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Úvodní slovo starostky
době zastoupeny všechny politické subjekty, 
které ve volbách ve Velkém Březně a Valtířově 
uspěly. Věřím, že se nám i díky tomu a aktivní
mu zapojení většiny zastupitelů do dění v obci, 
podaří nastartovat její proměnu na atraktivní 
a příjemné místo k bydlení a žití. Byť to bude 
v dnešní složité situaci velmi těžké, chceme pro 
to všichni udělat maximum. 

Nechci zde slibovat vzdušné zámky, proto 
o konkrétnějších plánech budu radši informo
vat až v příštím zpravodaji. Vše bude také zá
viset na schválení rozpočtu obce pro rok 2023 
(uzávěrka zpravodaje skončila před jeho pro
jednáním). Určitě bych ale za sebe chtěla rad
nici otevřít víc lidem. Pokud bude zájem, chtěla 
bych pořádat pravidelná setkání s Vámi, obyva
teli jednotlivých částí naší obce. Za spoustu ne

Vážení 
spoluobčané, 

komunální volby 
přinesly po čtyřech 
letech opět změnu 
ve vedení radnice. 
Povolební jedná
ní, která probíha
la několik týdnů, 
nakonec přinesla 

složení, o kterém se domníváme, že by moh
lo přinést zklidnění situace, kdy se naše obec 
často dělila na dva tábory příznivců či odpůrců 
jejího vedení. 

Ve vedení obce, jmenovitě se o něm v člán
ku zmiňuje pan místostarosta, jsou po dlouhé 

dorozumění často může špatná komunikace či 
nepřesné informace, a tomu bych chtěla před
cházet. Pokud byste i Vy měli již teď nějaký pro
blém či podnět týkající se naší obce, neváhejte 
a napište či zavolejte mi:
e-mail: starosta@velke-brezno.cz
mobil: 734 517 050

Aktuální dění na radnici lze také sledovat 
na webu obce v okénku Starostka k občanům. 

Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků, 
dětem rozzářené oči u vánočního stromečku 
a spoustu splněných přání a do nového roku 
2023 všem hlavně hodně štěstí, zdraví, spoko-
jenosti a elánu.

Zuzana Mendlová, 
starostka obce Velké Březno 

Přijďte si pro světlo z Betléma, dovezené skauty. Potkáte své sousedy, známé a  přátele. 
Zakoupením lampičky podpoříte pejsky a kočičky z útulku. Pro zahřátí se letos podává horká 
medovina, svařené víno a grog pro dospělé a horký čaj pro děti. Děkujeme a těšíme se na Vás.
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Formy pomoci 
v energetické krizi 

V souvislosti s energetickou krizí, které ak
tuálně čelíme, se zmíním o základních pilířích, 
které jsou aktuálně dostupné a prostřednictvím 
kterých můžete zmírnit dopady této krize. 

Za prvé bych chtěla uvést, že vláda schválila 
zastropování cen energií. V platnost vešlo na
řízení, které stanovuje pravidla jak pro domác
nosti, tak pro malé a střední podnikatele, vlád
ní instituce, školy, poskytovatele zdravotních 
a sociálních služeb a další subjekty. domácnosti 
a malé firmy zaplatí za 1 kWh elektřiny maximál
ně 6 kč a za 1 kWh plynu maximálně 3 kč. Ceny 
jsou stanoveny včetně dPH a nezahrnují cenu 
za distribuci. Nadále též zůstává v platnosti od
puštění poplatku za obnovitelné zdroje energie. 
o zastropování ceny energií není potřeba nikde 
žádat. tento cenový strop vstoupí automaticky 
v platnost od 1. ledna 2023.

další možností je podání žádosti o příspě
vek na bydlení. Nárok na něj máte, pokud jsou 
vaše náklady na bydlení (nájem, elektřina, plyn, 
služby, vodné apod.) vyšší než 30 % (v Praze 
35 %) vašich čistých příjmů. tyto čisté příjmy 
zároveň nesmí přesáhnout částku normativních 
nákladů na bydlení (tzv. normativy). ty stano
vují přiměřenou částku všech nákladů na byd
lení, tedy průměrné výdaje podle počtu členů 
domácnosti. Příspěvek mohou získat nejen ti, 
kdo bydlí ve vlastním nebo pronajatém bytě či 

Pojďme udržet 
obec čistou

Veřejná práce našich pracovníků je náročná 
a někdy taky nevděčná. Přes všechnu snahu 
a čas, kterou do ní investují, se setkávají s kriti
kou a nevděkem. Minimálně polovinu pracovní 
doby jim zabere úklid po lidech, kteří odkládají 
odpad na místa, kam nepatří a spoléhají na to, 
že odpad bude odvezen. Ať to jsou pračky, led
ničky, sedací soupravy nebo pneumatiky. tento 
odpad nemá u popelnic ani jejich okolí co dělat. 
Proto Vás touto cestou žádám, nevyhazujte od
pad tam, kam nepatří, a využijte sběrné místo, 
které je Vám k dispozici. touto cestou děkuji 
jmenovitě evě Horváthové, Heleně kajzrové, 
Zdeně kostrounové, jiřímu danešovi, ladisla
vovi danešovi, jaroslavovi levému, janovi Ben
dovi a všem brigádníkům, kteří nám pomohli 
udržet obec Velké Březno a Valtířov čistou.

Petra Kratochvílová,
referent životního prostředí

domě, ale i ti, kteří trvale žijí na své chatě či cha
lupě, případně bydlí v bytě či domě na základě 
věcného břemene. V dané nemovitosti nemu
síte mít trvalý pobyt, ovšem musíte předložit 
dokument, který definuje vztah a oprávněnost 
k obydlí, ve kterém se zdržujete.

rodiny s nezaopatřenými dětmi mohou kro
mě přídavků na děti a rodičovského příspěvku 
žádat o jednorázový přídavek na dítě, o který lze 
požádat nejpozději do 1. 7. 2023. Podmínkou 
je roční příjem domácnosti pod 1 milion ko
run hrubého. jednorázový příspěvek činí 5000 
korun. Nárok na tento příspěvek mají děti naro
zené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022. Po
kud nyní čekáte dítě, můžete požádat i po jeho 
narození, nejpozději do 1. července 2023. Výši 
příjmů pro tyto účely nedokládáte, pouze po
tvrdíte, že v roce 2021 nepřesáhly vaše příjmy 
1 000 0000 kč hrubého. Všechno ostatní už si 
Úřad práce čr ověří sám. 

jestliže se nacházíte v hmotné nouzi, což 
znamená, že Vaše příjmy či příjmy společně po
suzovaných osob nedosahují částky životního 
minima, můžete čerpat dávky pomoci v hmot
né nouzi. Mezi základní dávky patří příspěvek 
na živobytí a doplatek na bydlení. 

další možností ze systému hmotné nouze 
je mimořádná okamžitá pomoc, kdy se jedná 
o jednorázový příspěvek při nečekané životní 
situaci. Například při ztrátě bydlení či zničení 
jeho vybavení či na úhradu školních potřeb ne
zaopatřeného dítěte apod. 

V případě rodinných a bytových domů lze 
žádat o dotace na zateplení. o výši podpo
ry rozhoduje typ konstrukce, kterou budete 
zateplovat. Může se jednat o pestrou škálu – 
od obvodových stěn po stavební otvory – až 
po podlahy na terénu. Celková částka se pak 
odvíjí od počtu metrů čtverečních a konkrét
ního způsobu zateplení. dotace se rovněž týká 
výměny hlavního zdroje vytápění – finanční 
podporu můžete získat například na tepelná 
čerpadla a kotle na biomasu. Novinkou je pak 
možnost získat dotaci na zařízení na ohřev teplé 
vody pro domácnost. dotace je vždy vyplacena 
až po dokončení konkrétního opatření. Žadatel 
tedy celou akci financuje z vlastních zdrojů – te
prve poté mu bude poskytnuta dotace. Samot
né podání žádosti je možné před, v průběhu 
i po dokončení realizace projektu. konkrétní 
podmínky pro dotace a další skutečnosti s tím
to související naleznete na webu www.novaze
lenausporam.cz. 

v souvislosti s veškerými nároky na dávky 
hmotné nouze, příspěvek na bydlení i dávky 
pro osoby se zdravotním znevýhodněním 
se můžete obrátit na náš úřad, konkrétně 
na mě. Přestože se žádosti podávají na kraj-
skou pobočku Úřadu práce Čr v Ústí nad 
labem, je možné tiskopisy konkrétních žá-
dostí vyplnit i u nás na úřadě. Zároveň vám 
poskytnu poradenství a součinnost v kom-
pletaci případných dalších podkladů, které 
se k žádostem přikládají. 

PhDr. Pavlína Linková
Obecní úřad Velké Březno

Cena vodného 
a stočného 
pro rok 2023

jako každým rokem, tak i nyní zpracováváme 
nákladové položky pro výpočet ceny vodného 
a stočného pro další období. Z důvodů skoko
vého navýšení některých komodit, jako jsou 
energie, pohonné hmoty, chemikálie a servi
sy vodárenského a kanalizačního zařízení, lze 
tedy předpokládat, že dojde i k navýšení ceny 
za vodné a stočné. o konečné výši ceny, kterou 
musí odsouhlasit zastupitelstvo obce, vás bude
me včas informovat.

Čistička 
odpadních vod 
velké Březno

Ačkoliv jsme již několikrát žádali a sdělovali  
občanům, co do kanalizace nepatří, nadále se 
nám stává, že v kanalizaci nacházíme stále čas
těji věci, které v ní nemají co dělat. to má za ná
sledek zvýšenou poruchovost čerpadel a tedy 
i zvýšené finanční náklady, které se samozřejmě 
promítají i při zpracovávání nákladových polo
žek pro výpočet ceny stočného. Proto se na Vás 
opět obracím s žádostí, nevhazujte a nevylévej
te do kanalizace to, co do ní nepatří. nežádoucí 
jsou tuky, oleje, vlhčené ubrousky a vlhčené 
toaletní papíry, hygienické pomůcky (dám-
ské vložky, dětské pleny apod.) a další neu
věřitelné věci, které v ní nacházíme a které nám 
komplikují zajištění řádného a bezvadného 
chodu veřejné kanalizace.

Děkuji a budu věřit,  že v novém roce budeme 
zodpovědnější.

Bc. Kateřina Katzerová
vedoucí provozu vodovodů, kanalizací a ČOV

Zvýšení dávek 
pro osoby 
se zdravotním 
znevýhodněním 
Vážení občané,
ráda bych vás seznámila s balíčkem změn v ob
lasti podpory zvlášť zranitelné skupiny osob, a to 
osob se zdravotním znevýhodněním. od letošní
ho prosince dochází k navýšení příspěvku na mo
bilitu ze současných 550 korun na částku 900 kč/
měsíc. Není potřeba podávat žádnou žádost, 
zvýšená částka bude vyplácená automaticky. 

další novinkou, od ledna 2023, je zvýšení pří
spěvku na mobilitu u osob, které využívají zdra
votnické prostředky pro dlouhodobou domácí 
oxygenoterapii nebo plicní umělou ventilaci. 
V tomto případě jde o částku 2 900 kč/měsíc. 
Zvýšení se rovněž týká příspěvku na zdvihací/
zvedací plošiny. Maximální příspěvek na poří

Z obecního úřadu 
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zení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny 
se zvýší na 500 tisíc korun z nynějších 400 tisíc. 
tato pomůcka může pomoci imobilním osobám 
zůstat co nejdéle v domácí péči a prostředí. 

rodičům, kteří prochází těžkým obdobím 
v souvislosti s úmrtím dítěte, stát nově poskyt
ne delší čas pro vyrovnání se s touto náročnou 
situací. dojde ke změně pravidel pro poskytová
ní otcovského volna. Pokud se rodičům narodí 
mrtvé dítě nebo zemře v šestinedělí, bude mít 
možnost čerpat volno i otec. dosud mohly čer
pat dovolenou jen matky. Zároveň bude rozší
řeno poskytování pohřebného na dítě, které se 
narodí již mrtvé.

PhDr. Pavlína Linková

nutné 
kácení stromů

V tomto roce bohužel došlo v naší obci k po
kácení několika vzrostlých stromů. důvodem 
byl jejich špatný zdravotní stav. kvůli rozsáhlé 

hnilobě a rozšiřující se dutině v kmeni stromu 
musela padnout lípa ve stromořadí v Zadní ulici 
u nádraží. Ze stejného důvodu dojde k pokáce
ní v příštím roce i dalších dvou lip. 

U každého stromu se snažíme o jeho záchra
nu. Vývoj počasí, především pak horko a dlouhé 
sucho, nám ale nenahrává. Z tohoto důvodu 
musel padnout například kaštan v Aleji spor
tovců u dPS, který byl napadaný klíněnkou. Než 
došlo k pokácení, řešil se stav stromu zhruba tři 
čtvrtě roku s dendrologem, zda je šance strom 
ještě zachránit. Nakonec jsme se rozhodli i z dů
vodu bezpečnosti kolemjdoucích suchý kaštan 
pokácet. 

kvůli bezpečnosti musela padnout i vzrost
lá borovice u zdravotního střediska. Strom byl 
po silném větru nakloněný a bylo zde vysoké 
riziko pádu na obecní cestu. V listopadu došlo 
také k pokácení dvou uschlých smrků ve val
tířovském parčíku, které léta zdobilo vánoční 
osvětlení. důvodem úhynu bylo napadení mšicí 
smrkovou. Valtířovský park bude postupně pro
cházet malými úpravami, aby se stal příjemným 

Vzrostlý kaštan, napadený klíněnkou, v Aleji sportovců. Foceno v červnu letošního roku.

víte, že…
v roce 2022 bylo občanům vydáno zdarma cel
kem 336 kusů žoků na zahradní biologický od
pad, za které obec ze svého rozpočtu zaplatila 
235 200 kč?

recyklace 
jedlých olejů 

Blíží se vánoční svátky a s nimi spoje-
né smažení kapra a řízků. Přemýšlíte, co 
s použitým olejem? 

občané mohou celoročně olej z ku-
chyně přinášet do sM v plastových 
lahvích, které se poté budou ukládat 
do speciální nádoby k tomu určené. Jak 
ho tedy správně shromažďovat? Řešení 
je snadné. stačí použitý olej postupně 
shromažďovat do PEt lahve a po na-
plnění pečlivě uzavřít, donést do sM 
a předat oprávněné osobě. doporuču-
jeme k uskladňování používat právě 
PEt lahve, které jsou pevné a snadno se 
uzavírají. naprosto nevhodné jsou ige-
litové sáčky či papírové obaly. a k čemu 
lze rostlinný olej dále využívat? své 
uplatnění nachází například ve staveb-
nictví, energetice či lesnictví. Po odvod-
nění a odstranění nečistot jej lze využí-
vat pro získávání tepelné i elektrické 
energie.

místem pro relaxaci a odpočinek. V první fázi 
se v parku vyměnily lavičky a okraje parku se 
osázely habrem, který do budoucna vytvoří živý 
plot, který ztlumí většinu zvuků a pochytá vel
kou část prachových částic ze silnice.

Petra Kratochvílová, referent ŽP

Provozní doba 
sběrného dvora

v zimním období od 1. prosince 2022 
do 31. března 2023 dochází opět 
ke změně otevírací doby sběrného mís-
ta. otevřeno bude pouze v sobotu a to 
od 10 – 15 hodin. 

Žádáme občany, aby neodkládali elektroni
ku, velké spotřebiče a velkoobjemový odpad 
před branou sběrného místa či u kontejnerů 
v obci, ale aby pro jejich odkládání využili ote
vírací dobu sběrného místa.

Petra Kratochvílová, referent ŽP
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Zastupitelstvo

Poděkování 
za podporu 
v komunálních 
volbách
Milí přátelé a sousedé,
rádi bychom Vám poděkovali za všechny hlasy 
v letošních komunálních volbách, kterými jste 
rozhodli, že odS Velké Březno s 31,71 % vyhrála 
komunální volby pro období 2022–2026 a kte
rými jste zvolili 5 kandidátů odS Velké Březno 
do Zastupitelstva naší obce. Naší hlavní snahou 
v tomto volebním období je probuzení Velkého 
Března a Valtířova a pevně věřím, že společně 
se nám to podaří. dne 7. 11. byla zvolena nová 
rada obce, kde má odS Velké Březno zastou
pení v Mgr. Michalu kulhánkovi – místostarosta 
obce a Petru Žižkovi – první radní obce. Starost
kou obce byla zvolena paní Zuzana Mendlová 
diS. (Nezávislí pro Velké Březno – Valtířov), dru
hým radním pan lumír Petrák (SNk „22“), třetím 
radním Ing. jan Fiala (SNk – SNk 2022). Před
sedou kontrolního výboru byl zvolen zastupi
tel za odS Velké Březno pan Petr Žižka, před
sedou finančního výboru pan karel jungbauer 
(SNk „22“). toto složení rady obce a výborů, 
ve kterém mají zastoupení všechny subjekty, 
které v letošních volbách uspěly, je jasným 
signálem obyvatelům obce Velké Březno a Val
tířov, že naším jediným cílem je dynamičtější 
rozvoj naší krásné obce a snaha společně pro
budit Velké Březno a Valtířov.

Závěrem přejeme všem obyvatelům naší 
obce klidné a pohodové vánoční svátky a pevné 
zdraví v roce 2023. 

P. Hasprová, L. Šidáková, 
J. Šotka, P. Žižka, M. Kulhánek 

(zastupitelé za ODS Velké Březno)

názor zastupitele
Vážení spoluobčané, 
rád bych Vás touto cestou informoval o aktuál
ním dění ve věci v červenci podané kvalifiko
vané žádosti v zájmu řešení nebezpečného 
zdražování energií. radnice bohužel již tehdy 
celý problém nechtěla nebo neuměla uchopit 
a jediné co bylo výstupem byl odeslaný dopis 
panem starostou s požehnáním rady obce 
Velké Březno. Při jednání rady byl návrh vzat 
na vědomí a úkol přesunut na pana starostu 
přípravou materiálu na nejbližším zasedání 
zastupitelstva. Upřímně se mi moc nelíbilo to, 
že jediným krokem radnice je otevřený dopis 
na, který stejně ani žádný z oslovených adre
sátů nakonec neodpověděl. Návrh požadoval 
svolání mimořádného zasedání zastupitelstva 
a svolání tzv. krizového štábu. Po celou dobu 

jsem dostával dotazy, co vlastně chceme, aby 
radnice činila, přitom to byly dvě zásadní věci 
v samotném názvu žádosti. Někteří zastupitelé 
mi sdělovali, že požadavky jsou mimo zákon 
a že je to téma pro vládu. Z mého pohledu, to 
byly informace lživé, alibistické a vyhýbavé. 
Mezi dvěma ustanovujícími zasedáními zastu
pitelstva, v čase před státním svátkem vzniku 
1. československé republiky jsem inicioval se
tkání s panem hejtmanem ústeckého kraje. Se
tkání nakonec proběhlo na půdě naší radnice. 
Celé to bohužel vyznělo obdobně bez zájmu 
řešit problém přes krizový zákon, došlo k vý
měně pohledů na problematiku a vzájemné 
informování o postojích. Bylo to cca dny poté, 
co o jiné cestě, jak využít zákonů naší země 
k tomu, aby kraje a vláda začali pracovat pro 
národní zájem, podívali se na příčiny, a nejen 
přípravu řešení následků. 

Nyní, už ne, jen jako občan, ale jako Zastu
pitel obce Velké Březno, posílám na následu
jící zasedání zastupitelstva návrh na úpravu 
jednacího řádu, kdy bude jasná procedura 
projednávání kvalifikovaného návrhu občanů, 
tak aby nedošlo k pošlapávání článků 21 a 18 
listiny základních práv a svobod, která jsou 
součástí naší ústavy, tedy zákona s nejvyšší vá
hou. tak jak Zastupitelstvo obce Velké Březno 
dne 19.9.2022 tento náš návrh občanů, jako 
rada 1.8. 2022, pouze vzalo na vědomí bez 
projednání, tedy bez zahájení rozpravy. toto 
je v rozporu zákonem o obcích. tento problém 
jsem konzultoval s odborem dozoru a kontroly 
veřejné správy Ministerstva vnitra, který mé do
mněnky a představy potvrdil. Není možné kva
lifikovanou žádost pouze vzít na vědomí, to lze 
jen u části odeslaní otevřeného dopisu. S po
kračováním a dalším informováním o činnosti 
vedení obce se můžete seznamovat na mnou 
vytvořené Facebookové skupině „Zrcadlo pro 
radnici Velkého Března“. Pokud máte k věci do
tazy, nebo Vás zajímá jiná problematika vyhle
dejte si na mne kontakt a ozvěte se mi.

Všem přeji klidný předvánoční čas, pohodové 
prožití Vánoc a úspěšný vstup do nového roku 
2023.

Michal Kolman
(redakčně neupravováno) 

reakce na příspěvek 
pana kolmana

Ač to z textu pana Michala kolmana nevyzní
vá, vedení obce, ať už bývalé nebo současné, 
požadavkům pana kolmana věnovalo několik 
hodin jednání a vzájemné diskuze. Bohužel ani 
starost(k)a, rada či zastupitelé od něj nedoká
zali získat relevantní informaci, podle které by 
měli postupovat tak, aby neporušili své po
vinnosti vyplývající z jejich funkcí. obdobně 
dopadlo i třístranné jednání s hejtmanem Ús
teckého kraje janem Schillerem, jenž potvrdil 
správnost kroků vedení obce.

Zuzana Mendlová, starostka

Mateřská škola 

okénko 
do mateřské školy

Copak se asi za poslední tři měsíce událo 
v místní mateřské škole? Spousta věcí tradič
ních, oblíbených, ale také několik nových.

v měsíci říjnu: 

 svou činnost zahájily zájmové kroužky – 
Angličtina hrou, Flétnička, Malý olympio
nik, Malí umělci a tančíme pro radost. děti 
se v kroužcích scházejí vždy odpoledne 
od pondělí do čtvrtku. 

 pokračuje plavecká školička.
 navštívilo nás divadlo koloběžka s „Houbař

skou pohádkou“.
 ve spolupráci s Fk jiskra Velké Březno proběh

la na fotbalovém hřišti oblíbená akce „Měsíc 
náborů“ – děti si na vlastní kůži vyzkoušely 
fotbalový trénink, moc se jim líbil, někteří se 
na fotbal přihlásily a trénují naostro.

 vyhlásili jsme „Sběrové dny“ – mockrát dě
kujeme za každé kilíčko; bohužel smluvní 
podmínky, pro malou školičku jako jsme my, 
jsou stále méně vyhovující. Vše nasvědčuje 
tomu, že samozřejmě třídit odpad budeme 
dále, ale sběrové dny ukončíme. 

 velice jsme si užili „Pohybový program 
s bobles pomůckami“ – děti si vyzkoušely cí
lené cviky na udržování správné svalové rov
nováhy, rozvoj stability a posílení hlubokých 
svalů. Až bude nějaká korunka navíc, určitě 
si některé prvky pořídíme!

 po malé odmlce, jsme se vrátili k projektu 
„Cepík“, který se zabývá zdravou výživou, 
pitným režimem a pohybovými aktivitami 
dětí.

Cvičení s bobles.
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dečkům zpříjemnili odpoledne. děti nakreslily 
obrázky, zahrály na flétnu a zarecitovaly báseň. 
Poté jsme si společně zahráli hru „já mám..., 
kdo má...“, což byla velká zábava nejen pro děti. 
Nakonec jsme se rozdělili ke čtyřem stolečkům 
a sehráli člověče nezlob se. Všichni byli moc spo
kojeni. děkujeme moc za spolupráci úžasným 
ošetřovatelkám a těšíme se na příště. 

odměnou za aktivní přístup k ochraně příro
dy byl druhákům výlet do ekocentra v ostrově 
nad ohří. Autobus byl z větší části zaplacen 
z projektu recyklohraní. Na exkurzi se děti 
seznámily s chodem ekocentra, prohlédly si 
všechna zvířátka a zahrály si hru na detektivy. 
děti chodily po ekocentru a zjišťovaly informa
ce o původu zvířat. exkurze byla poučná, zábav
ná a výchovná. Přesně takové má učení být. 

Lenka Šidáková, třídní učitelka 2. A

Cestujeme 
po Evropě aneb 
celoškolní projekt 
na ZŠ velké Březno

V září 26. se slaví evropský den jazyků, naše 
škola se rozhodla zapojit do oslav. Hned 2. září si 
zástupce třídy vylosoval evropský stát, do které
ho nás 26. 9. jeho třída pozve. Žáci měli na zpra
cování projektu skoro 3 týdny a výsledek byl 
úžasný. Ve třídách bylo vidět moře, přehlídky 
osobností, předmětů typických pro daný stát 
a nechybělo ani vynikající jídlo. 

tímto moc děkujeme zapojeným aktivním 
rodinám za spolupráci. děkujeme i paní evě 
Musilové, která si pro starší žáky připravila bese
du na téma jazykové vzdělávání cizinců v české 
republice. Žákům předložila jazykové testy a vi
dea s rozhovory se studenty českého jazyka.

 znovu jsme součástí projektu Se Sokolem 
do života, v jeho rámci děti plní nejrůznější 
pohybové i netradiční aktivity, rozvíjí své po
znání.

 opět jsme navštívili domov pro seniory – 
tentokrát jsme společně tvořili – vydlabávali 
a zdobili dýně. Naše společné výtvory se sta
ly součástí místní podzimní výzdoby.

v měsíci listopadu:

 proběhlo „dýňování“ i v mateřské škole – již 
tradiční podzimní tvoření dětí a rodičů se 
opravdu zdařilo. Společné tvoření podporo
vala dobrá nálada, občerstvení, ohýnek, … 
i poslední příznivé počasí. Nově děti mohly 
využít halloweenský fotokoutek. Výtvory 
nabízely neuvěřitelnou podívanou a na čas 
hezky zdobily školní zahradu.

 slečna učitelka Ivanka opět se svými malými 
kamarády nacvičila vystoupení k „Vítání ob
čánků“, všem se moc líbilo!

 skončila plavecká školička, poslední hodiny 
se mohli zúčastnit i rodiče.

 rodiče využili „Vánočního fotografování“ pří
mo v MŠ, již se těšíme, až fota dorazí.

 více jak týden jsme se připravovali na „roz
svěcování vánoční túje“, zdobení školní za
hrady a celé školky. Myslím, že se nám to 
opravdu povedlo.

 nejmladší Berušky a několik starších pomoc
níčků vystoupilo na „rozsvěcování vánoční
ho stromu“ na náměstí obce s „Vánoční po
hádkou“. Pro většinu to byla první zkušenost 
s veřejným vystupováním, provázely nás 
úsměvné momenty, přesto děti pohádku 
zvládly a vysloužily si velký potlesk a od paní 
starostky sladkou odměnu.

… a je tu měsíc prosinec: 

 probíhají velké přípravy na vánoční besídky 
a společné vánoční tvoření s rodiči!

 navštívil nás Mikuláš se svou družinou, na
štěstí se všichni hříšníci vykoupili zpěvem 
a říkankami, takže jsme stále v plném počtu ...

 předškoláčci ze třídy Motýlků navštívili „Mi
kulášskou besídku“ v domově pro seniory, 
k dobré náladě všech místních obyvatel 
přispěli svým vystoupením a vyrobenými 
dárečky.

 na „den dobra“ nás navštívili studenti Gym
názia jateční, celé dopoledne si s dětmi 
ve všech třídách hráli, tvořili a užili spoustu 
legrace i překvapení …

 v době, kdy píši tento příspěvek, máme „Vá
noční besídky“ ještě před sebou, ale věřím, 
že se vše povede, jak má! Stejně tak společ
né vánoční tvoření – tentokrát budou děti 
s rodiči vytvářet adventní věnec.

 posledním předvánočním týdnu nás navští
ví divadlo Matýsek s „Vánočními písničkami“

 čekají nás třídní vánoční besídky s koledami, 
zvyky, mlsáním i dárečky.

 poslední den nás navštíví školáci z 3. A s paní 
učitelkou kadlecovou, už se na ně těšíme! 
Zavzpomínáme, pohrajeme si a rozejdeme 
na vánoční prázdniny …

Mateřská škola bude o vánočních prázdni
nách uzavřena od 23. 12. – 30. 12. 2022, na děti 
se budeme opět těšit v pondělí 2. 1. 2023.

Přejeme Vám všem veselé Vánoce, do nového 
roku pevné zdravíčko, klid a pohodu!

Pavla Hasprová, ředitelka

Základní škola 

Žáci z 2. a se i letos 
zapojili do projektu 
Ukliďme svět 
a do projektu 
72 hodin

Malí druháci uklidili rokli na Vítově. Sami ne
tušili, jaké poklady tam na ně čekají. Na hroma
dě odpadků nechyběly trenýrky, dudlíky, boty, 
ponožky, záchodové prkénko, plno igelitů, 
plechovek a pet lahví. Celkem bylo z rokle vy
nošeno 6 pytlů odpadu a hromada stavebního 
materiálu (železné tyče, části kari sítí a kabely). 
druháci dále uklidili cestu pod zámkem a stráň 
nad benzínovou pumpou ve Valtířově. tam po
sbírali několik desítek plechovek, plastových 
kelímků, velkých igelitů a molitanů. Anetka Stři
havková dokonce našla mobilní telefon. Po na
bití jsme našli majitelku a předali jí ho. děkuji 
pracovníkům obecního úřadu za odvezení od
padu do sběrného dvora a mým úžasným ma
lým pracantům za velkou pomoc. 

V rámci projektu 72 hodin jsme se po loňském 
sázení stromků rozhodli navštívit zdejší domov 
pro seniory, abychom společně babičkám a dě

Vánoční výzdoba zahrady.
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Přespolní běh. Družstvo našich děvčat vybojovalo 1. místo.

Zapojena byla i naše jídelna, která si vyloso
vala Bulharsko. Naše úžasné paní kuchařky ne
váhaly jít do práce v neděli, aby mohly připravit 
bulharské menu. Podávala se Bulharská polév
ka supa topčeta, musaka s bramborem, šopský 
salát a jako moučník typická bulharská baklava. 
jídelna byla vyzdobena do bulharských barev, 
nechyběly hory, samozřejmě moře, bulharské 
nápisy a vlajky. 

Zdálo by se, že se naši žáci tento den vůbec 
neučili, opak byl pravdou. Už přípravou projek
tu se mnohé naučili a návštěvou sousedních tříd 
se dozvěděli spoustu informací o evropských 
státech. dětem, hlavně těm našim nejmenším, 
se den moc líbil.  

Lenka Šidáková, Andrea Leskotová, 
garantky projektu

dvě zlaté 
pro naše školáky

dne 6. října se naši nejlepší vytrvalci rozjeli 
do Ústí nad labem na ZŠ elišky krásnohorské, 
kde se konalo okresní kolo v přespolním běhu. 
trať dlouhá 700 m se stala zlatou pro naše nej
mladší kluky (1.–3. třída) a starší děvčata (4.–5. 
třída). Nejmladší děvčátka si domů nesla bram
bory, tedy 4. místo. V konkurenci devíti škol to 
bylo vynikající umístění. Naši starší kluci (4.–5. 
třída) měli trať dvojnásobnou a vybojovali krás
né 6. místo. 

Děkujeme moc za vynikající reprezentaci 
školy všem našim závodníkům. 

Lenka Šidáková za 1. stupeň, 
Anna Kuželová za 2. stupeň

naši atleti se zúčastnili 
Přeboru Univerzity 
J. E. Purkyně 
v přespolním běhu

třicítka atletů z Velkého Března se dne 18. 10. 
2022 zúčastnila závodu v přespolním běhu 
v areálu kampusu. Startovné za všechny naše 
atlety zaplatil atletický klub Provod, se kterým 
dlouhodobě spolupracujeme, děkujeme. 

V 15.00 hod. vyběhly na trať dlouhou 400 m 
naše nejmenší závodnice a hned první závod 
nám přinesl 2 medaile, stříbro získala Zuzanka 
Bardounová a bronz rozárka Musilová. Na stej
né trati závodili i naši chlapci ročník 2015–16 
a i tady jsme slavili stříbro a bronz. Stříbrná 
medaile se houpala na krku kubovi Zýkovi 
a bronzová Martinovi Mykovi. Mezi staršími at
letkami se prosadila Zuzanka Vrbová, která ob
sadila 2. místo (400 m) a Vendy Bártová 3. místo 
(600 m). Nejstarší atleti museli absolvovat trať 
dlouhou 2 km, počasí v době jejich závodu bylo 
velmi nepříznivé, přesto nám velkou radost 
udělala Vendy Vrbová, která získala zlatou me
daili. Všechny děti byly skvělé, prokázaly bojov
ného ducha a ukázaly, že nejsou z cukru. Cenu 
fair play si zaslouží Sofča Nevečeřalová, která 
o medaili přišla na trati, kde pomohla zraněné 
soupeřce. Sama si pak doběhla pro 4. místo. 

Atleti a atletky, jsme na vás pyšní. 
Sportujte dál! 

Lenka Šidáková

Žáci druhého stupně startovali na tratích 
1400 m, 2100 m a 2800 m. tratě byly velice ná
ročné a nad síly našich vytrvalců. Velice si ale 
vážíme žáků, kteří chtějí naši školu reprezento
vat. Vynikající závod předvedla Vendy Vrbová, 
která doběhla z 65 dívek na 2. místě, obrovská 
gratulace. 

Do projektu Cestujeme po Evropě se zapojila i školní jídelna. 
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kultura 

Jubilanti 
Září ❋ rodovská jitka, 75 let
  ❋ trojanová Vlasta, 75 let
  ❋ Péčová kristína, 75 let
  ❋ rokoš Václav, 75 let
  ❋ Cimplová Naděžda, 70 let 
  ❋ Smutná Alena, 70 let
  ❋ Fridrichová jaroslava, 70 let

Říjen ❋ růžičková eva, 85 let
  ❋ Péč Milan, 80 let
  ❋ Myška josef, 80 let
  ❋ Antošková Pavla, 80 let
  ❋ Motejl František, 75 let
  ❋ Vašíček jiří, 75 let
  ❋ lacinová Blanka, 70 let
  ❋ enoch jaroslav, 70 let
  ❋ jelínková Blanka, 70 let
  ❋ Benediktová dana, 70 let

Listopad ❋ knopp Petr, 80 let
  ❋ Pumprová Anna, 75 let
  ❋ kotrbatá květoslava, 75 let
  ❋ Vaněčková jana, 75 let
  ❋ Sviták Stanislav, 70 let
  ❋ Žampach Milan, 70 let
  ❋ Hlavnička jan, 70 let

Prosinec ❋ Bella otto, 80 let
  ❋ Sedláček Václav, 70 let

Ještě jednou všem jubilantům, kteří oslavili 
v těchto měsících významné životní jubileum, 
přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí.

Za kulturní komisi Zuzana Mendlová

slavnostní 
vítání občánků

Ve čtvrtek 3. listopadu proběhlo na obecním 
úřadě ve Velkém Březně druhé letošní slavnost
ní uvítání nových občánku do života. o krásný 
program se již tradičně postaraly šikovné děti 
z naší mateřské školky pod vedením paní uči
telky Ivy Mottlové. Naši noví občánci obdrželi 
na památku pamětní knížečku, hračku a ma
minky kytičku. Na závěr se rodiče podepsali 
do pamětní knihy.

A závěrem ještě jednou a tentokrát písemnou 
formou, přejeme všem našim občánkům, jejich 
rodičům a jejich rodinám pevné zdraví, štěstí 
a dostatek energie při překonávání životních 
překážek.

Byli přivítáni tito občánci:
❋ Zuzana Bláhová
❋ Amálie Glosová
❋ dušan Grunt
❋ Aiden kozáková
❋ Veronika kastnerová
❋ eliška Szücsová
❋ Adam jäger
❋ daniel letáček 

Michaela Neumannová, matrikářka

Místní spolky 

Hasiči hlásí 
a informují 

Ve IV. čtvrtletí 2022 (období od 4. 9. do 24. 11. 
2022) jednotka SdHo Velké Březno uskutečnila 
21 výjezdů, které se vyžádaly 30 hodin aktivní
ho nasazení. 

Šlo o následující události:
•	 1x	 záchrana	 života	 člověka	 –	 provedení	

úkonů včetně použití defibrilátoru, předání 
postiženého rychlé zdravotní službě (Vel
ké Březno – Vítov). Přes veškeré snahy byla 
opatření neúspěšná;

•	 6x	požár	(byt	Střekov,	3x	trafostanice	Svádov,	
2x nízká budova v Ústí n/l);

•	 7x	dopravní	nehoda	 (Olšinky,	 Střekov,	Malé	
Březno – leština, nehoda se zraněním Malé 

Březno, náraz motocyklisty do stromu v úse
ku Malé Březno – leština, nehoda se smrtel
ným zraněním v olšinkách);

•	 8x	 technická	 pomoc	 (2x	 odstranění	 popa
daných stromů na komunikaci v leštině 
a Byňově, transport pacienta Valtířov, zá
chrana osob uvízlých ve výtahu ve Svádově, 
odstranění uniklého oleje z vozovky v úseku 
Malé Březno – leština, únik nebezpečné lát
ky na vozovce v úseku Střekov – Malečov, 
únik plynu a narušení plynového vedení 
v tašově);

•	 Ve	 zdokonalování	 jednotky	byla	provedena	
2 odborná školení vedená z HZS Ústí nad 
labem zaměřená na zdravovědu (8 hodin), 
na vyprošťování osob po nehodách (8 ho
din). Byla provedena obměna dýchacích pří
strojů. 

k ucelenému přehledu činnosti jSdHo zve
řejňujeme i bilanci za období 1. 1. 2022 až 24. 11. 
2022. Za zmíněné období uskutečnila jednotka 
97 výjezdů při 135 hodinách aktivního nasazení 
(25x požár, 15x nehoda, v rámci technické po
moci převažovaly zásahy u narušené vegetace, 
ohrožující bezpečnost silničního provozu).

Náročná výjezdová zásahová činnost po
tvrzuje účinnost a účelnost integrovaného 
záchranného systému prioritně zaměřeného 
na ochranu životů a zdraví občanů.

V závěru pravidelné relace členové jednotky 
apelují na občany ke zvýšení pozornosti ze
jména při používání otevřeného ohně (svíčky 
apod.), jakož i spotřební pyrotechniky zejména 
na Silvestra. V případě vzniku ohrožující situace 
volejte čísla

112 jednotné tísňové číslo
150 hasiči
155 záchranná služba
158 policie

Členové jednotky SDHO Velké Březno přejí 
všem občanům klidné a radostné prožití vánoč-
ních svátků, hodně štěstí a úspěchů při stálém 
zdraví v novém roce 2023.

Jaroslav Panocha, velitel JSDHO Velké Březno

sport

Hodnocení Jiskry 
za první polovinu 
fotbalového ročníku 
2022/2023

Náš „A“ tým se opět vrátil do krajské soutěže 
1. B třídy a jako nováček rozhodně nezklamal. 
Na svém kontě má 18 bodů se skórem 38:38 
a patří mu pěkné, klidné 8. místo. V jarní části 
se bude hrát většina utkání na domácím hřišti 
a pevně věříme, že cíl udržet se v krajské soutě
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ži, se nám podaří splnit. Zimní přípravu začne
me poslední lednový týden a 15. 2. odjíždíme 
na soustředění do Vilémova společně s týmem 
dorostu. V rámci zimní přípravy následně ode
hrajeme zimní ligu na UMt děčín. dorost 
na UMt Neštěmice. První jarní utkání nás čeká 
11. 3. 2022 na hřišti Malšovic a na tento den také 
plánujeme uspořádat sportovní ples.

druhým týmem dospělých je náš „B“ tým, 
který přezimuje na prvním místě III. třídy s 24 
body a skórem 40:18. Naše „Béčko“ doplňuje „A“ 
tým v případě nedostatku hráčů a slouží k roze
hrání dorostenců, kteří tak nakukují do soutěže 
dospělých a zvykají si na dospělý fotbal.

V loňské sezóně odešla do chlapů větší část 
kluků a z tohoto důvodu je nyní dorostenecká 
základna užší. V týmu je několik starších žáků, 
kteří by bohužel museli přestat hrát fotbal, pro
tože se nám nepodařilo poskládat samostatný 
tým starších žáků. I přesto hraje náš dorost dů
stojnou roli v 1.A třídě, se 14 body je na 6. místě. 
jiskra patří k jedněm z mála klubů, který doká
zal poskládat vlastní dorostenecký tým.

Poslední tým, který hraje klasickou soutěž, 
jsou mladší žáci. ještě pár dní před soutěží jsme 
nevěděli, jestli se nám povede tým poskládat, 
nakonec jsme se rozhodli do soutěže přihlásit. 
I když jsme některá utkání odehráli s jedním ná
hradníkem, tak máme na kontě 20 bodů a patří 
nám 5. místo. 

V klubu máme ještě starší přípravku, mladší 
přípravku a fotbalovou školičku, u kterých se 
výsledky nezapisují.

Za klub hodnotím podzimní část velice pozi
tivně a už nyní se všichni těšíme na jarní části. 
Pauza bude velmi dlouhá a stejně jako u ostat
ních se nás dotkne zdražování energií. Zvedl 
se nám nájem za umělou trávu u školy i nájem 
za tělocvičnu. Pokud by trénovaly všechny týmy 
2x týdně stojí nás pronájem týdně 2 tisíce ko
run. Nechceme, aby rodiče dopláceli další pe
níze, a proto jsme se rozhodli pozastavit tréno
vání do konce ledna a dát dětem pauzu. V této 
pauze si mohou užít i jiné sporty a věříme, že se 
o to víc budou těšit na fotbalové jaro. 

když mluvím o nákladech, bude potřeba 
začít jednat s obcí o investicích do budovy ka
bin. Většina finančních prostředků, které dosta
neme na činnost, padne bohužel na energie. 
kabiny vytápí starý kotel, vodu na sprchování 
ohříváme plynovou karmou, což je ten nejméně 
ekonomický způsob. Naše představa je ohřívat 
vodu solárním panelem a ušetřit tak za plyn, 
protože tím také topíme. V zimním období se 
fotbal nehraje, takže by to byla určitě nemalá 
úspora. Pokud by se povedlo snížit náklady, zů
stane více peněz na činnost, vybavení a vylep
šování areálu. 

dalším tématem, o němž mluvíme už deset 
let, je zvelebení prostoru škvárového hřiště. 
Po vybudování aleje a workoutového hřiště se 

nabízí vybudování pískového hřiště na volejbal, 
beach fotbal a UMt hřiště bez časového ome
zení. Vybudování druhého tréninkového hřiště, 
které by mohlo kromě jiného sloužit i pro další 
volnočasové a školní aktivity. díky tréninkové
mu hřišti by se mohlo trénovat více dní a hlavní 
plocha by tak netrpěla. Poslední tři utkání jsme 
kvůli počasí přesunuli na UMt, což stojí sice dal
ší peníze, ale škody na hřišti by byly mnohem 
větší. 

jiskra se snaží udržet co nejvíce dětí u sportu 
a zasloužila by si lepší podmínky, než které má 
doposud. Co by daly jiné obce, ve kterých spor
tovní kluby ukončily svou činnost, za takovou 
základnu, jako je u nás. Věřím, že s novým ve
dením obce najdeme společnou řeč a některé 
naše sny a cíle se podaří naplnit. 

Rád bych za Jiskru poděkoval všem trenérům, 
činovníkům, rodičům, obci za pomoc a podpo-
ru. Přeji všem krásné Vánoce, moře splněných 
přání a vše nejlepší do těžkého roku 2023.

Za FK Jiskra Velké Březno David Řezáč, 
předseda klubu

saMI soBĚ: 
preventivní program 
pro váš pohybový 
aparát
Zdravotní cvičení pro veřejnost, 
otevřené lekce 
Náplň hodiny: funkční strečink, posilování, au
tomasáže, práce s dechem. ke cvičení používá

me overbally, ježkamíčky, ručníky. Naučíte se 
technikám, kterými si i vy sami doma můžete 
ulevit od bolesti. Při cvičení osobně dohlížím 
na správné provedení cviku a navedení do něj. 
Cílem je rozpohybování důležitých segmentů 
těla a praktické využití v každodenním životě 
(např. jak správně sedět, stát, ulehat, zvedat 
břemena či lépe chodit). délka lekce 55 minut. 
každé pondělí od 18.30 v tělocvičně ZŠ Velké 
Březno.

Cvičení s pěnovým válcem 
– lekce pro max. 4 osoby
toto cvičení je u klientů velmi oblíbené. Nejen
že tělo získá větší flexibilitu, ale lidé s ním lépe 
pochopí provedení cviků a protahování a posi
lování je tak efektivnější. je to výborná automa
sážní pomůcka pro uvolnění fasciálního a sva
lového napětí, pro protažení celého těla a jako 
bonus, díky jeho nestabilitě posilujete hluboký 
svalový stabilizační systém. délka lekce 55 mi
nut. každý pátek od 18.00.

Individuální lekce 
SM systém
Efektivní cvičení s pružným lanem – vždy pro 
1 osobu, max. 2 rodinní příslušníci
Spirální svalová stabilizace páteře – SM SYS
téM vytvořený MUdr. richardem Smíškem. 
Základem metody je sestava cviků s elastickým 
lanem, které posilují svaly v těle kolem páteře 
a snižují tlak na meziobratlové ploténky a klou
by. tím dochází k úlevě od bolesti. jedná se 
o jednu z konzervativních metod léčby, která 
odstraňuje příčinu problému pomocí vytvoření 
svalového korzetu a zapojení správných svalo
vých skupin během pohybu. tato metoda slou
ží také jako prevence před degenerací páteře 
a bolestmi zad (viz sedavé zaměstnání, vadné 
držení těla). Aby byla metoda co nejúčinnější, 
je nutno jej integrovat do každodenní pohy
bové praxe. Spirální svalové řetězce vytvářejí 
svalový korzet, stabilizují optimálně koordino
vanou chůzi, pomohou řešit bolesti zad, výhřez 
meziobratlové ploténky, skoliózu, bolesti krční 
páteře, bolesti hlavy, prevence pracovního či 
sportovního přetížení. Prevence plochých no
hou a vbočených palců. Vhodné pro každého, 
sportovce, seniory i pro děti už od 6 let. 1. kon
zultace: diagnostika klienta, manuální techniky, 
teorie a praxe 1–3 cviků. délka cca 90 minut. 
další konzultace: kontrola provedení správnosti 
cviku, Mt, 30–60 minut.

Objednávat se na leden 2023 
můžete na tel. č. 774 189 737 

Kateřina Pečivová,
certifikovaný lektor zdravého pohybu


