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25. ročník IV. čtvrtletí 2019 Výtisk pro občany obce zdarma

Rozsvěcení 
vánočního stromu

O první adventní neděli jsme rozsvítili vánoč-
ní strom. Letos poprvé akci zpestřil i jarmark, 
na němž děti ze základní školy spolu s paní 
učitelkami i šikovné obyvatelky Velkého Března 
nabízely své vlastnoručně vytvořené výrobky. 
O hudební doprovod se během svátečního od-
poledne postaraly děti z naší mateřské, základní 
i základní umělecké školy.  (red)

Sběr špačků 
od pastelek

Vypsané nebo zlámané zbytky tužek a pas-
telek nemusíte házet hned do koše. Přineste je 
na obecní úřad, kde je můžete vhodit do připra-
vené krabice. Na konci ledna předáme zbytky 
pastelek naší základní škole, která se zapojila 
do projektu Špačkos. Díky němu budou jinak 
nevyužívané tužky a pastelky žít dál. Sochy, kte-

ré z pastelek a tužek vzniknou, se vydraží ve pro-
spěch České olympijské nadace, jež podporuje 
nadšené sportovce ve věku 6 až 18 let. Navíc 
nejaktivnější základní školy mohou získat i nové 
výtvarné potřeby. A jak takový špaček správně 
vypadá? Je to vypsaná pastelka v maximální 
délce 8 centimetrů. Děkujeme za pomoc! 

(red)

Termíny vypnutí 
televizního signálu 
DVB-T z vysílače 
Buková hora

V současné době se často zmiňuje přechod 
vysílání z DVB-T na DVB-T2. Vysílač Buková hora, 
z něhož pomocí antény přijímají televizní signál 
i někteří obyvatelé Velkého Března a Valtířova, 
přestane v současném režimu vysílat 30. led-
na 2020. Více informací ke změnám v pozem-
ním vysílání lze nalézt i na internetové stránce 
www.televiznisignal.cz.  (red)



Nová pohlednice obce Velké Březno.
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Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení spoluobčané, 
rok se sešel s rokem, a tak bych vás rád ale-

spoň v krátkosti informoval o dění v naší obci 
v posledních měsících roku 2019 a o chysta-
ných plánech na rok 2020.

Jedna z největších akcí obce posledních let 
byla výstavba nové školní jídelny. Ta probíhala 
od konce roku 2018 až do počátku listopadu. 
V průběhu výstavby vznikla spousta připomí-
nek, jak k samotné projektové dokumentaci, 
tak i k zadávací dokumentaci. Stavbu se tak 
podařilo dokončit až s více než dvouměsíčním 
zpožděním a první oběd mohli žáci ochutnat 
až 4. listopadu. Do dnešních dnů však stále 
probíhají velice nepříjemná jednání s dodava-
telskou fi rmou o závěrečném vyúčtování celé 
akce.

A co se v obci chystá
v nejbližších měsících?

Kompostéry 
do domácností
 V současné době jsou již kompostéry za-

koupeny a uskladněny ve Velkém Březně 
a připravuje se metodika jejich výdeje ob-
čanům. Předpokládám, že se již v průběhu 
měsíce prosince, maximálně ledna, podaří 
začít kompostéry vydávat.

Odpadový systém
 „ Door to door“
 Chystá se výběrové řízení na dodavatele 

plastových odpadních nádob pro možnost 
třídění jednotlivých druhů odpadů – plast, 
papír, bio a směsný odpad. Předpokládáme, 
že nový způsob třídění odpadu v obci by 
mohl odstartovat již v roce 2021.

Byla schválena dotace na výměnu oken 
a celkové zateplení obecních domů Litomě-
řická 248 a Ústecká 152 a 149. Předpokláda-
né zahájení prací je již toto jaro.

A co se letos nepodařilo?

Nepodařilo se nám získat dotace na opravu 
některých vybraných komunikací, vybudování 
nového workoutového hřiště u cyklostezky či 
oplocení pískové plochy ve Valtířově. O mož-
nost získání dotace se pokusíme u některých 
akcí i v příštím roce.

Závěrem děkuji všem zastupitelům, členům 
výborů a komisí za aktivní přístup a spolupráci 
na řízení obce v tomto roce.

Karel Jungbauer, starosta obce

Vítání občánků 
Ve čtvrtek 7. 11. 2019 ve 14.00 hod. proběh-

lo v obřadní místnosti Obecního úřadu druhé 
letošní přivítání nových občánku do života 
v naší obci.

Ještě před tím než paní místostarostka Hana 
Šlechtová přednesla slavnostní řeč, potěšily nás 
opět krásným vystoupením děti z mateřské ško-
ly Velké Březno. Malí občánci dostali na památ-
ku pamětní knihu, hračku s měkoučkou dekou 
a maminky kytičku. Na závěr se rodiče podepsa-
li do pamětní knihy.

Poděkování patří paní učitelce Ivaně Mottlo-
vé a dětem z mateřské školy za přípravu krásné-
ho programu na tuto akci.

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

Byli uvítání tito občánci:

* Rudolf Kreidl
* Eva Chladová
* Martin Kocvera
* Amálie Bärnt
* Tadeáš Peřina
* Viktorie Mottlová
* Lucie Letáčková
* Anežka Krbcová 

Michaela Neumannová, 
matrikářka

Obec má nové 
pohledy 

Velké Březno i Valtířov mají po mnoha letech 
vlastní pohledy. Obec nechala z fotografi í, po-
řízených v minulém roce, vyrobit dva druhy 
pohledů. Pohledy je možné koupit na obecním 
úřadě u paní Petry Dvořákové za cenu 4 korun 
za kus. (red)

Povinné 
čipování psů 

Upozorňujeme, že do konce letošního roku 
musí být každý pes označený mikročipem. Vý-
jimku mají pouze starší psi a to, jen pokud jsou 
označeni jasně čitelným tetováním, které bylo 
provedeno před 3. červencem 2011. Za psa bez 
označení bude hrozit ve správním řízení uložení 
pokuty do výše až 20 tisíc korun.

(red)
Snímek z vítání občánků.



Nová pohlednice obce Valtířov.
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Informace 
k novele zákona 
č. 565/1990 Sb., 
o místních 
poplatcích platné 
od 1. 1. 2020 

Rádi bychom vás informovali o novele záko-
na č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích platné 
od 1. 1. 2020.

Předmětnou novelou dochází k výrazným 
změnám zákona o místních poplatcích. Mezi 
nejdůležitější změny, které se nás bezprostřed-
ně dotýkají, patří změna defi nice poplatníka 
a osob, na něž dopadá snížená sazba poplatku, 
u místního poplatku ze psů.

§ 2 odst. 1
Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může 

být pro účely tohoto poplatku osoba, která 
je přihlášená nebo má sídlo na území České 
republiky.

§ 2 odst. 1
Ruší se defi nice pro sníženou sazbu poplatku 

– původní verze: Sazba poplatku ze psa, jehož 
držitelem je poživatel invalidního, starobní-
ho, vdovského nebo vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo 
poživatel sirotčího důchodu… Nově: Sazba 
poplatku ze psů za psa, jehož držitelem je 
osoba starší 65 let,…

V praxi to znamená, že VŠICHNI držitelé psa, 
kteří jsou starší 65 let, nebo tohoto věku dosáh-
nou v průběhu kalendářního roku 2020, budou 
mít sníženou sazbu za místní poplatek ze psů.

Petra Dvořáková,
referent správy daní a poplatků

Přemnožení 
černé zvěře v obci 

Od podzimních měsíců řešíme značný ná-
růst výskytu černé zvěře v obci. Zvěř ničí nejen 
soukromé, ale i obecní pozemky. Navíc není nic 
příjemného potkávat skupinky divočáků přímo 
v centru obce. Obec již kontaktovala obě mys-
livecká sdružení, která působí v jejím katastru 
s výzvou o zjednání nápravy a zintenzivnění 
odlovu v dohodnutých lokalitách. Proběhlo 
též osobní jednání s hospodářem myslivecké-
ho sdružení, na kterém bylo přislíbeno využití 
všech možností pro zlepšení situace.

Upozornili jsme zároveň příslušný odbor Ma-
gistrátu města Ústí nad Labem, který má v gesci 
myslivost, a požádali o spolupráci a provedení 
opatření k maximální eliminaci vzniku škod 
na majetku a ohrožení bezpečnosti občanů.

Karel Jungbauer, starosta obce

Recyklace 
jedlých olejů 

Blíží se vánoční svátky a s tím spojené i sma-
žení kapra a řízků. Přemýšlíte co s použitým 
olejem?

Občané mohou olej z kuchyně přinášet 
do sběrného místa 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 shro-
mažďovat do PET lahve a po naplnění pečlivě 
uzavřít, donést do sběrného místa a předat 
oprávněné osobě. Doporučujeme k uskladňo-
vání používat právě PET lahve, které jsou pevné 
a snadno se uzavírají. Naprosto nevhodné jsou 
igelitové sáčky či papírové obaly.

A k čemu lze rostlinný olej dále využívat? Své 
uplatnění nachází například ve stavebnictví, 

energetice či lesnictví. Po odvodnění a odstra-
nění nečistot lze jej využívat pro získávání tepel-
né i elektrické energie.

Petra Kratochvílová, 
referent životního prostředí

Provozní doba 
sběrného místa 

V období 1. 12. 2019 – 31. 3. 2020 dochází 
ke změně otevírací doby sběrného místa. Bude 
otevřeno pouze v sobotu a to od 10 –13 hod.

Žádáme občany, aby nenechávali elektroniku 
a velké spotřebiče, mimo otevírací dobu, před 
branou sběrného místa, ale aby využili pro odklá-
dání spotřebičů otevírací dobu sběrného místa.

Petra Kratochvílová,
referent životního prostředí

Intezifi kace ČOV 
ve Velkém Březně 
a přestavba ČOV 
Valtířov na čerpací 
stanici 

Obec se připravuje na jednu z největších in-
vestic ve své historii. Pokud dostaneme dotaci, 
zahájí obec v polovině příštího roku akci Intenzi-
fi kace čističky odpadních vod ve Velkém Březně 
a přestavbu čističky odpadních vod ve Valtířově 
na čerpací stanici. Ta by měla čerpat veškeré 
odpadní vody z Valtířova do ČOV Velké Březno. 
V současné době je již zahájeno výběrové řízení 
na dodavatele této stavby, které je nutné dolo-
žit k žádosti o dotaci. Tato investice zatíží obecní 
rozpočet na následující tři roky částkou zhruba 
70 milionů korun. Předpokládaná výše dotace 
je cca 60–65%, dle uznatelných nákladů.

Čerpání takto velké částky a následné splá-
cení úvěru však zatíží obecní rozpočet tak, že 
bude nutné do budoucna bedlivě vybírat akce, 
které se uskuteční. Z těch nejdůležitějších to 
je například hledání nových zdrojů pitné vody, 
zateplení obecních domů, demolice staré školní 
jídelny (v tuto chvíli již hledáme vhodný dotač-
ní titul) a studie využití stávající plochy. Dále jde 
i o nedokončené akce jako je projekt revitaliza-
ce náměstí či projekt modernizace veřejného 
osvětlení.

Karel Jungbauer, starosta obce 

KAMSTRUP vodoměry 
s dálkovým odečtem

V době působnosti Ing. Jany Lípové vodáren-
ský provoz začal s výměnou vodoměrů s dálko-
vým odečtem. V letošním roce byla vytipována 
a vyměněna ulice Na Výsluní a automaticky jsou 
již montovány tyto vodoměry i na zcela nových 
odběrných místech. V následujícím roce bude 
vytipovaná další oblast, ve které budeme po-
stupně tyto staré vodoměry měnit.
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stavařů z naší obce, což má svá pozitiva i s ohle-
dem na místní znalosti v oblasti výstavby. 

Stavební komise je jedna z nejčastěji jednají-
cích komisí rady naší obce.

Komise připravuje v oblasti stavebních ří-
zení pro starostu obce podklady pro vydání 
stanoviska ke stavebním záměrům, v nichž je 
obec účastníkem stavebního a územního ří-
zení, podává návrhy na nové stavební záměry 
v obci a zpracovává vše potřebné pro stavební 
a územní řízení v případě nově vzniklých sta-
vebních projektů, které se budou v obci reali-
zovat. 

Přeji všem občanům naší obce pohodový 
předvánoční čas a klidné vánoční svátky 

Ing. Fiala Jan, 
předseda investiční a stavební komise

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko 
do mateřské školy 

Před koncem roku většinou všichni bilan-
cujeme, co se nám povedlo, co se nepovedlo, 
a dáváme si nejrůznější předsevzetí.

Tak co se povedlo 
v naší mateřské škole?

Určitě jsme v září co nejvřeleji přivítali 
nové kamarády pohádkou „Hola, hola, škol-
ka volá!“, po seznámení je odměnili velkým 
potleskem a paní učitelky dárečkem. V dal-
ších dnech na nás čekalo sportovní dopo-
ledne, které pro nás připravil FK Jiskra Velké 
Březno. Při již tradiční akci „Můj první gól“ si 
děti vyzkoušely fotbalový trénink – slalom, 
střelbu na branku, rychlý sprint, sběr terčíků, 
pohybové hry „Ocásky“ a „Na vlka“, samotný 
fotbálek a mnoho dalšího. Všechny děti si ze 

V daném období se konalo celkem 9 schůzí, 
v závorce je uvedeno kolika jednání se ten 
který zastupitel účastnil.

Fiala Jan (8)
Hasprová Pavla (9)
Charvátová Ivana (5)
Jungbauer Karel (9)
Kulhánek Michal (7)
Mendlová Zuzana (9)
Mottl Ivan (9)
Pýcha Tomáš (5)
Šidák Michal (6)
Šlechtová Hana (8)
Šotka Jan (6)
Štefl  Vítězslav (9)
Tomanová Marcela (8)
Turek Karel (7)
Vyhnálková Květuše (8)

Veškeré informace o jednání zastupitelů 
lze sledovat i na internetových stránkách 
obce www.velke-brezno.cz. Přehled nejdů-
ležitějších zpráv, týkajících se chodu obce, 
najdete pravidelně každý pátek na obecních 
internetových stránkách na hlavní stránce 
v sekci Starosta k občanům. Nejaktuálnější 
dění či informace o chystaných akcích pak 
zveřejňujeme na facebooku.

Zuzana Mendlová, radní

Poděkování a přání 
od zastupitelů 
Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem všech 
zastupitelů a zaměstnanců obce Velké Březno 
a Valtířov šťastné a veselé prožití svátků vánoč-
ních a v novém roce 2020 hodně štěstí a zdraví.

Karel Jungbauer, starosta obce 

Vážení spoluobčané, jménem všech zastupitelů 
zvolených do zastupitelstva naší krásné obce 
za ODS bych Vám rád popřál pohodové prožití 
svátků vánočních a vše nejlepší v novém roce 
2020! Mějte se moc fajn. 

Michal Šidák

Dobrý den Velkému Březnu a Valtířovu. Tímto 
písmem mám v úmyslu poděkovat všem za-
městnancům Obecního úřadu našich obcí, drži-
telům mandátů zastupitelů, ale taktéž vám, ob-
čanům, nejen příznivcům sdružení nezávislých 
kandidátů, ale i příznivcům politických stran. 
My všichni společně tvoříme historii našich 
obcí. Cesta k úspěchu a naplnění cílů není vždy 
jednoduchá, není rozhodnutích, která jsou vždy 
a každému po vůli. Vážení spoluobčané, na zá-
věr přeji pohodové prožití svátků vánočních 
v klidu, míru a úspěšné vykročení do nového 
roku 2020. 

Zastupitel Tomáš Pýcha – SNK 2018

Dovolte mi, abych prostřednictvím tohoto pří-
spěvku poděkoval všem členům stavební komi-
se naší obce, panu Dvořákovi st., p. Dvořákovi 
ml., p. Jendriskovi, zástupci OU p. Šestákovi 
a kolegovi zastupiteli p. Pýchovi. Složení sta-
vební komise je již delší dobu ve stálém složení 

Používané vodoměry společnosti KAMSTRUP 
(www.kamstrup.cz) jsou vysoce stabilní a vyba-
veny integrovanou komunikací, která umožňuje 
bezpečný a snadný dálkový odečet při průjezdu 
nebo v síti s pomocí různých komunikačních 
technologií, což znamená, že se výrazně zkrátí 
doba sběru dat a nebude již zapotřebí přítom-
nost majitele při odečtech.

Bc. Kateřina Katzerová, 
vedoucí provozu vodovodů, kanalizací a ČOV

V příštím roce 
se zaměříme 
na olověné přípojky 

Provoz vodovodů a kanalizací má v plánu 
v následujícím roce kontrolovat a zjišťovat přes-
né množství dosud nevyměněných olověných 
přípojek, jelikož olovo, jako trubní materiál je 
nevyhovující.

Olověné přípojky na vodovodní síti jsou již 
přestárlé a poruchové, na konci své fyzické i te-
oretické životnosti. Staré olověné trubky pro-
kazatelně zvyšují obsah olova v dopravované 
pitné vodě, a proto se olověné přípojky mohou 
stát i potenciálním nebezpečím pro zdraví.

Vzhledem ke stáří, stavu a velké poruchovos-
ti olověných přípojek je nejvhodnějším řešením 
jejich výměna a to za jiný, zdravotně nezávadný 
trubní materiál (například potrubí z HDPE – po-
lyethylenu).

Majitelé olověných přípojek proto budou vy-
zváni k jejich výměnám a to z důvodu ochrany 
zdraví a zajištění plynulosti vodárenského pro-
vozu.

Pozn. Vlastník vodovodní přípojky (majitel 
připojené nemovitosti) je dle §3 odst. 4 zákona 
274/2001 Sb. povinen zajistit, aby vodovodní 
přípojka byla provedena a užívána tak, aby ne-
mohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. 
Olovo je zdravotně závadný a nepovolený ma-
teriál, může docházet k výluhům olova do pitné 
vody a tím zpětně ke zhoršení kvality pitné vody 
ve vodovodním řadu, viz. vyhláška 409/2005 Sb. 
o hygienických požadavcích na výrobky přichá-
zející do přímého styku s vodou.

Bc. Kateřina Katzerová, 
vedoucí provozu vodovodů, kanalizací a ČOV

ZASTUPITELÉ

Docházka 
zastupitelů 
Vážení spoluobčané,
v přiloženém přehledu si můžete prohléd-
nout docházku jednotlivých zastupitelů 
za uplynulý rok, respektive od listopadu 2018 
do listopadu 2019. Prosincové zastupitelstvo 
se konalo až po uzávěrce tohoto zpravodaje. 

Snímek z akce „Můj první gól“.



IV. ČTVRTLETÍ 2019 ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV 5

sportovního dopoledne odnášely spoustu 
zážitků a medaili na krčku. Přímo ve školce 
nás navštívila paní policistka s programem 
pro mateřské školky z oblasti prevence kri-
minality a dopravní výchovy. Při 1. setkání 
s názvem „Smíš – nesmíš“ se zaměřila na bez-
pečné chování při setkání s cizími lidmi (ještě 
nás čeká teoretická část z dopravní výchovy 
a na jaře praktická část na dopravním hřišti 
v Krásném Březně). Poslední zářijovou so-
botu se dospěláci z mateřinky spolu s rodiči, 
dětmi a přáteli školy sešli na školní zahradě 
na podzimní brigádě. I přes ne zrovna vlídné 
počasí udělali spoustu práce – natřeli dřevě-
né hrací prvky, upravili bylinkovou zahrádku 
a keře, uhrabali a srovnali kačírek na dopa-
dových plochách, opravili náš „vozový park“ 
a vyrobili zahradní knihobudku. Paní kuchař-
ky pro všechny brigádníky připravily speciál-
ní podzimní polévku s pečivem a čaj.

Celý měsíc říjen jsme pilně sbírali kaštany 
pro lesní zvířátka na přilepšenou v tuhých 
zimních měsících. V rámci Mezinárodního 
dne elektroodpadu jsme zase naplnili celou 
červenou popelnici elektroodpadem a ve tří-
dách si pak s paní učitelkami připomněli, proč 
je pro naši Zemičku tak důležité třídit odpad. 
V závěru měsíce jsme si společně s rodiči, pra-
rodiči i sourozenci užili příjemné odpoledne 
na školní zahradě, konalo se totiž velké „Dý-
ňování“, které pro nás připravila paní učitelka 
Marcelka. Vznikala opravdu umělecká díla, 
která pak zdobila různá zákoutí zahrady. Kdo 
už byl hotov, mohl si opéct buřtíka nebo se 
zahřát teplým čajem a zakousnout se do per-
níku. Na závěr nám Míša s tatínkem připravil 
překvapení – barevné plameny, byla to hezká 
tečka za zdařilým odpolednem.

Na začátku měsíce listopadu jsme se vyda-
li do Oblastního muzea v Děčíně. Tentokrát 
na nás čekala pohádka „Červená Karkulka 
aneb Jak maminka k bábovce přišla“. Děti se 
interaktivní a hravou formou seznámily s pří-
během O Červené Karkulce. V průběhu pro-
gramu byla pro děti připravena krátká hra 
– Poznej hudební nástroj, zaměřená na slu-
chové vnímání. Po skončení pohádky se děti 

dozvěděly, jak se pěstuje obilí. Každý si upekl 
svou bábovku a nesl domů ochutnat společ-
ně s pracovním listem, který měl dětem po-
moci při vyprávění zážitků z návštěvy muzea. 
V měsíci listopadu se „Sluníčka“ s paní učitel-
kou Ivankou opět účastnila „Vítání občánků“, 
jejich vystoupení se moc líbilo.

Nejstarší třída Motýlků se stará o plnění 
úkolů v rámci projektů Recyklohraní a Do-
mestos pro školy. Ostatní děti však také po-
máhají např. sběrem starého papíru, víček 
od PET lahví nebo sběrem vybitých baterií či 
vysloužilého elektroodpadu.

A jsme v krásném měsíci prosinci. Máme 
za sebou premiérové vánoční vystoupení 
pod velkým obecním stromem na velkobře-
zenském náměstí. Radost plnou vánočních 
říkanek a koled jsme byli nadělit i babičkám 
a dědečkům v Domově důchodců. 5. pro-
since, kdy Mikuláš se svou družinou obchází 
lidská stavení a sbírá zlobivce a hříšníky, nám 
nešel ve školce elektrický proud, jestli za tím 
byla nějaká ta čertovina, opravdu nevíme, 
ale o pohádku „O hloupém čertovi“ a miku-
lášskou nadílku jsme nepřišli. V době, kdy se 
píše tento příspěvek, se celá školička pilně 
připravuje na vánoční besídky, které letos 
budou trochu v jiném pojetí. Půjde hlav-
ně o přátelské posezení, společné vánoční 
tvoření dětí a rodičů proložené koledami 
a říkankami. Doufáme, že se rodičům bude 
ve vánoční mateřské škole líbit. (Besídky, kde 
děti předvedou vše, co se během roku nauči-
ly, plánujeme na jarní měsíce.) Před pravými 
Vánocemi s rodinou nás ještě čeká divadelní 
představení „Vánoce u J/ježků“ a samozřej-
mě Vánoce ve školce, na kterých snad kromě 
kapra nic chybět nebude – vánoční atmo-
sféra a výzdoba, stromeček, dárečky, koledy, 
mlsání, … A ještě malý dárek od paní učite-
lek na závěr – vánoční vystoupení balónkové 
Evičky.

V úvodu jsem psala o bilancování, … ur-
čitě se i v mateřské škole najdou věci k za-
myšlení, zlepšení, … věřte, že na nich stále 
pracujeme a pracovat budeme!

Dovolte mi za celou mateřskou školu po-
přát Vám všem radostné prožití Vánoc, rodin-
nou pohodu, do nového roku pevné zdraví 
a štěstí

Pavla Hasprová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V naší škole třídíme 
baterie, chráníme 
tím přírodu 

Víte, co všechno se dá vyrobit z použitých 
baterií? Je toho hodně, protože ze 100 kg 
baterií získáme recyklací 65 kg kovonosných 
surovin. Nejvíce zinku, oceli a manganu, 
a dále také nikl, olovo, kadmium, kobalt, 
měď, a dokonce v malém množství i stříbro. 
Tyto kovy mají využití například ve staveb-
nictví, ale dají se z nich vyrobit třeba nové 

Dýňování v mateřské škole.Snímek z brigády na školní zahradě.

Tříděním odpadu chráníme přírodu.
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popelnice nebo také zinkové krémy a mas-
tičky proti miminkovským opruzeninám, 
sklokeramické desky, hudební nástroje, hrač-
ky nebo šperky. 

Baterie poctivě sbíráme i u nás v Základní 
škole ve Velkém Březně. V minulém školním 
roce 2018/2019 jsme v rámci programu Re-
cyklohraní vytřídili 1409 kg použitých ba-
terií, což představuje 916 kg kovonosných 
surovin. Tato sběrová čísla nás řadí mezi 
nejaktivnější školy v republice. Od neziskové 
společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a re-
cyklaci baterií v České republice, jsme za naši 
činnost obdrželi Děkovný list. 

A proč je recyklace baterií tak důležitá? 
Důvod je jasný – jde nám o ochranu život-
ního prostředí. Pokud bychom baterie hodili 
do běžného odpadkového koše, putovaly 
by odtud do popelnice a pak na skládku. 
A protože baterie obsahují škodlivé látky, 
včetně těžkých kovů, v přírodě by znečišťo-
valy ovzduší, půdu a vodu. Když však baterie 
odevzdáte u nás ve škole nebo s nimi ujde-
te pár desítek metrů k jinému nejbližšímu 
sběrnému místu, umožníte, aby byly předá-
ny k recyklaci. A to je to nejlepší, co pro po-
užité baterie můžete udělat. Dáte jim šanci 
na nový život – aby z nich mohly vzniknout 
nové produkty. 

Bez třídění a recyklace bychom všechny 
již zmíněné kovy museli získat těžbou ne-
rostných surovin. Jejich zdroje jsou omezené 
a každá úspora má velký smysl. Především 
proto bychom měli vždy dávat přednost 
opakovanému využití věcí před jednorázo-
vou spotřebou. A to platí obecně, nejen pro 
baterie. Myslete na to, když například bude-
te zvažovat, zda si koupíte pití do kelímku 
na jedno použití, v PET lahvi či zabalíte svači-
nu do igelitového sáčku, nebo dáte přednost 
opakovaně využitelným obalům. 

Každá baterie, která je předána k recyklaci, 
se počítá. A jsme rádi, že touto cestou i naše 
škola může přispět k ochraně životního pro-
středí.

Jan Darsa, ředitel

Dobrý den všem 
příznivcům 
deskových her!

Ve středu 16. 10. 2019 jsme už podruhé 
vyjeli směr Praha a Tyršův dům, kde spousta 
milovníků her sdílejí své velké i malé radosti 
ze hry, soutěžení, spolupráce, objevování, ví-
tězství i porážek.

 Letos se vypravilo 23 dětí od 3. do 9. roč-
níku naší školy, pět zástupců rodičovstva a 2 
učitelky. 

Dostatečné množství dospělých bylo záru-
kou bezproblémového přesunu DO a Z do-
pravních prostředků, po nádraží i v samot-
ném Tyršově domě. Nikdo z nich nerozlišoval 
„naši“ „vaši“, všichni svišti patřili do kategorie 
„NAŠI“.

Byli úžasní, trpěliví, nadšení i hraví (rodi-
če). Ti, co byli poprvé, byli také v úžasu, kolik 
že her na světě, respektive u nás, existuje.

I letos byl bufet, navíc inovován o mnoho 
dobrot, takže konkurence (hrám) veliká. Roz-
hodnout se, zda čas věnovat jídlu či hraní ne-
bylo úplně jednoduché. Chléb a hry funguje 
stále, u dětí několikanásobně.

Ve čtyři jsme se začali pomalu balit (asi 
po 3 hodinách) a opět bylo slyšet – proč jsme 
tam byli takovou chviličku?! (proti loňskému 
roku jsme přidali hodinu!) Někteří rodiče 
připustili, že možná o víkendu tam zajedou 
ještě jednou.

Ze školy jsme vyšli dopoledne v 10,30, 
do VB se vrátili večer v 19,30. Únava příjem-
ná, protože den byl víc než příjemný!

Děkujeme s Lenkou všem, kteří k tomu 
přispěli!

A třeba příští rok v polovině října na vidě-
nou a na shledanou v Praze…

Hana Zatloukalová a Lenka Šidáková

James Bat, 
agent 008

James Bat, agent 008 se vrátil již po osmé 
a odvezl si přes 500 kilogramů baterií, záro-
veň rozdal přes 600 lízátek. Děkujeme všem 
za donesené baterie a těšíme se za rok. Dě-
kuji Kubovi Vorlíčkovi, Vojtovi Radlovi, Káje 
Šidákové, Klárce Pružincové, Odettce Borov-
cové a Lucce Peškové za ztvárnění Jamesů 
Batů.

Zároveň děkuji všem, kdo ve sběrové dny 
dovezl papír ke škole, za tři dny se sebra-
lo přes 14 tun papíru a vybralo se více než 
700 kg víček. I letos podporujeme sběrem 
víček Martínka Maredu. 

Lenka Šidáková

Dobrý den všem příznivcům deskových her.

Projekt 72 hodin 
ve Velkém Březně 

Ani letos děti ze 4.A nevynechaly každo-
roční úklid v rámci projektu 72 hodin. Ten-
tokrát se žáci vydali uklízet okolí škol, kolem 
horní i dolní budovy a dětská hřiště na Víto-
vé a Výsluní. Žáci vybaveni rukavicemi a pyt-
li nenechali na zemi ani jediný nedopalek 
od cigarety. Největším úlovkem byl úplně 
poničený kryt od lampy, který našel Radek 
Fuchsig. V pytlích skončilo nejvíce pet lahví, 
nedopalků od cigaret, obalů od bonbónů 
a plechovek. Děti vše na konci úklidu vytří-
dily do třídících nádob. Děkuji moc mým dě-
tem za jejich přístup k práci a těším se na pří-
ští rok. Lenka Šidáková

James Bat, agent 008 se vrátil...
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zabrat všem, až na Máťu Buzka, který době-
hl 5. ze všech 54 závodníků. Kája Vild, Míša 
Wejmelka, Kuba Secký a Tomáš Cimpl dobí-
hali kolem 16. místa. Jejich výkon však stačil 
na 6. místo. 

Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy.
Lenka Šidáková

Sportovní dny 
na ZŠ Velké Březno 

26. a 27. září 2019 proběhly sportovní dny 
s disciplínami Sazka Olympijského víceboje 
pro 1. stupeň a odznaku všestrannosti pro 
2. stupeň. Sportovní dny proběhly v rámci 
projektu ESSD (Evropský školní sportov-
ní den). Díky včasné registraci do projektu 
jsme získali pro děti odměny. Zatímco pro 
děti z 1. stupně byly disciplíny známé, neboť 
tyto disciplíny plní již šestým rokem, děti 
z 2. stupně se musely popasovat s disciplí-
nami novými. Čekalo je 9 stanovišť: sprint 
na 60 m, vytrvalostní běh na 1 km, dálka, 
hod medicinbalem, trojskok, shyby, skoky 
přes švihadlo, leh-sedy a kliky. Většina dětí se 
ukázala v tom nejlepším světle a všechny ná-
ročné disciplíny zvládla na jedničku. Nejlepší 
žáci budou po spočítání výsledků odměněni 
diplomy a medailemi. 

Velice děkuji všem pomocníkům na stano-
vištích (asistenti, pí vychovatelky a paní uklí-
zečky) a také Hance Michalčíkové, která oba 
sportovní dny zdokumentovala. Soutěžní vi-
deo pak sestříhal Tomáš Michalčík. Věřím, že 
si děti dny plné sportu užily a budou sporto-
vat dál. Nejen letos, ale i v minulých ročnících 
jsme objevili několik talentovaných dětí, kte-
ré se na základě sportovního dne rozhodly 
věnovat atletice. 

Lenka Šidáková

Recyklace hrou 
ve škole 

16.–17. září 2019 se všechny třídy ze ZŠ 
Velké Březno zúčastnily vzdělávacího pro-
gramu Recyklace hrou. Program byl plně 
hrazen z projektu Recyklohraní aneb Ukliď-
me si svět, ve kterém už je naše škola desá-
tým rokem. Tento projekt je plně podpořen 
Ministerstvem životního prostředí. Zábav-
ný 45minutový workshop ve variantě pro 
1. a 2. stupeň pomohl pochopit a prohloubit 
znalosti o principu a smyslu recyklace. Žáci 
s pomocí lektorů odpovídali na otázky, co se 
třídí do jaké nádoby, a co z recyklovaného 
materiálu dále vzniká. Podívali se společně, 
co se ukrývá uvnitř pračky či počítače a roz-
ložili model baterie. Žáci se přesvědčili, že 
odevzdávání vysloužilých elektrospotřebičů 
a prázdných baterií na správné místo nejen-
že chrání životní prostředí, ale dává šanci 
k dalšímu využití materiálu. Obě lektorky se 
shodly, že naše děti jsou velice šikovné, ko-
munikativní, zvídavé a v oblasti třídění od-
padu velmi šikovné. Určitě tomu napomáhá 
třídění odpadu na škole a všechny sběrové 
akce, které škola pořádá. 

Lenka Šidáková, koordinátor EVVO

Spanilá jízda 
v přespolním běhu 
pokračuje 

Dne 30. 9. 2019 se na ZŠ Elišky Krásno-
horské konal tradiční přespolní běh. I letos 
jsme z Ústí dovezli medaile. Nejlépe se dařilo 
holčičkám z 2.–3. třídy a konkrétně Kristýn-
ce Worlové, která dokázala porazit zbylých 
53 závodnic z devíti Ústeckých škol. Další 
týmové kolegyně, Ellenka Nikoličová, Ma-
ruška Burdová a Verča Tauscheová, doběhly 

na 4., 5. a 6. místě, takže z toho bylo jasné 
zlato. Verunka Bártová a Nella Vondráčková 
byly také moc šikovné. Stříbro dovezli chlap-
ci z 2.–3. tříd. Nejlépe se na trati dařilo Da-
vidu Králíčkovi, který z 54 závodníků doběhl 
na 9. místě. Čtveřici závodníků, která bodo-
vala, doplnil Marek Sochor, Vojta Eisenham-
mer a Ondra Křivánek. Z celkového stříbra 
jsme měli opravdovou radost.

Na trať dlouhou 1,2 km se postavili také 
dívky ze 4.–5. tříd. Trať byla náročná a ne-
vyzpytatelná jako počasí. S tratí si nejlépe 
poradila Zuzka Dvořáková, která doběhla 
na krásném 4. místě. Míša Blažková, Bětka 
Šleisová, Kačenka Jašková, Sabča Sokolov-
ská a Sára Tichá nebyly daleko, přesto to 
stačilo jen na 5. místo. Chlapci ze 4.–5. tříd 
to měli vůbec těžké. Trať dlouhá 2,4 km dala 

Děti se opět zúčastnily úklidu našeho okolí v rámci projektu „72 hodin“.

Účastníci „Spanilé jízdy v přespolním běhu“ na ZŠ Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem.
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Mistr Evropy 
Žák naší školy Jan Ulman ze 6. A se již po-

druhé stal mistrem Evropy v motocyklovém 
sportu! Další talentovaný žák Tobias Dvořá-
ček se umístil v Praze na mistrovství České 
republiky v dráhové cyklistice na 2. místě. 
Tobias je první zleva. (red)

Atleti z Velkého 
Března se neztratili 
ani v Německu 

Již druhým rokem působí při ZŠ Velké 
Březno atletický klub Provod. Trenérka Pavla 
Lesniková jezdí do Velkého Března už dva-

krát týdně, aby uspokojila všechny zájemce 
o krásný sport jménem atletika.

Během října a listopadu se uskutečnilo 
několik závodů v přespolním běhu, kterých 
se naši atleti zúčastnili. 13. 10. to byly závody 

v Duchcově, kde se s tratí nejlépe vyrovnala 
Vendy Vrbová (1. místo), Simča Hovorko-
vá a Dan Hovorka, oba sourozenci obsadili 
2. místa ve svých kategoriích. Výborně náš 
klub reprezentovala i Natálka Vrbová (4.mís-
to) a Lukáš Nigrín, taktéž čtvrtý. 16. 10. se 
konaly závody na UJEPu, kde si pro stříbro 
doběhl opět Dan Hovorka a Simča Hovorko-
vá a Vendy Vrbová brala zlato.

A na konec 17. 11. se již po jednasedm-
desáté konaly závody ve Freitalu nedaleko 
Drážďan. S krosovou tratí plných nástrah se 
nejlépe vyrovnala Vendy Vrbová, která obsa-
dila nádherné 1. místo a Dan Hovorka, který 
na trati dlouhé 3 000 m obsadil bronzovou 
příčku. Náš atletický kroužek vzorně repre-
zentoval i Lukáš Nigrín a Natálka Vrbová. 
Všem našim úžasným sportovcům gratuluje-
me a držíme palce do dalších bojů. 

Velké poděkování patří nejen trenérce 
Pavle Lesnikové, ale i Jirkovi Hovorkovi, který 
pomáhá na všech trénincích a doprovází děti 
i na závodech. 

Za kroužek atletiky při ZŠ Velké Březno 
Lenka Šidáková

První velká akce 
v nové školní jídelně 
– Dýňování 

Dne 18. 11. proběhlo na ZŠ Velké Březno 
„Dýňování“. Děti si vyráběly „Dýňová světýl-
ka“ z dílny Klárky Budínské a 12 soutěžních 
dvojic z řad rodičů, ale i veřejnosti přineslo 

Úspěšné atletky z Velkého Března.

Tobias Dvořáček (první zleva) se letos v Praze umístil na 2. místě mistrovství České 
republiky v dráhové cyklistice.

Medaile motocyklového mistra Evropy 
Jana Ulmana ze 6. třídy naší školy.
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máš Fuchsig (13 let), atlet a házenkář. Jeho 
největším úspěchem je 1. místo v republice 
v hodu oštěpem a 5. místo na Olympiádě 
mládeže. 

Dalším nominovaným byl Matyáš Buzek 
(9 let), všestranně nadaný sportovec. Nej-
větší úspěchy však zažívá v bikrosu, kde se 
běžně umisťuje na předních místech v re-
publice, ale i na mistrovství světa. Je také vy-
nikajícím atletem. Už třikrát se podílel na 1. 
místě v přespolním běhu, vynikající umístě-
ní dovezl z Čokoládové tretry, která se ko-
nala v Jablonci nad Nisou, odkud postoupil 
na republikové fi nále do Ostravy. 

V konkurenci 12 přihlášených dětí a sku-
pin si sošku Zlatý oříšek odnesl Matyáš Bu-
zek a postoupil tak do celostátního kola Zla-
tý oříšek, který se bude natáčet v Brně. Maťa 
si odnesl šek na 3 000 Kč a věcné dary.

Je to velký úspěch nejen pro Matyáška 
a jeho rodinu, ale i pro celou Základní školu 
a obec Velké Březno. 

Všichni budeme držet palce ve fi nále.
Lenka Šidáková

Kalendář pro dětský 
domov pokřtěn! 

Od jara letošního roku vznikal ve spolu-
práci Dětského domova Střekov, ZŠ Velké 
Březno a spolku Střek-ON, z.s. charitativní 
kalendář pro dětský domov. Ve čtvrtek 24. 
října 2019 se právě tento kalendář dočkal 
svého slavnostního křtu a ofi ciálního zahá-
jení prodeje. Celá akce proběhla v aule naší 
školy, a to za přítomnosti vzácných hostů 
poslankyně za Ústecký kraj Evy Fialové, hejt-
mana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, 
starostů Velkého Března a Střekova Karla 
Jungbauera a Petra Vinše a samozřejmě i ře-
ditelky dětského domova Hany Melzerové 
a ředitele základní školy Jana Darsy. Podve-
černí promítání fotografi í z jednotlivých fo-
cení střídala vystoupení dětí ze základní ško-
ly a dětského domova. Vše bylo proložené 
rozhovory s pozvanými hosty a lidmi, kteří 
se zapojili do přípravy kalendáře. Na zvída-
vé otázky moderátorek Naty a Marťi, žákyň 
deváté třídy, tak odpovídal ředitel školy, 
ředitelka dětského domova, fotograf Ond-
řej Hájek, dobrovolní hasiči Antonín Bauer 
a jeho syn Kuba, paní od Koní pod hradem 
Jitka Doubková a na závěr i paní poslankyně 
a pan hejtman. Své řekly samozřejmě i obě 
dámy, které s dětmi absolvovaly všechna 
focení – paní Renata Kyzlíková (za dětský 
domov) a Eva Železná (za školu a spolek 
Střek-ON). Eva Železná je zároveň autorkou 
velké části fotografi í v obou kalendářích. Po-
sledním bodem programu pak byla dražba 
tří triček s fotografi emi dětí, do níž se za-
pojili kromě rodičů našich žáků i přítomní 
hosté. Úspěšnými dražiteli se nakonec stali 
paní poslankyně, pan hejtman a pan sta-
rosta Vinš. Nejdražší tričko bylo vydraženo 
střekovským starostou za neuvěřitelných 
2 600,– Kč. Noví majitelé si však svých triček 
dlouho neužili, obratem je věnovali dětem 
z dětského domova, které byly na fotografi -
ích. Ty byly tak překvapené, že se téměř ne-
zmohly na slovo... Následně byl ofi ciálně za-
hájen prodej kalendářů. Před koncem akce 

jídlo z dýně, které ostatní ochutnávali a po-
mocí žetonků hlasovali o nejchutnější jídlo. 
Všechny pokrmy byly naprosto skvělé. Podá-
vala se dýňová polévka, karbanátky, chee-
scake, pečená dýně s parmezánem, bylinko-
vým dipem a slaninkou, muffi  ny, jednohubky 
s dýňovou pomazánkou a další vynikající 
pochutiny. Velice děkuji všem účastníkům 
soutěže, neboť se nebáli a hlavně pohosti-
li návštěvníky akce. Podle počtu získaných 
žetonků vyhrála rodina Vrbova s dýňovými 
šneky z listového těsta, na 2. místě byla ro-
dina Michalčíkova s dýňovými rohlíčky a 3. 
místo obsadila rodina Fraňkova s dýňovým 
cheescakem. Výborná jídla připravila rodina 
Cimplova, Mendlova, Blažkova, Kupcova, 
Leskotova, Karjaginova, Fojtíkova, pan Bartl 
a Pierre Triolo a rodina Střihavkova. Všichni 
jsme si naše Dýňování užili a navíc výtěžek ze 
vstupného (8350 Kč) půjde celý pro Martínka 
Maredu a jeho lázně. Akci fi nančně podpo-
řila Rada rodičů, za což děkujeme. Peníze 
byly použity na nákup materiálu na vyrábě-
ní dýňových světýlek a drobné občerstvení. 
O občerstvení pro děti a rodiče se postarali 
zaměstnanci školy, kteří upekli také pokrmy 
z dýně (dýňové rohlíčky hranolky, koláče, 
jednohubky...). Velice děkuji svým kolegům 
a paní kuchařkám, neboť bez nich by celá 
akce nemohla proběhnout. Jsem velice ráda, 
že jsem obklopena hodnými lidmi, kteří umí 
pomoci a jsou ochotni strávit svůj volný čas 
pro dobrou věc. Poděkování patří pí ředitel-
ce MŠ, Pavle Hasprové za poskytnutí 6 obřích 
dýní, které s dětmi vypěstovali. Doufám, že 
si účastníci Dýňování celý podvečer užili 
jako já. Bonusem pro všechny byla prohlídka 
nové školní jídelny. Recepty budou zveřejně-
ny na webu školy. 

Lenka Šidáková

Zlatý oříšek 
Ústeckého kraje 

Dne 15. 10. 2019 se konala soutěž talen-
tovaných dětí Zlatý oříšek Ústeckého kraje 
v DDM. Naši obec a ZŠ reprezentoval To-

První velká akce ve školní jídelně byla spojena s dýňováním.

Náš úspěšný reprezentant Matyáš Buzek.
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KULTURA

Obnovení 
pomníku TGM

U příležitosti Dne vzniku samostatné-
ho československého státu připravila obec 
nové pietní místo pro zrestaurovaný po-
mník prvního československého prezidenta 
Tomáše Garrigua Masaryka. Žulový podsta-
vec, jednasedmdesát let starého pomníku, 
byl nalezen náhodou letos v zimě v podlaze 
kůlny za budovou obecního úřadu. Radnice 
na něm nechala obnovit původní nápis a po-
řídila i novou bustu. Jak vypadala ta originál-
ní, se nepodařilo zjistit.

Na místě, kde dříve pomník stával, je dnes 
parkoviště, proto pro důstojné umístění ob-
noveného pomníku vznikl na nevyužívané 
ploše pod závorami v centru obce nový par-
čík. Dominantou parčíku se za pár let stane 
nově vysazená lípa. Plochu však zdobí i další 
nově vysazené okrasné keře, které ji pomo-
hou postupně zútulnit. Pochozí plochy, i kvů-
li jednoduché údržbě a přírodnímu vzhledu, 
byly vytvořené z mlatu. Součástí parčíku 
je i nově nainstalovaná informační tabule 
s mapou Velkého Března. Slavnostní otevře-
ní samotného parčíku proběhne až příští rok 
7. března, ke 170. výročí narození TGM.

Za pomoc a ochotu při realizaci parčíku 
bych chtěla touto cestou poděkovat panu 
Janu Vondráčkovi za vytvoření kruhové la-
vičky na míru, panu Miloši Hudíkovi za po-
skytnutí skrytých obrubníků a panu Petrovi 
Hampejsovi za zajištění zemních prací.

Zuzana Mendlová

ních schránek, milion korun na vlastní oči 
– to jsou zážitky, které dětem už nikdo ne-
vezme. V pobočce České spořitelny jsme se 
seznámili s koloběhem peněz, na co si dát 
pozor ve smlouvách, jak se „bezpečně“ za-
dlužit.

V další fázi programu celá třída společně 
vybudovala vlastní fi rmičku – děti vymýšlely 
název, navrhly logo a všichni vyráběli výrob-
ky, které pak prodávali na vánočním jarmar-
ku v Ústí nad Labem. Každá třída obdržela 
na rozjezd vstupní kapitál. A co s prvním vý-
dělkem v životě? Za ten udělají radost sobě, 
a i přispějí na dobročinnou věc.

Jan Darsa, ředitel

byla prodána již rovná polovina nástěnných 
kalendářů, víc než třetina stolních a kapes-
ních. Během nákupu se mohli hosté občers-
tvit sladkými i slanými dobrotami, které pro 
ně připravili žáci 4. A, paní učitelka Šidáková, 
paní asistentka Michalčíková, členky spolku 
Střek-ON a zaměstnanci dětského domova. 
Občerstvení vydávali žáci našich devátých 
tříd. Celý podvečer byl díky rodině Michal-
číků zachycen i na kameru, a tak se i Vy 
na něj v případě zájmu můžete podívat. Ka-
lendáře bude možné ještě zakoupit do Vá-
noc na naší škole u paní učitelky Železné 
(nástěnný za 250,– Kč a stolní za 200,– Kč). 
Veškerý výtěžek z prodeje bude věnován 
na školní a sportovní potřeby pro děti z Dět-
ského domova Střekov a zážitkový den pro 
všechny, kteří se účastnili focení. Všem, kteří 
se podíleli na realizaci tohoto slavnostního 
podvečera, patří velké poděkování. Zvlášt-
ní poděkování si zaslouží pan učitel Poul, 
který akci technicky zaštítil a na závěr ještě 
otevřel Rychlé špunty, jimiž byly kalendáře 
pokřtěny.

V aule Základní školy Velké Březno se 
na podporu charitativního kalendáře sešli 
zleva: starosta Velkého Března Karel Jung-
bauer, starosta Střekova Petr Vinš, Eva Fialo-
vá, poslankyně parlamentu České republiky 
a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubení-
ček. 

Jan Darsa, ředitel

Projekt Abeceda 
peněz

Děti z 5. A, B ZŠ ve Velkém Březně se za-
pojily do Projektu Abeceda s Českou spoři-
telnou. Projekt Abeceda peněz učí děti, jak 
fungují peníze a jak s nimi lépe hospodařit. 
Návštěva v bance, prohlídka bezpečnost-

Významné osobnosti na křtu kalendáře pro dětský domov.

Děti se zúčastnily projektu „Abeceda peněz“, který směřuje k fi nanční gramotnosti.
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Nový parčík TGM ve Velkém Březně.

Nové stromy 
Podzimní dny přály výsadbě stromů v obci. 

Již v říjnu odborná fi rma zasadila na náměs-
tí pod hodinami ve Velkém Březně, kde se 
každoročně usazoval vánoční strom, živou 
kavkazskou jedli. Ta by tu už měla být trvale 
k dispozici i pro další vánoční slavnosti.

V listopadu si pak mnozí mohli všimnout, 
že podél Litoměřické ulice, v části pod zdra-
votním střediskem, vyrostlo zcela nové stro-
mořadí. 

Devět okrasných třešní zasadili přímo 
zaměstnanci velkobřezenského pivovaru. 
Nové stromy mají pomoci nahradit stromy, 
které pivovar pokácel v minulých letech, 
při výstavbě svého logistického centra. Již 
na jaře pivovar vysázel podél svého plotu 
keře, které do budoucna pomohou zlepšit 
prostředí obce.

Zuzana Mendlová

Výsadba nové aleje zaměstnanci pivovaru v Litoměřické ulici.

Výsadba kavkazské jedle.

Hmyzí hotel ve Valtířově.

Hmyzí hotely 
V pískovně ve Valtířově a pod Tivoli ve Vel-

kém Březně vyrostly na počátku října dva 
velké hmyzí hotely. Z vysloužilých palet jsme 
postavili základ hotelu, jednotlivá patra jsme 
pak vyplnili přírodním materiálem od šišek 
až po dutá stébla. To vše by mělo drobné 
a užitečné havěti sloužit za úkryt. Na jaře by 
měla oběma „stavbám“ narůst ještě zelená 
střecha a není vyloučené, že hmyzí hotel vy-
roste i v jiné části naší obce.

Zuzana Mendlová

Významná jubilea 
Koncem roku oslavili významné životní 

jubileum další naši spoluobčané. Všem osla-
vencům ještě jednou blahopřejeme a přeje-
me vše nejlepší.

❀ Turková Jaroslava, 75 let
❀ Novák Vladimír, 75 let
❀ Nováková Marie, 75 let
❀ Berjak Miroslav, 70 let
❀ Kůrková Marie, 75 let
❀ Hána Karel, 95 let
❀ Doležalová Milena, 70 let
❀ Tlapáková Miroslava, 70 let
❀ Geltner Václav, 70 let
❀ Hrozek Tomáš, 70 let
❀ Ivančíková Věra, 75 let

Velká omluva patří paní Janě 
Geltnerové, jenž oslavila 70. na-
rozeniny a kterou jsme v minulém 
zpravodaji zapomněli jmenovat.

Hana Šlechtová,
předsedkyně kulturní komise
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Přehled kulturních akcí v naší obci (leden–březen 2020)
Prosinec 

 Betlémské světlo 
 (24. prosince 2019 od 11.00 do 13.00)
 Pořadatel: Hostinec Na Kopečku, Valtířov

Leden 
 Novoroční setkání sousedů

 (4. ledna 2020 od 18h.)
 Pořadatel: Hostinec Na Kopečku, Valtířov

Únor
 Obecní ples, restaurace TIVOLI

 (22. února 2020)
 Pořadatel: Obec Velké Březno

 Maškarní ples pro děti, KD Tivoli
 (23. února 2020)
 Pořadatel: Obec Velké Březno

Březen
 Oslava MDŽ (7.března 2020 od 18h)

 Pořadatel: Hostinec Na Kopečku, Valtířov

 MDŽ – Zájezd do divadla Studio Dva, 
 Praha (16. března 2020)
 Pořadatel: Obec Velké Březno

Pozn. V případě neuvedení termínu konání dané kulturní akce najdete bližší informace před jejím konáním, buď na webových stránkách obce 
www. velke-brezno.cz nebo na webových stránkách pořadatele anebo na vyvěšených plakátech.

ZAJÍMAVOSTI 

Pomístní jména
Jakmile se lidé v dávných dobách počali 

trvale usazovat v určité krajině, měli potřebu 
se v ní orientovat. Dělali to tak, že si v okolí 
svých obydlí pojmenovávali výrazné polohy 
a objekty, které pro ně byly nějak důležité. 
Takovým jménům říkáme pomístní jména. 
Jsou to jména kopců, údolí a jiných terén-
ních útvarů, jména jednotlivých pozemků 
– polí, luk a lesů, jména vodních toků a vod-
ních ploch, jména komunikací. Pomístní 
jména bývají cenným pramenem poznání 
někdejšího rázu krajiny a života jednotlivých 
osad. V průběhu doby se pomístní jména 
měnila, přibývala i zanikala. V nynější době 
starobylá pomístní jména se přestávají uží-
vat a tak se ztrácejí z lidské paměti. A to je 
škoda, neboť mají vzácnou hodnotu jako 
historický pramen.

Zatím se podařilo zaznamenat těchto ně-
kolik pomístních jmen:

• Bukovina – les severně od Horních Zále-
zel, západně nad Homolským potokem

• Dlouhé louky – louky u cesty z Horních 
Zálezel směrem do Vítova

• Hejralovna – stráň lesa Bukoviny nad 
chatovou kolonií západně nad Býňovem

• Pávinky – les vpravo od polní cesty z Bře-
zí na Vartu

• Starý potok – zářez rokle se skalkami 
mezi Dlouhými loukami a Býňovem

• Vítovské nory – hluboká rokle vpravo 
od cesty z Březí na Vartu

• Zelené údolí – údolí Homolského potoka 
mezi Býňovem a Vítovem

• Radiška – vrch s vodárnou nad novou vý-
stavbou rodinných domků ve Valtířově

• U Kapličky – nad Velkým Březnem u zna-
čené turistické cesty směrem na Fráž

• U Janíčka – místo před dnešní benzino-
vou čerpací stanicí

• Na Drtiči – stráň směrem na Fráž

• Háječek – lesík nad základní školou

• Na Pile – místo, kde se silnice zanořuje 
nad Vítovem do lesa

• V Jílech – stráň nad nádražím

Příklady některých dalších pomístních 
jmen z Velkého Března a okolí: Sorge, Gal-
genberg, Fráže, Cihelna, Celnice, Pečivka, 
Pustý zámek, Kasávka, Kolonka.

Jan Darsa

MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči hlásí, informují
Ve IV. čtvrtletí 2019 JSDHO Velké Březno 

uskutečnila 20 výjezdů, které si vyžádaly 32 
hod. aktivního nasazení. Výjezdový čas k zása-
hům byl dodržen.

K jednotlivým výjezdům uvádíme:
• 7x k požárům: hořící auto dodávka – Zubr-

nice, 2x k požáru v loděnici – Střekov – 
Olšinky, k hoření sazí v komíně – Lhota 
p. Pannou, hoření automobilu na trase 
z Malečova do Kojetic, 2x k hoření travního 
porostu – Malé Březno – Leština.

• 5x k dopravní nehodě: auto v příkopu – Ma-
lečov – Březí, nehoda v Malečově – Rýdeči, 
nehoda Velké Březno, nehoda Malečov, 
asanace vozovky po úniku oleje – Rýdeč.

• 2x k poškozené ohrožující vegetaci: odstra-
nění stromu – Velké Březno-Vítov, strom 
Malečov.

• 3x k technické pomoci: transport paci-
enta Velké Březno, resuscitace na žádost 
HZS – Velké Březno, záchrana osoby – Vel-
ké Březno.

• 3x ostatní – odstranění nebezpečného 
hmyzu, sršní – Velké Březno, únik nebez-
pečných plynů – Svádov, záchrana jezevce 
– Valtířov.

Ve zdokonalovací činnosti jednotka absol-
vovala školení ve zdravovědě (rozsah 7 hod., 
7 hasičů) a školení na HZS – Hasičský záchran-
ný sbor (rozsah 7 hod., 9 hasičů).

Dále byly prováděny práce v objektu zbroj-
nice (malování).

V závěru pravidelné relace členové sboru 
přejí občanům radostné Vánoce 2019, hodně 
štěstí a zdraví v novém roce 2020 bez mimo-
řádných událostí.  Jaroslav Panocha, 

velitel JSDHO Velké Březno 
Obnovená Boží muka u rozcestí Fráž.
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SPORT

Jiskra jde do roku 
2020 s velkým 
očekáváním

Po čtyřech letech má Jiskra nový výbor 
a věřím, že se posuneme opět o další kus do-
předu. Výbor se rozšířil na 9 členů a o další tři 
nové členy kontrolního výboru. Předsedou 
byl zvolen David Řezáč, místopředsedou Jan 
Fiala, členové výboru jsou Miroslav Hlaváček, 
Ladislav Weis, Martin Čičovský, Jiří Ondrka, 
Jan Vondráček, Tomáš Barvínek, Jiřina Neu-
manová. Členové kontrolního výboru jsou 
Marek Zlámal, Ivan Mottl a Michal Berjak.

Už to bude dlouho, kdy jsem mohl začátek 
sezóny hodnotit tak pozitivně.

Nyní máme v klubu 7 týmů. Do jarních 
bojů o první místo půjde náš A tým pod ve-
dením Jirky Ondrky z druhého místa. Na Cha-
bařovice, které jsou na prvním místě, ztrácí-
me jeden bod. Jarní zápas v Chabařovicích 
bude rozhodující. Důležitý také bude zápas 
s Trmicemi, které mají o bod méně a tlačí se 
na nás z třetího místa. Tento zápas budeme 
hrát na domácí půdě. Všechny tři týmy díky 
reorganizaci spadly do okresu a chtějí se vrá-
tit zpět do 1.B třídy. Věřím, že to naše muž-
stvo zvládne a v létě budeme slavit postup.

Podobné to je i s B týmem pod vedením 
Miroslava Hlaváčka a Vaška Brýdy, po pod-
zimní části přezimuje na 4. místě se ztrátou 
4 bodů na první Libouchec. V případě po-
stupu našeho A týmu je šance slavit dvojitý 
postup našich týmů.

Naše mládežnické týmy si také vedly 
na výbornou. Dorost pod vedením Honzy 
Vondráčka a Jiřího Vichry obsadil 8. místo 
i po postupu do krajského přeboru a nechal 
za sebou týmy Žatce, Štětí, Roudnice, Neště-
mic, Krupky. Po sportovní stránce je obrovský 
úspěch, že Jiskra může svými výsledky a člen-
skou základnou konkurovat velkým městům 
s mnohonásobně větším rozpočtem. Starší 
žáci pod vedením Davida Řezáče a Honzy 
Charváta jsou na druhém místě, mladší žáci 
pod vedením Tomáše Barvínka a Michala 
Berjaka na pátém, naše mladší přípravka 
pod vedením Jana Kvapila a Davida Králíčka 
úspěšně reprezentuje v krajských satelitech. 
Nyní je naším nejpočetnějším týmem fotba-
lová školička. Tento fotbalový potěr nejde 
jen tak uhlídat, jsou jako pytel blech. Proto se 
o ně starají 4 trenéři Jiřinka Neumanová, Kiki 
Neumanová, Matěj Svoboda a Petr Novák.

V polovině září jsme uspořádali sportovní 
den pro školku a nové prvňáčky. Poprvé jsme 
tuto akci uspořádali před třemi lety a zatím 
byla každý rok. Nejspíš se z toho stane tradi-
ce, stejně jako se stal turnaj přípravek O po-
hár obce Velké Březno, nebo pořádání pálení 
čarodějnic.

V polovině března bychom rádi opět uspo-
řádali taneční zábavu sportovců.

Jak si umíte spočítat, dvě desítky dobro-
volníků se starají o to, aby fungoval provoz 
a děti mohly sportovat. Nyní na Jiskře aktiv-
ně sportuje 100 dětí a 40 dospělých. Díky 
pravidelným tréninkům taháme děti od po-
čítačů a telefonů. Hřiště je plné od pondělí 
do neděle, většinu dní na trávníku trénují 
tři týmy najednou. O víkendu se tam hrají 
i čtyři zápasy. Moc nás mrzí, že místo podě-
kování, se díky některým občanům musíme 
cítit spíše provinile. Kvůli neustálému při-
pomínání jak vysoká jde dotace do fotbalu, 
jsme trnem v oku některým lidem. Chápu, že 
někdo nemusí mít rád fotbal, ale tohle přece 
není o fotbale, ale o sportu, vytváření osob-
ností, výchově, režimu, respektu a mnoha 
dalších věcí spojených se sportem. Necítíme 
bohužel větší podporu obce, která by za nás 
bojovala, byla na nás pyšná. Pokud bychom 
si sami nesehnali díky jiným dotacím a pří-
spěvkům dalších 400 tisíc, nemohli bychom 
v takovém rozsahu fungovat. Nechci tu stra-
šit, ale může se stát, že provoz klubu s tak 
velkou základnou časem prostě fi nančně 
neutáhneme. Nemůžeme částku určenou 
na běžný provoz použít na opravy budovy, 
nebo na regeneraci zničeného hřiště.

Jedinou naší odměnou je kvalitní zázemí. 
Bez investičních dotací se nepohneme z mís-
ta a v budoucnu nás tohle přehlížení problé-
mu může dohnat. Před několika lety byla Jis-
kra i v zázemí mezi TOP kluby. Dnes už tomu 
tak není. Hladově koukáme po okolních 
obcích. Verneřice, Chlumec, Povrly, Malečov 
všude tady mají nové hřiště a o kvalitu tráv-
níku se stará obec. Náš trávník, díky přetíže-
ní, patří k těm nejhorším. Nové kabiny mají 
v Trmicích, Mojžíři, plánují se ve Verneřicích 
i Malečově. Dotace a investice do sportu jsou 
v této době ve většině obcí prioritou. U nás 
se do sportu neinvestuje. Místo snahy spor-
tovní areál rozšířit a zvelebit, zůstaly po po-
vodni 2013 na antukovém nohejbalovém 
a volejbalovém hřišti vymleté díry. Nyní už 
hřiště zarostlo. Hned vedle je něco, o čem se 
většině klubů může jen zdát, myslím tím dru-
hé tréninkové hřiště. Škvárové hřiště jsme se 
několikrát svépomocí pokoušeli opravit, ale 

na reálné plnohodnotné využití to bylo málo. 
Nejlepší by bylo vybudování multifunkční 
sportoviště, které by sloužilo nám, škole, 
nebo dětem ve volném čase. Místo toho 
škvárové hřiště zarůstá stromy. Na hřiště se 
navezla hlína z cesty pod zámkem a jídelny, 
která se měla využít na zatravnění škváry, 
místo toho se zvažuje vybudování krosové 
dráhy pro kola. Určitě by to bylo lepší, než 
hromady hlíny, ale je to pouze alibistické 
řešení problému. Podobný areál je v soused-
ním Valtířově. Je jasné, že by areál sloužil jen 
pár dětem, nebo projíždějícím. Hlavně aby 
to bylo levné a bez velkých investic. Myslím, 
že jeden takový areál v blízkosti stačí. Pokud 
by se tak stalo, hřiště už tam nikdy nebude 
a v létě když je fotbalová pauza, si budou 
děti dál kopat na asfaltu ve Vítově.

Přijde mi, že se u nás v obci dělá kolem 
sportu všechno opačně. Zdravotnictví, uči-
telé, sportovci všichni bijí na poplach. Měs-
ta a obce se snaží budovat sportovní areály 
a díky tomu lákat mládež, aby se začala tro-
chu hýbat. My tu máme mládež, co se chce 
hýbat, máme tu i mnoho rodičů z řad tre-
nérů, co třikrát v týdnu na úkor svého času, 
peněz a rodiny, místo víkendového výletu 
jedou na turnaj, tam půl dne stojí, aby naše 
děti mohly sportovat.

S naší ZŠ jsem řešil, jak nedostatečné je zá-
zemí pro sportování našich dětí kolem školy, 
takže si alespoň párkrát v rámci tělocviku za-
šly k nám do areálu zaběhat. Co jsem ve ve-
dení Jiskry, stále nevidím žádnou snahu toto 
prostředí zlepšit a udělat něco navíc. Nebýt 
povodně, neumím si představit, jak by nyní 
areál vypadal. Zástupci obce by měli být rádi, 
že tu Jiskra je a tak dobře funguje. V dnešní 
době už nestačí sport jen podporovat, ale 
je potřeba do něj investovat a nekoukat jen 
na ekonomickou část.

Abych ale jen nelamentoval, obci patří ob-
rovský dík za dotaci, kterou dostáváme, bez 
těchto peněz už bychom nebyli. Do sezóny 
2020 jdeme s velkým očekáváním a věříme, 
že se i naplní. Všem bych rád touto cestou 
popřál krásné Vánoce, dětem moře splně-
ných přání, všem hodně zdraví a budeme se 
na vás těšit v roce 2020.

David Řezáč, předseda FK Jiskra Březno

Snímek ze zářijového sportovního dne pořádaného pro školu a školku.
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VELKOBŘEZENSKÁ
„DETEKTIVKA“

Po sérii krádeží 
na Velkobřezensku 
stráví pachatel 
letošní Vánoce 
ve vězení

Ačkoliv lze bezpečnostní situaci v oblasti 
Velkého Března a okolí hodnotit dlouho-
době jako stabilizovanou, měli policisté 
Obvodního oddělení policie Střekov, časně 
na podzim, právě v této oblasti nečekaně 
napilno. Nejprve došlo 2. září ke vloupá-
ní do jedné z rekreačních chat v chatové 
oblasti v Olešnici. Odtud si pachatel od-
nesl elektroniku a různé elektrické nářadí. 
Po velmi dlouhé době šlo o trestný čin ta-
kové povahy v předmětné oblasti. Pachatel 
na místě nezanechal příliš stop, ale některé 
z kradených věcí se podařilo nalézt, při šir-
ším ohledání místa činu, v okolí. Že nepůjde 
o ojedinělý případ, bylo jasné hned 8. září, 
když policisté téhož oddělení vyjížděli k pří-
padu vloupání do karavanu v zahrádkářské 
kolonii v Malém Březně, kde si pachatel opět 
odnáší různé elektrické nářadí a zahrádká-
řem na místě ponechanou elektroniku. 

Způsob provedení je velmi podobný 
v obou případech, i předmět zájmu pacha-
tele je identický. Objem věcí, které si pa-
chatel odnáší je takový, že buď nemůže 
být sám, nebo se vzhledem k místům 
spáchání přemisťuje vozem, kterým 
odcizené věci odváží. Rovněž oblast, 
ve které ke krádežím dochází, na-
značuje, že ji pachatel dobře zná 
a má k ní nějaký vztah. To vše jsou 
prvotní myšlenky policistů, kteří za-
čínají počínající sérii trestných činů 
rozplétat. Analýzou trestné činnosti 
zjišťujeme, že obdobným způsobem 
byl napaden i nedaleký stánek u cyklostezky 
za Malým Březnem, který sice nepatří k úze-
mí Obvodního oddělení Střekov, ale vypoví-
dá opět o oblasti, ve které pachatel působí. 

Dne 23. září vyjíždí policisté na první po-
hled jiný, ale přesto pro případ stěžejní vý-
jezd, tentokráte do Velkého Března. Jedna ze 

zde bydlících rodin pozvala kamaráda, aby 
u nich přespal a ten se jim odvděčil léčkou, 
při které je vylákal na sběr hub. Ponechal je 
však ve vzdáleném lese. Vozem, kterým je 
na houby odvezl, se vrátil zpět do předmět-
ného domu, odkud potom odcizil nářadí 
a elektroniku a z místa ujel neznámo kam. 
Na místě se daří osobu podezřelého policis-
tům ustanovit, stejně jako vozidlo, ve kterém 
se pohybuje. Shodou okolností jiní policisté 
obvodního oddělení Střekov, kteří pracují 
na výše zmiňovaných neobjasněných přípa-
dech, provádějí rutinní šetření po kradených 
věcech a dostávají informaci o aktuálním pří-
padu. V jedné ze zastaváren nacházejí věc za-
stavenou naším pachatelem, ustanoveným 
ve věci krádeže věcí ve Velkém Březně. Před-
mětnou věcí je plynová pistole, ale dle do-
savadních zjištění v předchozích případech 
odcizena nebyla. Proto policisté při svém 
šetření mimo jiné kontaktují poškozené 
v již prověřovaných případech a je zjištěno, 

že z karavanu v Ma-
lém Březně byla 

oprav-

du odcizena i plynová pistole, 
ke které jsou poškozeným doloženy 

i doklady o koupi. Není tedy pochyb, 
že náš pachatel má prsty i v případu 

vloupání do karavanu v Malém Březně.

Veškeré stopy zatím nejsou vyhodnoceny, 
ale způsob provedení a předmět zájmu za-
číná spojovat všechny případy dohromady. 
Do celé skládanky zapadá i osoba pachatele. 
Pochází z oblasti na hranici působnosti ob-
vodních oddělení Střekov, Děčín a Benešov 
nad Ploučnicí a pracuje v Ústí nad Labem. 

Takže oblast dobře zná, neboť přes předmět-
ná místa spáchání jezdí běžně za rodinou.

Vzhledem k četnosti jednání pachatele 
je policisty OOP Střekov podán státnímu 
zástupci návrh k souhlasu se zadržením, 
se kterým se státní zástupce ztotožňuje 
a po pachateli je vyhlášeno celostátní pát-
rání. Po něm se však stejně jako po vozidle, 
ve kterém jezdí se zákazem řízení a které mu 
ani nepatří, slehla země. Supervizi nad pát-
ráním po osobě v celostátním pátrání si pře-
bírají kolegové ze Služby kriminální policie 
a vyšetřování Územního odboru Ústí nad La-
bem, kteří operativní činností zjišťují poznat-
ky, že se náš podezřelý pohybuje na Mla-
doboleslavsku a že i tam začíná páchat 
trestnou činnost. Na konci září je náš pacha-
tel zadržen policisty z Mladé Boleslavi. Zde 
s ním rovněž neprodleně proběhlo vazební 
zasedání a nyní čeká náš pachatel ve vazbě 
na soud, přičemž je obviněn z trestných činů 
krádeže, porušování domovní svobody, ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí a vykázá-
ní a neoprávněného užívání cizí věci, které 
spáchal na Ústecku, Děčínsku, Litoměřicku 
i na Mladoboleslavsku.

„Z tohoto případu je zjevné, že pachatel do-
káže za poměrně krátkou dobu spáchat velký 
počet skutků. A že ať chceme nebo ne, má před 
námi vždy pár pomyslných kroků náskok. Naší 
činnosti se jej pak vždy snažíme dohnat. Což se 
v tomto případě podařilo poměrně rychle díky 
důslednému šetření a zapojení všech mož-
ných sil a prostředků, kterými disponujeme. 
Věc ale poukazuje i na jiné stránky věci, a to že 
na zahrádkách necháváme stále spoustu věcí, 
které mohou být předmětem zájmu takových 
pachatelů. Bylo odcizeno nářadí, jako jsou 

motorové pily, vrtačky i drobná elek-
tronika. To vše bylo v chatách pone-
cháno na zimu. Nikdy nemůžeme 
vyloučit možnost vloupání do ně-
které z chatek, ale lze minimalizovat 
škody na odcizených věcech tím, že 
v chatkách nebudou zůstávat, a to 
zejména přes zimní období.

Rovněž vzhledem k blížícímu se období 
Vánoc, kdy jsme si všichni o něco blíže, chci 
upozornit na to, aby si lidé několikrát rozmy-
sleli, kterého kamaráda si k sobě na návštěvu 
vezmou. Každý není hned recidivista a nekra-
de, ale výše uvedený případ ukazuje, že každý 
kamarád nemusí být takový kamarád, jak se 
může na první pohled zdát,“ doplňuje s přá-
ním klidných Vánoc vedoucí Obvodního 
oddělení Střekov a Policejní stanice Velké 
Březno nadporučík Petr Fišárek.


