmírné 
dobrodružství

Ve druhé půlce července se v prostorách 
naší Základní školy Velké Březno konal další 
ročník příměstských táborů, tentokrát nesl ná-

zev Vesmírné dobrodružství. Tábor jsme opět 
otevřeli ve dvou týdenních turnusech, a přiví-
tali tak 51 dětí.

Naši vesmírní dobrodruzi se během celého 
týdne věnovali náročnému astronautskému 
výcviku pro jednu z vybraných vesmírných 
agentur – NASA, ESA, Kari, Jaxa, Roskosmos. 
Během něj totiž museli nejen běhat, skákat 
a denně nachodit nejméně 6 kilometrů kop-
covitým terénem, ale také vstřebat množství 
informací týkajících se stavby planet, Sluneční 
soustavy a toho, co se skrývá za ní. Tvořili ne-
jen trička, ale hlavně model vlastní planety, její 
faunu i fl óru, funkční sopku, papírový model 
sondy a na závěr i dost slušně létající raketu.

Při výcviku jsme v okolí Velkého Března 
objevili tajuplnou stavbu (prý drtič kamene), 
rozhodně jsme nevynechali návštěvu hvězdár-
ny v Teplicích, kde jsme teleskopem zkoumali 
sluneční chronosféru, ti šťastnější viděli i sr-

Slavnostní předání šeku pro Martínka Maredu.

Školní třída připravená pro uvítání prvňáčků. Mezi prvňáčky máme také trojčata.
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Společná fotografi e účastníků příměstského tábora Vesmírné dobrodružství.

Tivolí hudební léto se opět vydařilo.

hudební dění s pravidelným programem tý-
den co týden s tak nastavenými fi nančními 
podmínkami vůči návštěvníkům a vystupu-
jícím hned tak někde nenajdeme. A to vím, 
o čem mluvím – za celou dobu mé aktivní 
hudební činnosti napříč jejími formami (a je 
to již přes 37 let) opravdu nevím o takovéto 
formě festivalu, kterou by město, obec ve spo-
jení s dalšími subjekty realizovala. A navíc, což 
potvrzuje má slova, tyto skutečnosti potvrdili 
nejen účinkující z jiných regionů, ale tato fakta 
vyplynula i z materiálů a ohlasů v celé šíři soci-
álních sítí a webových portálů. Jsem přesvěd-
čen, že už jenom právě tato skutečnost, kdy 
se jméno naší obce dostalo na hudební mapu 
nejen okresu a kraje, je jednoznačně kladnou 
a prospěšnou záležitostí a je zřejmé celou akci 
i z tohoto pohledu takto pojímat.

Stejně, jako minulý rok i zde jsme cílili 
na multižánrový obsah. Samozřejmě jsme 
byli omezeni menším časovým vymezením 
festivalu (i z hlediska možností jednotlivých 
vystupujících), ale na druhou stranu zařaze-
ním obecně tří souborů se podařilo naplnit 
pestrost nabídky. Takže v náplni byl rock, hea-
vy metal, country, southern rock, crossover, 
big beat, folk rock a unplugged. Vynikající je, 
že vedle fanoušků, co si každá kapela tzv. při-
vezla sebou, se návštěvníci bavili při jakémko-
li stylu, na většině akcí se objevovaly ty samé 
tváře jak z naší obce a okolí, tak i z Ústí nad 
Labem a Děčína. Taky dobře, ne?

Celkem se představilo na 19 skupin a pro-
gramů (58 muzikantů), u externí zvukové 
a světelné techniky se vystřídaly dva týmy, 
poměr vlastních skladeb a coverů se udržel 
na přijatelné hodnotě 0,67, návštěvnický 
průměr se vždy pohyboval okolo 240 po-
sluchačů, byli se podívat i někteří členové 
zastupitelstva, z hlediska propagace obce 
a areálu Tivoli bylo mezi návštěvníky vysoké 
procento přespolních, restaurace včetně grilu 
jela do úmoru včetně vždy příjemného pří-
stupu, počasí vyšlo úplně kouzelně, fanoušci 
i muzikanti byli spokojeni… a teď mi řekněte, 
zda si může vůbec někdo přát v tomto ranku 
ještě víc..? Jak už bylo řečeno v úvodu – areál 
Tivoli je dokonalé místo pro pořádání těchto 
hudebních produkcí a rozhodně bych chtěl, 
aby se z toho výjimečného počinu stala pra-
videlná každoroční ročníková akce, která by 
jméno naší obce a ducha místa, jako je Tivoli 
pozvedla ve všeobecnou povědomost. Tak, 
jak si koneckonců zaslouží.

organizátor, pořadatel a produkční 
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl , Ph.D., 

zastupitel obce Velké Březno

Výlety
Ráda bych poděkovala všem ženám, které 

vydržely od března čekat na náhradní termín 
divadelního představení „Líbánky na Jadra-
nu“. 1. září jsme si v pražském divadle Studio 
DVA společně užily výborné výkony Bohouše 
Klepla a Evy Holubové v hlavních rolích.

V srpnu se naopak nepodařilo dotáhnout 
do zdárného konce výlet do chomutovského 
zooparku. Důvodem zrušení jen pár dnů před 

pek Venuše, pěšky jsme si ze Svádova vyšlápli 
na „výcvikové středisko“ v Budově, ale také 
jsme na Vartě pomáhali havarovanému mimo-
zemšťanovi, který pro nás za to ukryl poklad. 
Poslední částí výcviku byla páteční stezka od-
vahy.

Organizaci tábora tentokrát zajišťovala 
Mgr. Andrea Leskotová za vydatné pomoci 
Mgr. M. Novotné a J. Grivalského (1. turnus) 
a Mgr. P. Čekanové a E. Kurkové (2. turnus).

Další rok chceme zůstat pěkně na Zemi 
a prozkoumat.....třeba tajemství Dolního 
Egypta.

Andrea Leskotová

KULTURA

Tivolí hudební léto © 
3. ročník

Již potřetí se v areálu restaurace Tivoli usku-
tečnil celoletní multižánrový festival, který je 
svým zaměřením, rozsahem a způsobem re-
alizace výjimečnou záležitostí široko daleko. 
Ano, jde o výjimečnou věc, protože podobné 

ní léto©
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Setkání jubilantů z Velkého Března a Valtířova v restauraci Tivoli.

konáním akce byl malý zájem ze strany veřej-
nosti. Jestli to situace dovolí, tak bychom zku-
sili pro děti naplánovat na podzim například 
výlet do čokoládovny v Šestajovicích, vše ale 
bude záležet na aktuálním vývoji hygienic-
kých opatření.

Hana Šlechtová, 
předsedkyně kulturní komise

Setkání jubilantů
Setkání jubilantů z Velkého Března a Val-

tířova, kteří v období od března do srpna le-
tošního roku dosáhli významného kulatého 
a půlkulatého životního výročí, proběhlo kon-
cem srpna v restauraci Tivoli. Tím, že korona-
virus překazil osobní návštěvy u oslavenců, 
uspořádala kulturní komise pro oslavence po-
prvé společné posezení. Uvidíme, jestli nám 
stále nepředvídatelná situace kolem korona-
viru dovolí uspořádat podobné setkání ještě 
před koncem roku, ale rádi bychom v této 
nové tradici všichni pokračovali. Pokud se to 
povede, další setkání by se týkalo jubilantů 
narozených od září do prosince.

Děkujeme všem oslavencům, kteří se akce 
zúčastnili, i když nakonec nepřišli všichni na-
hlášení, za příjemné setkání.

Oslavenci
❀ Junková Libuše, 85 let
❀ Král Ladislav, 80 let
❀ Kinská Hana, 70 let
❀ Vogel Josef, 80 let
❀ Hajas Milan, 75 let
❀ Vomela Pavel, 75 let
❀ Vágner Vladimír, 70 let
❀ Nepovímová Jana, 75 let
❀ Moravec Oldřich, 70 let
❀ Šenkýř Vladimír, 70 let
❀ Štěpánová Věra, 70 let
❀ Vrabec Jiří, 70 let
❀ Mrázová Zdeňka, 90 let
❀ Heinrichová Zdenka, 90 let
❀ Nováková Eva, 80 let
❀ Vild Jaroslav, 80 let
❀ Fridrich Vít, 70 let
❀ Rytíř Josef, 70 let
❀ Voplakalová Věra, 90 let
❀ Plívová Vědunka, 80 let
❀ Konečná Stanislava, 80 let
❀ Bábelová Anička, 75 let

❀ Turková Daniela, 75 let
❀ Pečivová Irma, 90 let
❀ Bártová Hana, 75 let
❀ Macháčková Ludmila, 70 let
❀ Sadílková Vlasta, 70 let
❀ Kabourková Vlasta, 70 let

Všem jubilantům přejeme ještě touto ces-
tou do dalších let vše nejlepší a pevné zdraví.

Členové kulturní komise

Pozvánky na výstavy 
v našem okolí

Až do 29. října je možné na velkobřezen-
ském zámku shlédnout výstavu obrazů naší 
paní matrikářky, paní Michaely Neumannové. 
Výstava je volně přístupná během otevírací 
doby zámku.
Víte, že …

… hned u cyklostezky ve Valtířově je mož-
né navštívit Galerii Evy Vágnerové? Obrazy, 
textilní artefakty, dámské šaty či doplňky 
i hadrové panenky místní výtvarnice mů-
žete shlédnout například během podzimní 
procházky. Galerie je otevřena celoročně 
v rozumných denních hodinách. Jistější však 
bude, pokud se před samotnou návštěvou 
domluvíte s majitelkou galerie po telefo-
nu či mailem. Více informací naleznete na           
www.galerie-eva.tym.cz. Část děl Evy Vág-

Díla Evy Vágnerové lze spatřit v galerii 
hned u cyklostezky ve Valtířově.

nerové lze momentálně spatřit i v Galerii 
Na Gruntu v Lukově u Úštěka a v Centru tex-
tilního tisku v České Lípě.  (red)

Plánované 
kulturní akce

Nejasná situace a téměř každodenní změny 
kolem hygienických opatření vydaných k za-
bránění šíření koronavirové nákazy, nám teď 
nedovoluje s jistotou zveřejnit termíny plá-
novaných kulturních akcí. Přesto zatím uva-
žujeme, že by se 28. října opět konal tradiční 
lampionový průvod a 29. listopadu slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu. Velké otazníky 
zůstávají nad plánováním Mikulášské zábavy 
pro děti v Tivoli. Jestli a jak nakonec všechny 
akce proběhnou, budeme s jistotou znát až 
s blížícím se termínem konání. Sledujte proto 
pravidelně webové stránky obce, obecní face-
book či aplikaci Mobilní rozhlas. O konání akcí 
vás budeme vždy včas informovat.

Kulturní komise

l

t

t
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ZAJÍMAVOSTI 

Publikační činnost 
našich pedagogů

Učitelé Základní školy ve Velkém Březně 
v posledních letech vydali tyto publikace:

ě

9
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MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči
Od II. čtvrtletí k 31. 8. 2020 jednotka SDH 

Velké Březno uskutečnila 21 výjezdů za ak-
tivního nasazení. Výjezdové činnosti se zhos-
tila dobře. Jednotka vyjížděla k těmto udá-
lostem:

• 10x k ohrožující vegetaci – odstranění 
stromů v obci Homole u Panny, Byňov, 
Haslice, Velké Březno, Lhota pod Pannou, 
Valtířov, Budov, Svádov.

• 5x k požárům – požár stožáru ve Svádově, 
hoření lesního porostu Rýdeč, požár les-
ního porostu v Proboštově, požár vlaku 
v Těchlovicích, požár trafostanice ve Vel-
kém Březně.

• 2x k ohrožení dešťovou vodou – čerpání 
vody ze zatopeného sklepa ve Velkém 
Březně

• 2x k dopravní nehodě se zraněním v Lešti-
ně a Malečově

• 1x k likvidaci obtížného hmyzu

• 1x k transportu pacienta

Zajištění chodu jednotky (materiální, tech-
nické, samotných členů) vyžaduje značné úsilí 
a narůstající náročnost na kvalifi kaci hasič-
ských úkonů např. funkce strojníka, osvědčení 
na použití pily, zkoušky na dýchací techniku, 
odborné přípravy ve vyprošťování zraněných 
osob z havarovaných vozidel, pravidelná od-
borná příprava v oblasti poskytování první 
pomoci na místě zásahu, použití defi brilátoru.

Při pomoci obci jednotka uskutečnila úklid 
v obci Velké Březno po přívalovém dešti. 
V propagaci své činnosti se jednotka zúčast-
nila „Dětského dne“ v Homoli u Panny, kde 

prováděla ukázku techniky a vybavení. Dále 
provedla ukázku techniky v obci Náčkovice.

I nadále uvítáme nové členy z Velkého 
Března, kteří se chtějí podílet na výjezdové 
činnosti. Bližší info na:

HasiciVelkeBrezno@seznam.cz

Josef Veselka, JSDHO Velké Březno

Blahopřejeme!
Dne 5. 9. 2020 
oslavil velitel jednotky 
Jaroslav Panocha 
70. narozeniny. 
Členové jednotky blahopřejí 
srdečně k životnímu jubileu 
a přejí veliteli stálé zdraví, 
ať ještě dlouhá léta slouží, 
spokojenost z vykonané 
práce pro jednotku, mnoho 
úspěchů a spokojenosti 
v osobním životě.
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Ukliďme Česko 
ve Velkém Březně

Již po páté se žáci třídy 5. A zúčastnili celo-
republikového projektu Ukliďme Česko. Žáci 
vybaveni rukavicemi a pytli z projektu, vyrazili 
uklízet okolí Homolského potoka a potok sa-
motný. Z potoka děti vybraly hodně plecho-
vek, petlahví a obalů od pitíček. Jako bonus 
uklidily okolí a část vnitřku řopíku u řeky Labe. 
Celkem děti naplnily 14 pytlů odpadu, který 
odevzdaly do místního sběrného dvora. Všem 
žákům 5. A moc a moc děkuji za jejich ochotu 
uklízet a dělat něco pro své okolí.

Lenka Šidáková

SPORT

Zdravotně-funkční 
cvičení 
ZDRAVÁ ZÁDA

Chtěla bych vám nabídnout zdravotně-
-funkční cvičení ZDRAVÁ ZÁDA v tělocvičně 
Základní školy Velké Březno.

Od našeho narození do 6 let jsme si osvo-
jili pohybové dovednosti, které se postupně 
a plíživě vytrácejí v důsledku sedavého ži-
votního stylu. Dnešní doba by se dala nazvat 
dobou „sedavou.“ Naše tělo není však dimen-
zováno na to, abychom tolik hodin denně se-
děli. Snad každý z nás již zažil v životě určitý 
diskomfort v oblasti pohybového aparátu 
a bolesti zad.

Absolvovala jsem kurz akreditovaný Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
s názvem „Instruktor zdravotního cvičení“ 
a ráda bych vám předala správné zásady po-
hybu, které poté můžete aplikovat ve svém 
každodenním životě.

Na lekcích zdravých zad se budeme snažit 
vrátit naší páteři pružnost a sílu, která se při-
rozeně ztrácí v průběhu života a sedavého 
životního stylu a učit se správně vnímat své 
tělo. V jednotlivých cvicích budeme aktivovat 
svaly hlubokého stabilizačního systému – tzv. 
CORE, posilovat svalový korzet a budeme cí-
lit na přesnost provádění jednotlivých cviků. 
Důraz bude kladen na cviky, které nám pomo-
hou dát správnou délku zkráceným svalům, 
posílí svaly ochablé a zlepší kloubní pohybli-
vost.

Těším se, že si postupně osvojíte správné 
pohybové návyky, které si přenesete do své-
ho každodenního života a výsledkem budou 
zdravá a pružná záda!

Pamatujme, že pohyb nemusí bolet a po-
hyb bez bolesti začíná správným držením těla.

Cvičení bude probíhat ve středu od 19.00 – 
20.00 hodin v tělocvičně základní školy.

První lekce začíná ve středu 30. září 2020.
Jak dlouho budete mít pružnou páteř, 

TAK DLOUHO ZŮSTANETE MLADÍ! 

Cvičení je vhodné pro každého, bez rozdílu 
věku. Zájemci hlaste se, prosím na e-mail: 
pav.linkova@volny.cz.

Na cvičení je potřeba si s sebou vzít podlož-
ku a ručník.

PhDr. Pavlína Linková

Zdravá a pružná záda

Společné foto účastníků akce „Ukliďme Česko“. Všem děkujeme!

Odpadu bylo sezbíráno opravdu hodně.

Děti byly při úklidu krajiny velmi pečlivé.



III. ČTVRTLETÍ 2020ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV12

Osmisměrka
s tajenkou

Nad Velkým Březnem byl ve středověku 
vybudován středověký hrad, jehož jméno se 
nám nedochovalo. 

Dle sondážního archeologického prů-
zkumu ze 70. let 20. století byl hrad osídlen 
od konce 13. století do 80. let 14. století. Byl 
zde nalezen pražský groš, několik dalších 
drobných mincí, keramické střepy, podkovy, 
přezky, hroty šipek a podobné typické nálezy.

Zdá se, že hrad přibližně na sto let převzal 
funkci nedalekého hradu Varta (nad Olešnicí). 
Hrad Varta byl totiž právě na oněch přibližně 

sto let z neznámých důvodů opuštěn. Se zno-
vuosídlením hradu Varta zaniká také hrad nad 
Velkým Březnem.

Do dnešní doby se z dvojdílného hradu již 
nedochovalo žádné zdivo, jen několik plošin, 
mohutné relikty příkopů a výrazný zářez úvo-
zové cesty, který je místy až devět metrů hlu-
boký. Je dokonce možné, že hrad byl obléhán, 
protože dvě plošiny na výše položeném hřbe-
tu na jih od hradu interpretují archeologové 
jako možné postavení obléhatelů.

Zbytky hradních zdí byly údajně pozorova-
telné ještě v 19. století. V těsné blízkosti býva-
lého hradu se nachází studánka, která možná 
sloužila jako zdroj vody pro hrad, podobně 
jako nedaleký potůček. Kolem hradu vede ze-
leně značená cesta z Velkého Března.

Ačkoli středověké jméno hradu neznáme, 
přesto se nám dochoval lidový název, který 
je součástí tajenky v osmisměrce. Přeji Vám 
příjemnou zábavu.

Řešení tajenky se nachází ve spodní části 
této stránky.

Text a foto: Jiří Svoboda

AORTA  DOSTAVNÍK  DÝMKA  HOLKA  KANDIDÁTKA  KORPUS  LARVA  LEKNÍN  MELOUN 
NÁMITKA  NÁPLŇ  OBEZITA  PLAKÁT  POPEL  PROBLÉM  RACHEJTLE  VANIČKA

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 1. prosince 2020. Své příspěvky zasílejte na email 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. září 2020.

Řešení tajenky osmisměrky: Pustý zámek

Hluboký relikt úvozové cesty, která 
směřovala k hradu.

Studánka u cesty pod hradem.Příkop vytesaný do skály byl součástí obranného systému hradu.


