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Uzavření zdravotního střediska
která je největší státní pojišťovnou v ČR, zda je 
šance služby praktika v naší obci zachovat. Ani 
jedna instituce ale nemá možnosti ani nástroje, 
jak lékaře do naší obce dostat či ho zde udržet. 
Pokud je dojezdová vzdálenost k praktickému 
lékaři (ať už pro dospělé či děti) do 35 minut 
od místa bydliště, jak ukládá nařízení vlády 
č. 307/2012, není nutné ze strany odpovědných 
orgánů dostupnost lékařské péče řešit. Tím, že 
občané Velkého Března mají dojezdovou vzdá-
lenost do Ústí nad Labem cca 15 minut, tak ne-
patříme k prioritám.

Vážení občané,
na přelomu roku 2022 a 2023 jsme se dozvědě-
li, že společnost Mediconet, která v obci zajiš-
ťovala ordinaci praktického lékaře pro dospělé, 
ke konci března ukončí svou činnost. Vedení 
obce se snažilo hledat možnosti, jak bychom 
u nás zdravotní péči zajistili, bohužel do součas-
né doby bezvýsledně.

Osobně jsem jednala se zástupci České lékař-
ské komory, Zdravotnickým odborem Ústecké-
ho kraje či Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, 

Kontaktovala jsem také například společnost 
EUC Klinika, která provozuje ordinace praktic-
kých lékařů v ústecké poliklinice, zda by nebyla 
možnost, aby k nám jejich lékař zajížděl. Tyto 
služby však EUC pro obce nezajišťuje. Neuspěla 
jsem ani u společnosti Všeobecný lékař, která 
nabízí podobné služby jako končící společnost 
Mediconet.

Současná nepříjemná situace nás všechny veli-
ce mrzí, ale nenahrává nám ani to, že noví lékaři 
nemají zájem v našem kraji působit. Populace 
všeobecných praktických lékařů tak výrazně 
stárne. V současnosti je v Ústeckém kraji více 
než 42 % lékařů ve věku nad 60 let, takže se 
jejich dostupnost v následujících letech bude 
ještě zhoršovat.

Všech 1300 klientů (cca 500 jich je přímo z Vel-
kého Března a Valtířova), kteří byli evidováni 
v našem zdravotním středisku, může nyní vyu-
žívat ordinaci společnosti Mediconet v centru 
Ústí nad Labem. Pacienti jsou do ní převedeni 
automaticky, pouze při první návštěvě je nutné 
se prokázat průkazem pojištěnce a případně vy-
plnit aktuální osobní údaje.

Zuzana Mendlová, starostka

ohlédnutí za rokem 2022 
z pohledu evidence 
obyvatel a matriky

K 1. lednu letošního roku žilo ve Velkém Břez-
ně a Valtířově 2355 obyvatel a 64 cizinců.

Pohyb obyvatelstva v roce 2022:
 přistěhovaní +102 obyvatel
 narození +17 obyvatel
 odstěhovaní –53 obyvatel
 úmrtí –31 obyvatel

V roce 2022 se konalo
88 svatebních obřadů:
16 v obřadní místnosti obecního úřadu,
34 na Panství Velichov,
26 v areálu Státního zámku Velké Březno,
6 v Marina Kempu Valtířov,
3 v katastru obce Homole u Panny,
3 v Zubrnicích.

Počet zaevidovaných rozhodnutí o rozvodu 
manželství se vyšplhal na 37. 
Rozvody se týkají manželství, která byla 
uzavřena v průběhu let 1995 – 2021.

Generální úklid hřbitova ve valtířově 
Na valtířovském hřbitově jsme se pustili do odstraňování přerostlých a náletových dřevin, které 

v posledních letech doslova pohltily některé hroby a zákoutí. Během letošního roku bychom chtěli, 
aby hřbitov pořádně prokoukl a stalo se z něj důstojné místo naší obce. Postupem času bychom také 
chtěli zajistit i opravu některých historicky zajímavých hrobů.  Zuzana Mendlová, starostka

Hřbitov před úpravou.

Hroby po odstranění přerostlých dřevin.
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výdej žoků 
na bioodpad 
na jaře nebude

Na jaře letošního roku nebude v naší obci 
probíhat výdej a svoz žoků na biologicky roz-
ložitelný odpad. Vedení obce se takto rozhod-
lo kvůli neustále se navyšujícím cenám žoků. 
V roce 2022 obec platila za každý žok 750 Kč, ak-
tuální cena pro rok 2023 se vyšplhala na 941 Kč 
za jeden kus. V loňském roce tak obec zaplatila 
firmě AVE, která svoz zajišťuje, za 372 kusů vy-
daných žoků 279 000 Kč, pokud bychom letos 
vydali stejné množství žoků, obec by svozové 
firmě musela zaplatit již 350 052 Kč. 

Podzimní svoz žoků v režimu jeden žok 
na jedno číslo popisné zatím zůstává v platnosti.

Během celého roku je vám k dispozici 
sběrné místo, kam je možné biologicky roz-
ložitelný odpad odvézt.

Stále také probíhá výdej zahradních kompo-
stérů (zdarma) o objemu 1000 a 2000 litrů. Výdej 
je možný pouze po předchozí domluvě s paní 
Petrou Kratochvílovou, tel.: 475 209 341, mail: 
kratochvilova@velke-brezno.cz

Petra Kratochvílová, 
referentka životního prostředí

investiční záměry 
v zŠ velké Březno

Základní školu dlouhodobě trápí nedosta-
tek specializovaných učeben pro výuku. Chybí 
učebny přírodovědných a polytechnických 
předmětů i prostory pro mimoškolní výchovu – 
družinu. již více než 5 let se uvažuje o výstavbě 
těchto prostor na základech bývalé školní jídel-
ny, proto byla v minulém volebním období vy-
pracována studie, která navrhuje dvě varianty: 
dvoupodlažní, nebo třípodlažní budovu, obě 
splňující požadavky Základní školy Velké Břez-
no. Nové vedení obce se tímto projektovým 
záměrem intenzivně zabývá a učinilo již několik 
kroků. 

První je nutná demolice bývalé školní jídelny, 
na kterou je stavebním úřadem vydáno povo-
lení a na kterou bylo zahájeno výběrové řízení. 
Současně obec komunikuje s odborníky orien-
tující se v oblasti dotací, bez kterých se při rea-
lizaci tohoto projektu obec neobejde. Odhado-
vaná částka realizace se totiž pohybuje v řádech 
vyšších desítek milionů korun.

Připravuje se také výběrové řízení na zpraco-
vatele projektové dokumentace ke stavebnímu 

povolení přístavby nové budovy, které by mělo 
být zahájeno během dubna tohoto roku. 

Celý projekt je rozložen do několika let a jeho 
cílem je moderní základní škola, která odpovídá 
standardům 21. století.

Michal Kulhánek, místostarosta obce

nutné kácení 
stromů v obci 

Zubrnická museální železnice obdržela vý-
zvu od Správy železnic k odstranění stromů 
v ochranném pásmu dráhy na území obce Velké 
Březno. Kácení se týká konkrétně 23 kusů aká-
tů, 5 kusů smrků a jedné břízy. Na odstranění 
dřevin v ochranném pásmu má Správa železnic 
právo dle zákona 114/1992 Sb. § 7 odstavec 2 
a to i bez povolení místně příslušného úřadu. 
jako důvod kácení bylo uvedeno, že dřeviny 

ohrožují přilehlou trať v plynulém provozu dráž-
ní dopravy.

Z důvodu bezpečnosti občanů musela obec 
na začátku února také přistoupit ke kácení 
dvou lip ve stromořadí v Zadní ulici. již v roce 
2022 musela být kvůli hnilobě pokácena jedna 
lípa. Stromy byly vizuálně sledovány několik let 
a prováděl se na nich prořez suchých větví, aby 
došlo k odlehčení koruny. Od minulého roku se 
však jejich stav zhoršil především kvůli výsky-
tu dřevokazných hub, které způsobují hnilobu 
báze kmene, čímž dochází k narušení stability 
stromu. U zbylých lip se zatím kácení neplánuje, 
přesto jsou pod dohledem dendrologa a mělo 
by dojít ke zdravotnímu prořezu koruny. 

Pokud to je jen trochu možné, snažíme se 
(nejen vzrostlé) stromy v obci zachovávat. 

Petra Kratochvílová, 
referentka životního prostředí

Z obecního úřadu 

svoz nebezpečného odpadu 
bude probíhat 22. 4. 2023

nezapomněli jste zaplatit místní 
poplatek za svého pejska?

nebezpečnými odpady jsou: odpady vykazující jednu nebo více nebezpečných 
vlastností např. olejové filtry, laky, barvy, ředidla, rozpouštědla, obaly obsahující 

zbytky nebezpečných látek aj. do svozu nepatří: stavební odpad, komunální odpad, 
azbest, biologicky rozložitelný odpad aj. 

tento poplatek je potřeba uhradit do 31. 3. 2023. 

Pokud tedy ještě poplatek uhrazen nemáte, 
můžete využít následující způsoby k platbě:

Úhradu lze provést v pokladně obecního úřadu (kancelář č. 2), 
nebo převodem přes bankovní účet. 

Podklady k platbě vám rádi sdělíme na telefonním čísle 
412 528 473 případně na e-mailu: 
dvorakova@velke-brezno.cz

sazba poplatku činí za kalendářní rok:

Pes v rodinném domě 200 kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 kč

Pes v ostatních domech 300 kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450 kč

Pes, jehož držitel dosáhl (i v průběhu aktuálního roku) věku 65 let 100 kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 kč
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Místní poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství

tento PoPLatek Je nUtnÉ Uhradit 
neJPozdĚJi do 30. 6. 2023

sazba poplatku činí 750 Kč za kalendářní rok na fyzickou osobu.
stejnou sazbu hradí vlastník nemovité věci zahrnující byt, 

rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 
přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Platbu za tyto poplatky lze provést na pokladně obecního úřadu, 
kancelář č. 2 nebo převodem přes bankovní účet. Podklady k platbě vám 

rádi sdělíme na telefonním čísle 412 528 473 
případně na e-mailu: 

dvorakova@velke-brezno.cz

Proč vzrostl 
v letošním roce 
poplatek 
za odpady? 

Vedení obce musí reagovat na navyšování 
ceny za svoz a likvidaci odpadu ze strany posky-
tovatele služeb a státu. Obec je ze zákona po-
vinna zajistit celoroční oddělené soustřeďování 
papíru, plastu, kovů, biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu, jedlých olejů a tuků, ne-
bezpečného či velkoobjemového odpadu. Ko-
munální odpad (černé popelnice) je jediný od-
pad, za který může obec poplatek podle zákona 
vybírat. 

Náklady obce za svoz a likvidaci komu-
nálního odpadu se za loňský rok vyšplhaly 
na 2 169 457,74 Kč. Při počtu 2355 osob tak vy-
chází částka 921 Kč na poplatníka. Loni, kdy pla-
tili občané 700 Kč, tak obec na každého občana 
doplácela 221 Kč. 

Kvůli všeobecnému zdražování by letos obec 
měla za komunální odpad platit už kolem tří 
milionů. Od občanů obec přitom na poplatcích 
vybere kolem 1 650 000 Kč. Ani současné navý-
šení poplatku na 750 Kč (které by podle zákona 
mohlo být ještě vyšší v řádech sto korun) tak 
zdaleka nepokryje všechny náklady. další cca 
1,5 milionu pak obec stojí i likvidace tříděného 
odpadu. 

Téměř tři miliony korun tak stále musíme do-
tovat ze svého rozpočtu. Tyto peníze už dnes 
chybí třeba na opravu chodníků či osvětlení. Po-
kud by se tedy poplatky nezvyšovaly, deficit v ji-
ných rozpočtových položkách by jen narůstal.

Zuzana Mendlová, starostka

Ukliďme velké 
Březno a valtířov – 
Ukliďme Česko 2023 

Tradiční jarní úklid Velkého Března a Valtířova 
v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko se 
bude konat v sobotu 1. dubna 2023! Sraz je jako 
již tradičně v 10 hodin na Náměstí ve Velkém 
Březně, pytle i rukavice jsou zajištěny. 

Nezapomeňte pevnou obuv, vhodné oblečení 
a dobrou náladu! Po úklidu můžeme akci zhod-
notit u půllitru piva nebo šálku čaje v některém 
z restauračních zařízení ve Velkém Březně.

těšíme se na vás!
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veřejný opatrovník
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám zde napsala pár infor-
mací týkajících se institutu veřejného opatrov-
nictví. Veřejným opatrovníkem se rozumí obec, 
kde má opatrovanec bydliště. Institut veřejného 
opatrovníka je „posledním útočištěm“, pokud 
není jiná vhodná osoba, která by mohla opat-
rovnictví vykonávat. Smyslem opatrovnictví je 
ochrana zájmů a naplňování práv opatrovance, 
kdy opatrovnictví není spojeno pouze s omeze-
ním svéprávnosti, kdy nový občanský zákoník 
stanoví na prvním místě jako obecné a základní 
pravidlo, že soud jmenuje opatrovníka člově-
ku, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo 
vyžaduje-li to veřejný zájem. Člověk omezený 
ve svéprávnosti samozřejmě nemůže zůstat 
nezastoupen, musí mít opatrovníka. Neplatí to 
však obráceně, že opatrovnictví je jen pro člo-
věka omezeného ve svéprávnosti.

Životní oblasti, v nichž bude opatrovanec 
podporován opatrovníkem, se odvíjejí od rozsa-
hu omezení svéprávnosti opatrovance a opráv-
nění opatrovníka. Při výkonu opatrovnictví se 
jedná zejména o řešení následujících činností 
(životních oblastí):
– sociální záležitosti, hájení práv, zajištění pl-

nění závazků a povinností opatrovance, fi-
nanční záležitosti,

– majetkové záležitosti, pracovní záležitosti, 
jednání na úřadech, péče o zdravotní stav.

Aby mohl opatrovník tyto úlohy dobře pl-
nit, musí udržovat s opatrovancem vhodným 
způsobem a v potřebném rozsahu pravidelný 
kontakt a projevovat o opatrovance skutečný 
zájem, kdy opatrovník dbá o zdravotní stav 
opatrovance. Při zastupování opatrovance musí 
opatrovník vycházet z názoru a přání opatro-
vance. Při činění právních úkonů vždy vysvětlí 
opatrovanci srozumitelně povahu a následky 
rozhodnutí, která je potřeba učinit. Opatrovník 
dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl 
v rozporu s jeho schopnostmi. 

Pevně věřím, že vám tento příspěvek pomohl 
alespoň trochu lépe poznat pojem opatrovnic-
tví, jelikož s problematikou svéprávnosti a opa-
trovnictví jsou svázány některé zakořeněné 
představy, očekávání nebo obavy z nedostatku 
informací. 

Za veřejného opatrovníka Obce Velké Březno 
Ing. Nina Šantrůčková

krátce z úřadu 
a obce aneb 
co se dělo 
v uplynulých 
měsících?

 Zabýváme se otázkou veřejného osvětlení 
v obci, ať už jde o úspory či jeho moderniza-
ci; významná část našeho veřejného osvět-
lení je na hraně své životnosti a je jasné, že 
nás v nejbližší době čekají vysoké finanční 
výdaje i v této oblasti; veřejným osvětlením 

se zabývali i zastupitelé na svém březnovém 
jednání (po uzávěrce vydání), tak je možné, 
že v tuto chvíli jsou již známé i konkrétnější 
kroky.

 Na všech autobusových zastávkách v obci si 
můžete pomocí fotoaparátu nebo čtečky QR 
kódů v chytrém telefonu zobrazit nejbližší 
jedoucí linku a nemusíte složitě studovat 
papírové jízdní řády.

 Pokročily práce na zpracování nového územ-
ního plánu obce, byla rozeslána zadávací 
dokumentace dodavatelům (zpracovatelům 
ÚP); pokud půjde vše dobře, tak bychom 
na konci měsíce března mohli rozhodovat 
o případném zpracovateli.

 Ke konci měsíce února obec dohodou ukon-
čila dlouholetou smlouvu s dosavadním do-
davatelem IT služeb pro obecní úřad; stávají-
cí smlouva skončí ke konci dubna.

 Na začátku března odvezl nákladní vůz 
diakonie Broumov desítky pytlů ošacení či 
drobné domácí potřeby, které nanosili dob-
rovolníci v rámci sbírky na obecní úřad.

 řešíme možnosti lepší údržby a nastavení 
jasného plánu obnovy dětských hřišť v obci; 
cílem je mít do budoucna pravidelně aktua-
lizovaný přehled např., jak která hřiště vypa-
dají, jaké prvky a kdy se kam instalovaly tak, 
aby nedocházelo pouze k nahodilé údržbě.

 V únoru proběhla za obrovského zájmu ve-
řejnosti přednáška o zaniklých obcích pod 
Bukovou horu; nejen o obcích, ale i o své 
knize poutavě vyprávěl Petr Karlíček, ředitel 
Archivu města Ústí nad Labem.

 Probíhají jednání kvůli plánům na pořízení 
fotovoltaických panelů na střechu hlavní 
budovy naší základní školy, nyní se statikem 
řešíme hlavně stav střechy.

 Zaměřili jsme se na vraky automobilů, kte-
ré dlouhodobě hyzdí naší obec; některé již 
jejich majitelé odstranili, další pak zřejmě za-
míří do správního řízení; pokud byste o něja-
kém dlouhodobě odstaveném voze věděli, 
budeme rádi, pokud nám o něm dáte vědět. 

 
 V prosinci byly v budově obecního úřadu 

na radiátory nainstalované termoregulač-
ní ventily, které umožní regulovat teplotu 
v jednotlivých kancelářích i prostorách úřa-
du; do budoucna by tak snad mohlo dojít 
k úspoře spotřeby plynu, který se k vytápění 
budovy využívá.

 Začátkem prosince se také podařilo prodat 
vůz Škoda Fabia (r. v. 2006), který ke své práci 
využívali referenti obecního úřadu; pro tyto 
účely nyní slouží vůz Škoda Rapid, který byl 
dosud určený pro starostu obce.

Mateřská škola 

okénko 
do mateřské školy

Nový rok v mateřské škole začal přímo králov-
sky. První týden byl ve znamení Tří králů. jedna-
lo se o projektový den plný tvoření a poznání. 
Královským trojbojem děti provázela sama 
Kometa. Všechny dovedla až k ježíškovi, který 
pod plenčičkou ukrýval poklad tak velký, že ni-
kdo z dětí neodešel s prázdnou. Původně se vše 
mělo odehrávat na školní zahradě, ale počasí 
nám opravdu nepřálo a tak jsme improvizovali 
uvnitř školičky. Přesto se den moc povedl.

V dalším týdnu nás navštívilo Sférické kino. 
Ve velmi netradičním až tajuplném prostředí 
nafouklé kopule jsme se stali součástí vesmír-

Balónková Evička v mateřské školce.
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ného dobrodružství Cocomong. Mladší děti 
prožily s dědou Frankem spoustu dobrodružství 
na jeho farmě. Poznávaly divoká zvířata s celé-
ho světa, hrály si, hádaly zvuky, … Z kopule vy-
lézaly všechny děti nadšené.

jedno lednové odpoledne se školička pro-
měnila na školu. Pro předškoláčky a jejich rodi-
če byl připraven Zápis nanečisto. již tradičně se 
zúčastnily i paní učitelky z místní ZŠ, které děti 
nejen pozorovaly, ale hlavně radily, v čem a jak 
se mohou do opravdového zápisu do 1. třídy 
zdokonalit. 

Únor nám začal opravdu zvesela. Pořádně 
jsme si zadováděli při Kouzelnickém karnevalu 
s Hopsíkem. Všem dětem to v maskách moc slu-
šelo, některé byly téměř k nepoznání. Nejraději 
by se protančily, prosoutěžily a prokouzlily až 
do odpoledne, ale …

Valentýnské překvapení, co by to mohlo být? 
Balónková Evička přijala pozvání a připravila 
pro děti zábavný program. A nejen to, každý si 
po vystoupení odnášel domů balónek nejrůz-
nějších tvarů – žabku, sněhuláka, rybku, meč, 
korunku nebo náramek, ale i Spidermana a dal-
ší. děti měly velkou radost.

do školičky si také zveme divadélka s pohád-
kami, které doplňují a zpestřují školní vzděláva-
cí program. Např. divadlo Koloběžka s pohád-
kou „O porouchaném robotovi“ a „O kohoutkovi 
a slepičce“ nebo divadlo Matýsek s pohádkou 
„Příběh šneka Bedřicha“. Pohádky děti nejen 
vtahují dějem a provedením, ale vždy si odne-
sou výjimečný zážitek a poučení, s kterým mů-
žeme dále pracovat.

V rámci projektu Cepík jsme pro rodiče při-
pravili přednášku o zdravé výživě, s diskuzí, 
ochutnávkou pomazánek, možností se setkat 
s odborníkem. Pro malý zájem rodičů se však 
akce nekonala.

do konce měsíce března ještě připravujeme 
projektový den „Vynášení Mařeny“, společné ve-
likonoční tvoření v domově pro seniory a Noc 
s Andersenem. Pro zájemce pak zprostředková-
váme screeningové vyšetření očí přímo v ma-
teřské škole.

Všem přejeme krásné jaro plné sluníčka a po-
hody!

Pavla Hasprová, ředitelka

Předávání vysvědčení 
Machem a Šebestovou.

Kouzelnický karneval s Hopsíkem. Tři králové v mateřské školce.

vysvědčení 
od Macha 
nebo Šebestové?

Netradiční předávání výpisu vysvědčení zažili 
žáci z druhých a třetích tříd. Žáci si pro své jed-
ničky dojeli do Mostu do divadla Rozmanitosti, 
navíc to do poslední chvíle netušili. 

děkujeme moc rodičům za udržení tajemství. 
Teprve v autobuse se pomocí indicií děti dozvě-
děly, že vysvědčení jim nedají jejich paní učitel-
ky, ale herci z divadla. Představení Mach a Še-
bestová bylo nádherné, děti se bavily od první 
minuty. Po skončení představení zazněla z hle-
diště hláška: „Bude ještě další díl?“  Myslím, že to 
hovoří za vše. Všechny děti si domů vezly nejen 
výpis vysvědčení, ale i sladkou odměnu a hlav-
ně zážitek, který jim nikdo nevezme. 

děkujeme moc paní učitelce Ličmanové 
za zařízení celé akce.

Lenka Šidáková

Základní škola 

Masopustní 
veselice ve 2. a

dne 17. 2. proběhl ve 2. A masopust. děti se 
seznámily s účastníky masopustního průvodu, 
vyrobily si masku Laufra z trika, krepáků a klo-
boučku, splnily několik úkolů z českého jazyka, 
matematiky i čtení s porozuměním. Všechny 
úkoly, které děti plnily ve dvojicích, byly prová-
zané s právě probíraným učivem. Nakonec se 
děti převlékly a vybavené hudebními nástroji, 
píšťalkami a řehtačkami se vydaly na průvod 
obcí. Všichni jsme si společně užili krásnou at-
mosféru průvodu, chyběly jen jitrnice a koblihy. 
Za rok to vylepšíme. 

Lenka Šidáková, třídní učitelka 2. A 

atletické závody 
přípravek na zŠ 
Pod vodojemem

dne 18. 2. se konaly první veřejné závody pro 
naše nejmenší atlety. Pořadatelem atletického 
šestiboje byl USK Provod, který s námi již něko-
lik let aktivně spolupracuje. 

Trenérka Pavla Lesniková do Velkého Března 
dojíždí 2krát týdně ke starším dětem, ty nej-
menší atlety mám na starost já a Hanka Michal-
číková. dobrý a pravidelný trénink se vyplatil, 
neb jsme na závodech brali 2 zlaté a 1 bronzo-
vou medaili. O nejvyšší stupínek se postarala 
Emička Žáčková a Kuba Zýka, bronz se houpal 
na krku Elence Kratochvílové a nepopulární 
brambory si domů vezl Martínek Myka a Honza 
Petrák. 

Velká gratulace patří všem zúčastněným at-
letům, neboť všichni si zlepšili své výkony z tré-
ninků a podali výborné výkony. 

Lenka Šidáková
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nocování ve škole
děti z 2. B a 3. B Základní školy ve Velkém 

Březně z 21. na 22. 12. 2022 nocovaly ve škole. 
do školy přišly děti s rodiči v 16:30 hodin, kde je 
čekala vánočně vyzdobená třída. Rodiče přines-
li občerstvení pro večerní raut a věci na spaní. 

Jak to bylo ve 3. B?

Společně jsme si zahráli hru BINGO, kde pět 
vítězů získalo pěkné ceny. Aby to nebylo ostat-
ním líto, také si i oni odnesli malou pozornost. 
Po večeři jsme na chodbě čekali na příchod 
ježíška. Ten se zanedlouho ozval zvoněním 
zvonečku. A děti s očima na vrch hlavy se roz-
běhly do třídy ke stromečku. Na každého pod 
stromečkem čekala kniha, kterou si děti přály. 
dodnes není dětem jasné, jak se k nám ježíšek 
dostal.

Poté jsme připravili karimatky a spacáky a za-
lehli jsme. Zhlédli jsme pohádku a většina dětí 
již do půlnoci spala. Ráno po probuzení a úklidu 
jsme posnídali čaj s citrónem, cukrovím, perníč-
ky a vánočkou. Vše jsme uklidili a obě třídy ode-
šly na návštěvu domova důchodců ve Velkém 
Březně. Babičkám a dědečkům jsme přednesli 
básničky, zazpívali koledy a předali jim vyrobe-
né vánoční stromečky na dřevěných stojáncích.

Po návratu do třídy jsme se posadili kolem 
vánočního stromečku a rozdali si dárky, které 
jsme si předem pro každého spolužáka nebo 
spolužačku vylosovali. 

Po ukončení vyučování jsme se rozloučili, 
popřáli jsme si krásné Vánoce a rozešli se na vá-
noční prázdniny.

vymizí a budou na něj s odstupem času v dob-
rém vzpomínat.

Třídní učitelky D. Ličmanová, H. Zatloukalová

obyvatelé velkého 
Března a okolí opět 
ukázali velká srdce, 
vybraná částka 
je jako z pohádky

Andělské tvoření pro Martínka proběhlo 
dne 15. 12. 2022 v jídelně naší školy. desítky 
dětí a rodičů se zúčastnilo charitativní akce, 
která byla podpořená Nadací TIPSPORT a to 
částkou 30 000 Kč. Peníze byly využity na ná-
kup materiálu.

Předvánoční tvoření proběhlo v příjemné 
atmosféře a za zvuku koled si rodiče s dět-
mi vyráběli anděly ze špalku, pletli vánoční 
věnce a užívali si tvořivé odpoledne se svými 
dětmi. Navíc všichni odcházeli s krásným vý-
robkem a dobrým pocitem, že podpořili dob-
rou věc.

V dobrých skutcích jsme pokračovali i 20. 12., 
kdy proběhla tradiční Fun dražba. Ledová krus-
ta znemožnila mnoha lidem vstup na dražbu, 
přesto „hrstka odvážných bruslařů“ doklouza-
la do jídelny a všechno napečené a darované 
zboží vydražila. Tady moc děkuji všem dárcům 
z řad rodičů a obyvatel Velkého Března. Tuto 
akci aktivně podpořilo i vedení školy, za což jim 
moc děkuji. Myslím si, že nikdo ze zúčastněných 
nelitoval.

Ve 2. B to bylo hodně podobné…

 děti si nachystaly svoje pelíšky v suterénu 
v herničce, a potom si šly užívat do své třídy. 
Povídali jsme si, zpívali jsme, koukali na vánoční 
pohádku, a pořád čekali na zazvonění zvoneč-
ku. Bylo to napínavé jako kšandy. ježíšek oprav-
du přišel, a přišel dokonce dvakrát. jednou 
na chodbu, kde byl obrovský stromeček a pod 
ním kopa dárků, a podruhé ještě do třídy, kde 
byl stromeček maličký a dárky se pod něj tak 
tak vešly.

Rozbalování přineslo ještě více překvapení. 
Všude byly samé knihy, a protože ježíšek dob-
ře ví, co má kdo rád na čtení, každá kniha byla 
přesně na míru pro každého – hodného i ne-
zbedu.

dárky však večer plný zázraků a kouzel ne-
končil – další překvapení byly obrovské pizzy 
rovnou z pece. Možná ježíšek umí i péct dobro-
ty. Žádný kapr a bramborový salát, žádný řízek, 
ale samá dobroučká, křupavá pizza. Na zajedení 
domácí cukroví od maminek, trochu pome-
rančů, malin a borůvek od dvanácti měsíčků, 
a skvělý džus na zapití i přípitek.

Noc byla pro někoho krušná – moc tvrdé, 
moc hrbolaté, moc rušné… někomu pomohla 
pohádka, písnička, a usnul jako když do vody 
hodí, a spokojeně chrupkal až do rána. 

Ráno jsme dojedli, co zbylo od večeře, a pře-
sunuli se s 3.B do domova důchodců. Po ná-
vratu zpátky zbyl čas na trochu čtení z nových 
knížek a hodně uklízení, abychom Nový rok za-
čínali jako noví.

Velké poděkování náleží paní asistence Hercí-
kové a rodičům, kteří nám dodali vynikající jídlo 
na raut. dětem jistě takový zážitek z paměti ne-

Vánoční nocování ve škole. Andělské tvoření pro Martínka.
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Výtěžek z obou akcí, 70 065 Kč, poputuje 
na konto Bariéra pro potřeby Martina Maredy. 
Rodiče Martina byli částkou dojati a všem lidem 
moc děkují za podporu.

Na závěr bych chtěla moc poděkovat paní 
Zdence Neužilové, která mě na „Zaměstnanecký 
grant 6 statečných“ upozornila, a i díky ní jsme 
mohli peníze čerpat. Velké poděkování patří 
všem paní kuchařkám v jídelně, mým zlatým 
kolegyním Klárce Budínské, Hance Zatloukalo-
vé a Michalčíkové, dáše Ličmanové, Verče Hercí-
kové, daně Nedvědové, Ivče Kořínkové, Vlaďce 
darsové a daně dobrotinové, protože bez nich 
by to nešlo! dalšími dobrými anděly byli pan 
dařina a Vondráček, kteří zajistili nařezání dřeva 
a narychlo zdarma dodali materiál na další an-
dílky. Andělů se prodalo nebo rozdalo na 260 
kusů. Věřím, že andělé přinesli do rodin radost, 
lásku a všechny budou chránit po celý rok. 

Lenka Šidáková

kultuRa

Masopust v domově
Masopust je tradičně spojený s dobrým jíd-

lem, tancem a všeobecným veselím. A proto 
masopustní oslava nechyběla ani v našem do-
mově Velké Březno. Oslava probíhala ve vesele 
vyzdobené kulturní místnosti. Všichni se s nad-
šením ustrojili do zábavných, masopustních 
kostýmů, které nezbylo než obdivovat. Samo-
zřejmě nechyběly libé tóny a songy od známé 
hudební skupiny Oli. Kdo mohl, tak se s radostí 
pustil do tance. Velké zpříjemnění bylo od na-
šich milých kuchařek, které nám připravily samé 
skvělé dobroty, které lahodily i oku. Bylo to 
skvělé odpoledne, které nám vykouzlilo úsměv 
na tváři. 

Domov Velké Březno

Únorový kulturní 
víkend v tivoli

V sobotu 18. února se v Kd Tivoli uskutečnil 
obecní ples. K tanci a poslechu zahrála výbor-
ně skupina Brass Bombers, o předtančení se 
postarali moji žáci ze 2.A, zatančili lidový tanec 
na píseň Boleslav, Boleslav a  děvčátka z taneč-
ního kroužku Zumby pod vedením paní Katky 
Pečivové, které tímto moc děkujeme. Atmosfé-
ra celého večera byla úžasná. Taneční parket 
byl stále plný, nechyběly ani taneční soutěže 
a bohatá tombola. Za rok se budeme zase těšit 
na viděnou.  

 Hned v neděli proběhl také v Tivoli maškarní 
ples pro děti. Ve 14 hodin se sál naplnil k prask-
nutí. Nechyběli Spidermani, princezny, čaro-
dějové či jiné masky. Na děti čekalo soutěžní 
odpoledne plné písniček, tance a odměn. Nej-
povedenější a nejnápaditější maskou byl pop-
corn Aničky Bartové. Myslím, že všichni si užili 
krásné odpoledne. 

Velké poděkování patří členům kulturní ko-
mise za přípravu obou akcí, rodině Michalčíků 
za ozvučení maškarního plesu a paní Brabenco-
vé z Tivoli za vytvoření pěkného zázemí a zajiš-
tění dobrého občerstvení. 

Za kulturní komisi Lenka Šidáková

Betlémské světlo
Vážení a milí spoluobčané,

již po páté jsme pro vás přivezli na Štědrý den 
Betlémské světlo. Při té příležitosti jste se setkali 
se svými sousedy, známými a přáteli, které jste 
mnohdy dlouhý čas neviděli. Naše uspěchaná 
doba, plná povinností a starostí, moc přátel-
ským posezením nepřeje. O to více mě hřeje 
u srdce, že setkání u Betlémského světla opět 
splnilo svůj cíl. dobrá nálada, úsměvy, objetí 
a přání všeho dobrého u svařáčku a medoviny 
naplnily celý valtířovský park.

Navíc jste při této příležitosti opět podpořili 
dobrou věc. V prosinci se při sbírce pro psí útu-
lek vybralo bezmála rekordních 7000 Kč. Částku 
jsem zaokrouhlila a v lednu odevzdala útulku 
v obci řepnice u Libochovan. K tomuto předání 
došlo na naší další akci Novoroční setkání sou-
sedů, která proběhla 7. ledna, a majitelka útulku 
„Psí domov“ paní Maskulanisová přijela osobně 
poděkovat všem, kdo přispěli. 

děkujeme a přejeme vše dobré.
Zdeňka Stáňová

Jubilanti 
Leden ❋ Stejskalová jiřina, 90 let
 ❋ Žďárecký Miloš, 85 let
 ❋ Pilnajová jana, 70 let
 ❋ Němec Miroslav, 70 let

Únor ❋ Rokošová Anna, 75 let
 ❋ Mottlová jana, 75 let
 ❋ Veselková dáša, 70 let

ještě jednou všem jubilantům, kteří oslavili 
v těchto měsících významné životní jubileum, 
přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí. Na za-
čátku dubna bychom se měli s těmi, kteří slavili 
výročí v uplynulých měsících, potkat ještě na již 
tradičním osobním setkání.

slavnostní 
vítání občánků
Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o dvou plánova-
ných termínech vítání občánků v roce 2023. 
jarní vítání se bude konat ve čtvrtek 4. května 
2023 od 14.00 hod. a podzimní termín pro vítá-
ní je plánován na čtvrtek 26. října 2023 také ve 
14 hodin. Letošní novinkou je, že se jarní vítá-
ní občánků uskuteční na Státním zámku Velké 
Březno!

Pokud se Vám tedy právě narodilo děťátko, 
nebo je vaše miminko narozené koncem roku 
2022, prosíme o vyplnění přihlášky na Vítání 
občánků a její odevzdání na OÚ Velké Březno. 
Podmínkou zařazení do projektu Vítání občán-
ků je trvalé bydliště dítěte v obci (Velké Březno 
a Valtířov). 
Přihlášku naleznete na 
www.velke-brezno.cz (Dokumenty obce 
– formuláře) nebo na vyžádání u matrikářky 
p. Neumannové, tel.: 475 228 340, e-mail: 
michaela.neumannova@velke-brezno.cz

Bližší informace k Vítání občánků Vám sdělí-
me prostřednictvím našich webových stránek 
a dalších informačních kanálů obce nejpozději 
začátkem dubna tohoto roku.

Michaela Neumannová, matrikářka

Pozvánka 
pro všechny 
zdatné turisty! 

V sobotu 22. dubna 2023 pořádáme turis-
tický pochod do zaniklé obce Vitín. Sraz přímo 
na vlakové zastávce Velké Březno v 10:10 hod.

Odtud se přesuneme do Zubrnic vlakem (od-
jezd v 10:21 hod.). Ze Zubrnic se vydáme směr 
zaniklá obec Vitín. V cíli se stručně seznámíme 
s historií zaniklé obce, připraveno bude i malé 
občerstvení. Z Vitína poté sestoupíme do Malé-
ho Března a zde se náš turistický okruh pomalu 
uzavře. Z Malého Března se vrátíme po cyklo-
stezce zpátky do Velkého Března. délka trasy 
cca 10 – 12 km. dobrou náladu, vhodnou obuv 
popř. svačinku s sebou. těšíme se!

Masopust v domově pro seniory ve Velkém Březně.
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Místní spolky 

hasiči hlásí 
a informují 

Na konci IV. čtvrtletí 2022 (období 25. 11. 
2022–31. 12. 2022) v závěru roku 2022 jednotka 
SdHO Velké Březno uskutečnila 4 výjezdy. Šlo o:
•	 1x	únik	CO	ve	Valtířově
•	 3x	technická	pomoc	(spadlé	stromy	přes	ko-

munikaci)

V rámci upevnění kolektivu jednotky bylo na zá-
věr roku 2022 uspořádáno posezení kolektivu 
s občerstvením.

V I. čtvrtletí 2023 (období 1. 1. 2023–18. 2. 
2023) došlo k 16 výjezdům:
•	 5x	požár	(požár	bytu	v	Ústí	nad	Labem,	požár	

sazí v komíně – Leština, Olešnice, Velké Břez-
no, požár osobního automobilu v Březí);

•	 7x	 technická	 pomoc	 (spadlé	 stromy	 přes	
komunikaci – Kojetice, Leština, Březí, Byňov, 
Budov, Zubrnice);

•	 2x	dopravní	nehoda	(Malečov	–	Březí,	v	Zubr-
nicích);

•	 2x	 ostatní	 –	 technická	 pomoc	 –	 záchrana	
srny uvízlé v plotě ve Velkém Březně, zavale-
ný člověk ve výkopu.

V závěru relace členové jednotky upozorňují 
na přicházející jarní období, kdy dochází při úkli-
du k pálení ohňů. Pálení by mělo probíhat pod 
přísnou kontrolou. Musí jít pouze o vyschlou 
dřevní hmotu, nesmí vytvářet kouřovou clonu 
a dle rozsahu by mělo být nahlášeno Hasičské-
mu záchrannému sboru v Ústí nad Labem.

Jaroslav Panocha, velitel JSDHO Velké Březno

spoRt

turnaj ve stolním tenise
Zveme vás na turnaj dvojic ve stolním tenise, 

který se bude konat v sobotu 29. dubna na sále 
v hostinci Na Kopečku ve Valtířově. Čtyřhry bu-
dou jistě velmi zajímavé a průběh turnaje str-
hující. Těšíme se na výzvu nových hráčů, kteří si 
budou chtít změřit svoje herní dovednosti. 

Naposledy jsme se takto při turnaji ve stol-
ním tenise sešli na sále v hostinci Na Kopečku 

v sobotu 26. listopadu. Od deseti hodin zde 
probíhal turnaj. Mezi 17 muži se vyjímala jedna 
žena, která se nebojácně pustila do boje o ti-
tul. Přesto, že všichni přítomní sportovci hráli 
s velkým nasazením a nikdo nechtěl nikomu 
věnovat ani jeden bod, nálada v průběhu celé-
ho sportovního klání byla skvělá. Ze čtyř skupin 
postoupili vždy tři nejlepší, a ti se utkali ve vyřa-
zovacích zápasech. 

Letos jsme se konečně dočkali a na vítězném 
stupínku stanul valtířovák jaroslav Krejčí, který 
nám udělal svým vítězstvím opravdovou ra-
dost. již dvakrát hrál finálový zápas, ale teprve 
nyní se to povedlo. jak se říká: do třetice všeho 
dobrého. Borci z Ústí odešli poprvé bez zlata. 
Na druhém místě se umístil další místní zástup-
ce pan jiří Šonda.

Zdeňka Stáňová

Pozvánka na turistický výlet na Velichov.


