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Polámané stromy 
v Pískovně

Neznámí vandalové polámali koncem května 
mladé stromy v centrálním prostoru pískovny 
ve Valtířově. Poničené stromky, které mají šanci 

TIVOLÍ HUDEBNÍ LÉTO 3 ANEB ... ON THE ROAD.

Noc kostelů
V pátek 12. června se po delší odmlce způso-

bené protikoronavirovými opatřeními konala 
v naší obci větší kulturní akce. Po roce se opět 
otevřel v rámci celorepublikové Noci koste-
lů kostel svatého Václava a Chotkova hrobka 
ve Valtířově. I když jsme letošní akci pojali pouze 
v komorním duchu bez tradičního doprovod-
ného programu, do obou objektů během ve-
čera zavítalo na dvě stě návštěvníků z blízkého 
i vzdálenějšího okolí. 

Těšíme se na shledání při dalším ročníku.
Jana Kosíková, 

Katka Valešová, 
Zuzana Mendlová 

Poděkování
Rádi bychom touto cestou veřejně podě-

kovali paní Ladislavě Eisenhammerové, která 
nám v době koronavirové epidemie a v době 
stavu nouze předala velmi cenný dar – ROUŠKY 
– doma ušité, perfektně zpracované, které vyu-
žíváme dosud. Za všechny ubytované a za pro-
vozovatele Ubytovacího zařízení GeoBen, s.r.o. 
Velké Březno.

Lenka Helebrantová

na přežití, byly odborně seříznuty a ošetřeny. 
Pokud byste měl kdokoliv jakékoliv bližší in-
formace k tomuto nepochopitelnému jednání, 
prosíme, ozvěte se na telefon 475 209 341 paní 
Petře Kratochvílové.

Petra Kratochvílová, 
referent životního prostředí

Třetí sobota, 18. 7. ponese název Třista z města – a opravdu to bude 
heavymetalově frčet. Vystoupí New Black Jack a Apačem v čele, klasič-
tí Krleš s famózní zpěvandulí a hlava nehlava vše hrnoucí The Rumble 
of Skulls s Páky Zákonem.

Čtvrtý večer 25. července má název Tak na to šlápni a celé se to od-
píchne od vystoupení punkrockových Idio&Idio, ústecké hardrockové 
legendy Stará škola a nadupaných metalrockových Nerrea.

No a konečně pátý, závěrečný večer celou atmosféru krásně zklid-
ní – ano, jmenuje se... a jsme v cíli, bude to 1. srpna a o pohodičku se 
postarají tentokrát jen dvě kapely – Stará škola ve svém akustickém, 
komorním programu Unplugged a celý zbytek večera vyhledávaná 
formace Vojnar Family Band.

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

A pak už je to jen na vás, zda přijdete... Jo a ještě jeden fakt. VSTUP 
JE ZDARMA. ZDARMA? Ano, ZDARMA!

PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl , Ph.D., 
zastupitel obce Velké Březno a organizátor a supervizor akce

Areál restaurace Tivoli a naše 
obec Velké Březno bude již potře-
tí součástí již třetího ročníku hu-
debního festivalu Tivolí hudební 
léto.

Protože se nám vlastně už po-
dařilo vytvořit jistou tradici, urči-
tou cestu, kudy se festival ubírá, 
tak už jen v názvech jednotlivých 
večerů jsme celou přehlídku po-
jali ... on the road.

Opět se bude jednat o soboty a celá akce odstartuje 4. července. 
Tento večer, nazvaný Tři-dva-jedna-START uveden děčínskou rockovou 
scénou, kterou zastoupí našláplý punkrockový soubor Žyhadloo, big-
beatoví harcovníci Top Secret Pariah a večer zakončí známá heavyroc-
ková formace Sklap (mj. jim zrovna vychází CD u Supraphonu).

Následný večer 11. července si uděláme coverovou pohodu – sobota 
nazvaná... on the road představí další trojku kapel s jejich cover pro-
gramy, rockové nezmary Total, zástupce jižanského rocku Last Rebel 
a hard’n’art rockový program Stará škola JINAK (aneb Led Zeppelin, 
The Who, Modrý efekt...).

Jeden z poničených stromků v Pískovně. Kostel sv. Václava ve Valtířově.
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Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Informace o řešení 
posílení stávajících 
zdrojů pitné vody

Dokončili jsme obnovu vrtu v lokalitě stáva-
jících zdrojů ve Valtířově. Obnova potvrdila, že 
v uvedené lokalitě je v současné době dostatek 
kvalitní pitné vody. Další plánovaná obnova 
vrtu, tentokrát v lokalitě Vítov, by mohla být 
dokončená do konce června. V době uzávěrky 
obecního zpravodaje probíhalo výběrové řízení 
a upřesňování doporučení konstrukčních prvků 
samotného vrtu. 

Studna Kassavia – provedena čerpací zkouš-
ka včetně rozboru vody. Podle výsledků rozbo-
rů vody je nutné navrhnout úpravnu vody, která 
dokáže odstranit mírně nadlimitní hodnoty 
pesticidů. Vydatnost zdroje dle čerpací zkouš-
ky je cca 3 l/s. U tohoto zdroje však musí být 
také obnovena kompletní infrastruktura, tedy 
výtlačný řád, elektro přípojka a čerpací stanice, 
která bude dodávat vodu přímo do vodovod-
ního řadu. Dále je nutné zajistit kompletní do-
kumentaci k povolení čerpání vody a užití pro 
veřejnou potřebu. Na celou akci bychom rádi 
využili peníze z dotačních titulů.

Vrt Leština – byla provedena čerpací zkouška. 
Ta potvrdila velmi příznivé výsledky jak v kapa-
citě zdroje, tak kvalitě vody. Škoda, že zdroj není 
ve větší blízkosti Velkého Března. Zbudování 
přivaděče z Leštiny je fi nančně velmi náročná 
investice. V tomto případě bude nutné využití 

dotačních prostředků. Nyní alespoň začneme 
s aktualizací již existující dokumentace. Další 
možností je zřízení čerpacího místa, které by se 
mohlo využívat jako okamžitý zdroj pitné vody 
v krizové situaci. I tuto variantu tedy musíme 
do budoucna zvažovat jako další možnost roz-
šíření zásobování obce pitnou vodou. 

Závěrem bych chtěl říci, že ani starosta ani 
nikdo jiný, nedokáže v době globálního sucha 
a nedostatku vody v celé Evropě garantovat 
dostatečné množství pitné vody pro potřeby 
občanů obce Velké Březno. Pokusíme se však 
udělat vše, co povede k jejímu zajištění.

Karel Jungbauer, starosta

Opatření 
k očekávanému 
poklesu daňových 
příjmů pro obce

Podle současných informací dojde k poklesu 
daňových příjmů obce v letošním roce zhruba 
o 4–5 milionu korun, což je cca 10% z rozpočtu 

obce. Některé prognózy však dokonce uvádí až 
20procentní pokles příjmů, což by pro obecní 
rozpočet znamenalo již 10 milionů korun. To 
by přineslo podstatné omezení všech investič-
ních akcí. Na svém květnovém jednání schválili 
zastupitelé obce opatření ke snížení nákladů, 
které odpovídají deseti procentům v propa-
du příjmů. V případě, že bude potvrzena pro-
gnóza 20%, bude nutné rozhodnout o dalších 
úsporách. 

Karel Jungbauer, starosta 

Informace 
o provozu obce 
a obecního úřadu 
v době vyhlášení 
nouzového stavu

V návaznosti na všechna opatření vydané 
vládou ČR obec uplatňovala uvedené postupy 
a k informování občanů využívala všech do-
stupných prostředků – e-mail, web, facebook, 
mobilní rozhlas či obecní vývěsky.

Bylo vydáno pět opatření starosty, která 
upravovala provoz úřadu včetně pracovní doby 
zaměstnanců a pravidla dodržování epidemio-
logických opatření.

Všem občanům, starších 70 let, byly 
do schránky vloženy dvě roušky. Takto bylo roz-
dáno cca 1200 kusů roušek ušitých dobrovolní-
ky z obce. I touto cestou děkuji všem, kteří se 
podíleli na výrobě roušek a bezplatně je poskyt-
li občanům a organizacím v obci buď prostřed-
nictvím obecního úřadu, nebo přímo sami.

Nájemníkům DPS zajistila obec roušky 
dvakrát, včetně dodávky dezinfekce na ruce. 
Do kaž dé DPS byly dodány cca 3 litry dezin-
fekce. Všem nájemníkům byla též nabídnuta 
pomoc při donášce potravin, léků a případně 
i dalších služeb.

Sama obec obdržela nabídku od části ob-
čanů na poskytování výše uvedených služeb. 
Nakonec jejich pomoci naštěstí nebylo potřeba. 
Přesto opět všem děkujeme za ochotu a nabíd-
nutou pomoc.

Karel Jungbauer, starosta
Odpad u parčíku pod kolejemi.

Nově upravené zákoutí u cyklostezky pod Tivoli.
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Informace k vítání 
občánků v roce 2020

Pravidelné květnové vítání nových občánků 
naší obce bylo odložené na podzim. Konkrét-
ní termín akce bude znám nejpozději v měsíci 
srpnu. Informaci k přesnému datu konání Vítání 
občánků zveřejníme na webových stránkách 
obce, prostřednictvím facebooku i vyvěšením 
informačních letáků v obci. V případě dotazů se 
obracejte na paní matrikářku Michaelu Neuma-
nnovou tel. 475 228 340.

Michaela Neumannová, matrikářka

Krátce 
z činnosti obce

Byl zpracován demoliční výměr na starou 
školní jídelnu. Nyní probíhá oslovení dotčených 
orgánů státní správy za účelem získání stano-
viska.

Zároveň byl zpracován návrh na využití uvol-
něné plochy na výstavbu nové školní družiny, 
včetně odborné učebny. Po konzultaci s ředite-
lem školy došlo k upřesnění zadání a zapracová-
ní některých požadavků.

Společnost Stavoprojekt 91 vypracovala ná-
vrh na umístění nových autobusových zastávek 
ve Vítově. Vše bylo zadáno na základě konzulta-
ce s krajským dopravcem i zástupcem krajského 
úřadu. Dále byl projednán i souhlas s realizací 
s vlastníky dotčených pozemků. Po doplnění 
technické zprávy předložíme žádost státní po-
licii k připomínkování.

Karel Jungbauer, starosta

Velká prosba 
o malou pomoc

I v letošním roce pokračujeme v postupném 
zvelebování některých zákoutí obce, aby bylo 
i při obyčejné procházce po obci na co koukat. 
Ne vše jde tak rychle, jak by bylo potřeba. Ne 
vždy je však dostatek času a hlavně fi nancí. 
I proto pak zamrzí, když musí obec nechat vy-
trhat půl roku staré keříky bobkovišní v novém 
parčíku pod kolejemi, z nichž si psi z nedalekých 
domů udělali záchod a zcela je spálili. Navíc ke-
říky doplatily i na to, že na ně kdosi jen tak složil 
stavební materiál.

Venčete psy opravdu jen tam, kde se má – 
na zelených loukách v okolí obce a ne na květi-
nových záhonech v centru. A i odpad vyhazujte 
opravdu také jen tam, kam patří. Těch pár kroků, 
co ušetříte sobě, pak musí udělat někdo jiný, je-
hož práce by bylo potřeba zrovna jinde.

Chtěla bych vás proto všechny touto cestou 
poprosit o ohleduplnost a zároveň i pomoc při 
udržování pořádku a případně i péči o zeleň 
ve vašem okolí. Stejně, jako zmiňuje v jednom 
ze svých textů v tomto čísle zpravodaje Petra 
Kratochvílová, která má na starosti životní pro-
středí v obci. Péče o okolí Vám zabere jen pár 
minut či metrů chodníku, obci to však v součtu 
ušetří několik dnů a kilometrů zametání či seká-

ní, které mohou pracovníci věnovat jiným mís-
tům. Zkuste prosím vyjít před své zahrady a po-
moci nám s údržbou a s úklidem, abychom ani 
při dovolených v jižních Čechách či na jižní Mo-
ravě nemuseli závidět místním, že ty své obce 
a předzahrádky mají opět hezčí a upravenější.

Děkuji všem ochotným lidem za pomoc 
a všem přeji hezké léto

Zuzana Mendlová, radní

Náhradní výsadba
Pět vzrostlých stromů – tři břízy, jednu olši 

a vrbu, které musí být pokáceny kvůli opra-
vě vysokotlakého plynovodu, protože rostou 
v jeho ochranném pásmu, nahradí desítky no-
vých stromků a keřů. Náhradní výsadbu zajistí 
investor stavby plynovodu na pozemcích obce 
Velké Březno nejpozději do začátku května příš-
tího roku. Stromy a keře byly vybrány odborní-
ky tak, aby zapadaly do krajinného rázu obce. 
Na svazích valtířovské pískovny bude vysázeno 
16 kusů jeřábu ptačího a 14 kusů hrušně obec-
né. Ve Velkém Březně bude na pozemku podél 
cyklostezky u Labe vysazeno 30 jedinců břízy 
bělokoré. Po výsadbě bude zajištěná i pětiletá 
pěstební péče, jako je pravidelná zálivka, střih 
stromů, hnojení či odstraňování plevelů.

Petra Kratochvílová, 
referentka životního prostředí

Pomozte nám 
udržet obec čistou!

Spousta lidí se naučila vyklopit nepotřebné 
věci jednoduše přímo před branou sběrného 
dvora a neuvědomuje si, že to někdo musí ukli-
dit. Proto žádám, aby se toto nedělo a nepo-
třebné věci se vozili přímo do sběrného dvora, 
když je otevřen. Sběrné místo je vybaveno ka-
merovým systémem, a pokud se zjistí, kdo ulo-
žil odpad před bránu sběrného dvora, tak bude 
vyzván k jeho úklidu.

Odpad a nepořádek se stále častěji objevuje 
nejen kolem kontejnerů, ale i jen tak po obci.

Například stavební materiál ke kontejnerům 
ani do sběrného dvora nepatří vůbec a každý si 
ho musí odvézt sám na své náklady na skládku 
do ústeckých Všebořic.

Úklid navíc stojí obec měsíčně deseti tisíce 
korun. V ročním součtu už to jsou sta tisíce, 
které pak chybí například na opravy chodníků. 
Navíc zaměstnanci, kteří by jinak mohli zametat 
či sekat trávu a zlepšovat pro nás všechny pro-
středí obce, tráví spoustu času likvidací černých 
skládek.

Pokud jsou kontejnery plné, zkuste odpad 
odvézt přímo do sběrného dvora (samozřejmě 
během jeho otvírací doby) nebo odpad vyhoď-
te později, až budou kontejnery prázdné.

Žádáme všechny, aby se zamysleli nad tím, 
jak a co do kontejnerů opravdu vyhazují. Již po-

několikáté se stalo, že někdo odhodil do nádo-
by na plast barel s barvou či olejem a tím došlo 
k znečištění celého automobilu společnosti AVE.

Pro likvidaci tohoto odpadu obec sjednává 
dvakrát ročně s fi rmou AVE (na jaře a na pod-
zim) svoz nebezpečného odpadu.

Petra Kratochvílová, 
referentka životního prostředí

OTEVÍRACÍ DOBA 
SBĚRNÉHO MÍSTA 
V DOBĚ 1. 4. – 30. 11. 

ÚTERÝ: 14.00 – 18.00 
ČTVRTEK: 14.00 – 18.00 
SOBOTA: 10.00 – 15.00

Splatnost 
místního poplatku 
za komunální 
odpad se blíží

Místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2020 je nutné uhradit do 
31. 8. 2020.

Žádáme občany, kteří poplatek ještě ne-
mají uhrazen, aby tak učinili v co možná nej-
kratším možném termínu.

Platbu lze provést na pokladně obec-
ního 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.

Sekání trávy
Obec má v tuto chvíli celkový počet 5 stálých 

zaměstnanců, kteří se starají o pěkný vzhled 
celé obce Velké Březno a Valtířov. Z toho jsou 
však pouze 2 pracovníci, kteří mají na starosti 
výhradně sekání (jeden jezdí na Stize a druhý 
seká křovinořezem). Jelikož obec vlastní něko-
lik pozemků, tak i v letošním roce jsme, vzhle-
dem k nízkému počtu pracovníků na sekání, 
požádali o pomoc fi rmu, která pro obec vyžíná 
větší plochy.

Chtěla bych proto využít této příležitosti 
a požádat všechny občany o spolupráci. Jestli 
máte doma sekačku, PROSÍM vyjděte i před váš 
plot a pomozte nám tím, že posekáte pozemek 
před či za vaším plotem. Moc nám to pomůže. 
Děkuji.

Petra Kratochvílová, 
referentka životního prostředí
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Odpadkové koše 
na psí výkaly

V jarních měsících přibylo po obci šest spe-
ciálních odpadkových košů na psí exkremen-
ty. Nádoby spolu s papírovými sáčky na sběr 
nechtěných pokladů od psích miláčků najdete 
v místech:

– Valtířov nad Pískovnou
– Valtířov u dětského koutku v Kolonce
– Velké Březno, cyklostezka u pivovaru
– Velké Březno, Mlýnská ulice
– Velké Březno, Litoměřická ulice
– Velké Březno, Zadní ulice
Děkujeme, že uklízíte po svém psovi.

Zuzana Mendlová, radní

Výdej kompostérů
Obec vydává zahradní kompostéry o ob-

jemu 1000 a 2000 litrů. Výdej je možný pouze 
po předchozí domluvě s paní Petrou Kratochví-
lovou, tel. 475 209 341, e-mail: 
kratochvilova@velke-brezno.cz. 

Petra Kratochvílová, 
referentka životního prostředí

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko 
do mateřské školy 

Vzhledem k situaci související s pandemií 
onemocnění COVID – 19 jsme opravdu nera-
dy dne 18. 3. 2020 uzavíraly mateřskou školu. 
Avšak ani na chvíli nás nenapadlo, že se uza-
vřeme doma i my a budeme jen čekat. Nejdříve 
jsme se vypořádaly se všemi naplánovanými ak-

tivitami a akcemi. Některé byly odloženy na ne-
určito, jiné zcela zrušeny, např. plavecký výcvik 
a školka v přírodě. 

Nakonec nás napadla myšlenka, že do malo-
vání, které by nás čekalo o letních prázdninách, 
se pustíme hned teď a překvapíme děti a rodiče 
novým interiérem. Vytvořily jsme pracovní sku-
piny a pustily se do vyklízení, malování, velkého 
úklidu, dezinfekce všech prostorů, her a hraček, 
sportovního náčiní, … Když bylo hotové první 
patro – třída Sluníček a my všechny cítily tu vůni 
čistoty a viděly krásně rozzářené barvy, s nad-
šením jsme se vrhly do práce i v přízemní třídě 
Berušek. Jenomže …

… najednou na nás původní sociální zaří-
zení mezi nově vymalovanými barvami třídy 
a barevně vyladěnou šatničkou působilo jako 
„Popelka“ – kovová konstrukce pod umyvadly, 
která se již začala sem tam kamarádit se rzí, 
humpolácké vodovodní potrubí, odlepující se 
lišty kolem linoleové podlahy, … Prostě jsme si 
řekly, že toto může napravit jedině rekonstrukce 
sociálního zařízení. Měly jsme štěstí, velkou část 
fi nancí jsme použily z navýšeného rozpočtu 
od zřizovatele a navíc páni řemeslníci byli zrov-
na bez práce a tak se do rekonstrukce mohli 
pustit hned. Výsledek určitě stál za to!

… Nastalo však další ale!? Když jsme do vy-
malovaných šatniček nastěhovaly zpátky skříň-
ky na botičky a oblečení, objevila se další „Po-
pelka“. Najednou se nám skříňky zdály nějaké 
více opotřebované, odřené, u podlahy omyté, 
… Prostě spokojený dojem z voňavého ma-
lování byl fuč! Nové skříňky jsme si už dovolit 
nemohly, ale my jsme holky šikovné a práce 
se nebojíme, a tak jsme koupily brusku, barvy, 
štětce a pustily se do broušení a natírání šatních 
skříněk. Výsledek byl překvapující a my již spo-
kojené. Vlastně jsme skříňky ještě vylepšily no-
vými věšáčky a obrázkovými značkami pro děti. 
Také se objevily nové magnetické nástěnky, 
jedna v přízemí na informace pro rodiče, druhá 

v šatně Sluníček. Bylo dokončeno zabezpečení 
školy čipovým systémem.

Pracovalo se a uklízelo i kolem budovy MŠ. 
Zřizovatel nám zajistil opravu již nebezpečné 
části panelového chodníku a nechal položit 
zámkovou dlažbu. Na starých pařezech se obje-
vily dřevěné postavičky dětí – holčičku a kluka 
vyrobily paní učitelky. Na školní zahradě byly 
vysázeny keře šeříku a ibišku, u nového oplo-
cení pak jilmy sibiřské, které by měly časem vy-
tvořit živý plot, i bylinková zahrádka se rozrostla 
o další rostlinky.

Všechny jsme čekaly, kdy už budeme moci 
naší školičku otevřít, samozřejmě jsme byly 
zvědavé, jak se všechny úpravy a změny budou 
líbit dětem a rodičům. V pondělí 17. 5. 2020 ten 
den nastal. Bohužel s omezujícími opatřeními. 
Vše jsme zvládli, a to díky ohleduplnosti a spo-
lupráci rodičů a zaměstnanců MŠ, všem za to 
moc děkuji! 

Koš na psí výkaly v Kolonce ve Valtířově.

Pomohli nám i rodinní příslušníci.

Neobvyklý pohled do třídy berušek.
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Od 1. 6. 2020 došlo k mírnému rozvolnění 
opatření i v mateřských školách. Byly jsme moc 
rády, jakýpak by to byl Den dětí bez něčeho 
mimořádného? Díky vstřícným rodičům a přá-
telům školy se nám nakonec oslavička povedla. 
Rodina Štaubertova nám bezplatně na celý den 
zapůjčila nafukovací hrad, rodina Vandrovcova 
nás opět pozvala na zmrzlinku a paní Hlavová 
nás fi nančně podpořila a zajistila pro všechny 
děti odměny k soutěžím a hrám. 

Po dlouhé době jsme ve školičce přivítali 
naši oblíbenou „Koloběžku“ s divadelní „Námoř-
nickou pohádkou“, moc jsme si ji užili. Máme 
za sebou „Školní olympiádu“, která proběhla 
na fotbalovém hřišti ve Velkém Březně a při-
pravila ji pro nás paní učitelka Ivanka; při běhu 
jsme vyzkoušeli svou rychlost, obratnost při sla-
lomu s míčem avšak po čtyřech, rovnováhu při 
zdolávání dráhy na nafukovacím míči a dobrou 
trefu při střelbě na branku. I když na nás sluníč-
ko trochu zapomnělo a drobný deštík osvěžo-
val, všichni sportovci odcházeli dobře naladění 
a s medailemi na krku. 

V měsíci červnu nás ještě čeká akce „Gale-
rie na chodníku“, děti svými kresbami vyzdo-

bí chodníky v Aleji sportovců, určitě se bude 
na co dívat. Na „Zahradní slavnosti“ nebude 
chybět poslední divadelní představení, louče-
ní se školáky a malé pohoštění od kuchařinek. 
V letošním školním roce naší MŠ navštěvovalo 
35 předškoláčků, do první třídy jich odchází 29, 
6 dětí na základě žádosti rodičů dostalo odklad 
školní docházky. 

V závěru bych se ráda zmínila o zápisu dětí 
do MŠ na školní rok 2020 – 2021. Kritéria přijetí 
do mateřské školy byla předem oznámena spo-
lečně s ostatními informacemi. Zápis proběhl 
elektronicky s následným dodáním písemných 
dokumentů a podkladů pro přijetí. MŠ přijala 30 
žádostí o předškolní vzdělávání, z toho 24 dětí 
bylo přijato. První setkání s rodiči nově přijatých 
dětí proběhlo 18. 6. 2020.

Vzhledem k dvouměsíčnímu preventivnímu 
opatření bude MŠ o letních prázdninách uza-
vřena pouze od 13. 7. – 7. 8. 2020. Ostatní dny 
bude režim a program školy upraven dle aktu-
álního počtu dětí.

Přejeme Vám všem pokud možno krásné léto 
prožité ve zdraví a pohodě!

Pavla Hasprová, ředitelka

Děti v bylinkové zahrádce. Kamarádka z polínka.

Z olympijských her pro předškoláky.

My také rádi pomáháme...

Den dětí v mateřské škole. Společně stavíme kompostér.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Abeceda peněz 
– projekt České 
spořitelny  
Očima 4. A a 4. B:

Dne 3. 3. navštívila třída 4. A Českou spoři-
telnu v rámci projektu Abeceda peněz. O den 
později se exkurze zúčastnila i třída 4. B. Každá 
třída si měla vymyslet název podniku, zvolit ře-
ditele a jeho zástupce a hlavně vymyslet, v čem 
budou podnikat. Obě třídy se tematicky zaměři-
ly na velikonoční sortiment. Ředitelem podniku 
Owl´s kids, třídy 4. A, byl zvolen celkem jedno-
značně Radek Fuchsig, jeho zástupcem byla 
zvolená Nikolka Martinková. Ve třídě 4. B byl 
široký realizační tým jednotlivých odborností – 
tým ekonomický, obchodní, reklamní oddělení, 
manažerský tým. Firma nakonec přijala jméno 
Domeček – PDVV (Po Domácku Vyrobené Věci) 
a členové fi rmy vybrali jako zástupce pro podpis 
smluv s Českou spořitelnou Zuzku Dvořákovou 
a Aničku Zumrovou.

V den exkurze děti prezentovaly svůj podnik 
přímo před ředitelem Ústecké pobočky České 
spořitelny. Na exkurzi mohly děti vidět trezor, 
mohly otevřít bezpečnostní skříňky, vybrat pe-
níze z bankomatu a zase je vložit zpět a viděly 
3 miliony v malé krabičce a nové britské libry. 
Vše bylo velice zajímavé a poučné. Děti také pl-
nily soutěžní kvíz, který vyhrála skupina žlutých: 
Kája, Kuba, Bery, Matěj Hanzal, Máťa Buzek a To-
máš Cimpl. Děti dostaly klobouk s logem České 
spořitelny. 

Všichni jsme byli natěšení na 6. dubna, kdy 
jsme měli všechny své výrobky nabízet přímo 

na Mírovém náměstí. Téměř všechny výrob-
ky byly nachystané, když do našeho projektu 
vstoupila korona krize. Děti už bohužel své vý-
robky na Mírovém náměstí neprodají, ale Čes-
ká spořitelna dětem nechala půjčku 3000 Kč, 
kterou jim půjčila do začátku jejich podnikání. 
Některé velikonoční výrobky zdobily pobočky 
České spořitelny v Ústí nad Labem a některé 
výrobky si zakoupily paní učitelky nebo mamin-
ky dětí. Děti tak mají alespoň fi nanční útěchu. 
Snad se nám podaří alespoň malý prodejní jar-
mark uspořádat ve Velkém Březně na podzim. 

Lenka Šidáková, Hana Zatloukalová

Očima 5. B:
V letošním školním roce se naše třída 5. B 

zapojila do vzdělávacího programu „Abe-
ceda peněz“, kde hlavním úkolem dětí bylo 
vybudovat vlastní fi rmu. Cílem bylo spo-
lečně dosáhnout zisk, následně si jej užít 
a část zisku věnovat na dobrou věc. Tím byla 
podpora fi nančním příspěvkem na lázeňský 
pobyt Martínka Maredy s dětskou obrnou. 
Dne 18. 9. jsme se vydali na exkurzi do Čes-
ké spořitelny v Ústí n/L, Mírové náměstí. 
Žáci byli rozděleni do skupin a prostřednic-
tvím kvízu odpovídali na otázky týkajících 

Zástupci třídy podepisují smlouvu o převzetí počátečního kapitálu.

Opatření proti koronaviru se projevila v takzvaných „přacích větách s částicemi“, které 
měly děti vytvářet v rámci domácího úkolu z českého jazyka.

Ředitel fi rmy Radek Fuchsig přebírající 
půjčku 3000 Kč do začátku podnikání.
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Nadějní atleti z Velkého Března.

• Ať už dostanu jedničku.
• Kéž bych viděl Tondu.
• Ať už je zase všechno fajn.
• Nechť se zlo obrátí v dobro.
• Kéž by už skončil Covid – 19.
• Ať už vše přestane.
• Kéž by byla škola.
A tato přání se nám nyní konečně splnila!

Ladislava Darsová

Nadějní atleti 
Velkého Března 

Při ZŠ Velké Březno působí atletický klub 
Provod. Naši žáci pod vedením Pavly Lesni-
kové, Lenky Šidákové, Jirky Hovorky a jeho 
syna Dana Hovorky podávají vynikající vý-
kony. Atletických tréninků se účastní více 
než třicet dětí. Od ledna letošního roku se 
uskutečnily 2 ze tří závodů atletické příprav-
ky. Naše družstva si vedla velmi dobře. Nejú-
spěšnějšími atlety byli Radek Fuchsig, Zuzka 
Dvořáková, Ella Nikoličová, Dan Herolt. Vel-
ké poděkování patří Pavle Lesnikové, která 
do Velkého Března dojíždí dvakrát týdně 
a dětem předává své bohaté zkušenosti. 

Naši žáci se neztrácí ani na velkých atle-
tických soutěžích v Ústí nad Labem. Tomáš 
Fuchsig se pravidelně umisťuje na prvních 
místech ve vrhu koulí a hodu oštěpem, 
Martina Šidáková je také krajskou vítězkou 
ve vrhu koulí, Dan Hovorka je úspěšným vy-
trvalcem a Vendy Vrbová je také vynikající 
půlkařkou. Držíme všem našim atletům pal-
ce, ať u tohoto krásného sportu vydrží a zaží-
vají další úspěchy. 

Doufám, že spolupráce s atletickým klu-
bem Provod vydrží co nejdéle. 

Lenka Šidáková

Školu navštívila 
Česká televize 

Školu navštívila Česká televize (ČT 1). Za-
jímala se, jak škola řeší letošní výjimečnou 
situaci.  Jan Darsa, ředitel školy

se pojmů k základům fi nanční gramotnosti 
– výdaje, příjmy, rozpočet, půjčka, spoření, 
účet, platební karta atd. Nakonec byl žákům 
předán fi nanční vklad ve výši 3000 Kč jako 
počáteční kapitál. Zástupci třídy podepsali 
smlouvu a převzali peníze. S jednotlivými za-
městnanci spořitelny se seznámili s prostory 
banky. Byla jim ukázána práce s bankoma-
tem – vklad a výběr, počítadlem bankovek, 
nahlédli do trezoru. Během třech měsíců 
jsme společně vyráběli výrobky, které byly 
určené k prodeji na předvánočním jarmar-
ku. Dne 12. 12. proběhl jarmark, který si 
děti velmi užily. Podpořili nás zaměstnanci 
spořitelny, rodiče a prarodiče dětí, ale i ve-
řejnost, která zamířila do spořitelny nebo jen 
procházela kolem. Česká spořitelna nakonec 
vklad do podnikání třídě věnovala. Tuto část-
ku jsme převedli na transparentní účet pro 

již zmíněného Martínka Maredu. Vzhledem 
k uzavření škol z důvodu koronavirové pan-
demie nás všechny mrzelo, že jsme nemohli 
podniknout žádné společné výlety, proto 
dětem byly vydělané peníze předány jako 
dárek k vysvědčení.

Dagmar Ličmanová

Přání žáků v době 
koronaviru 

Žáci 3. A měli v době domácího vzdělává-
ní za domácí úkol z českého jazyka vymýšlet 
přací věty s částicemi. Paní učitelka po návra-
tu dětí do školy našla v sešitech tyto věty:
• Kéž by nebyl koronavirus.
• Ať už chodíme do školy!

Školu navštívila Česká televize.
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Z mezinárodního dne dětí.

Žáci vybudovali hmyzí hotel.

Oslava 
Mezinárodního 
dne dětí 

V pondělí 1. 6. jsme s dětmi prvních tříd 
oslavily Mezinárodní den dětí, vyrazily jsme 
po cyklostezce na Pískovnu do Valtířova. Pro 
děti jsme zde připravily soutěžní disciplíny, 
za které děti dostaly odměny. Počasí nám 
přálo, a tak jsme si alespoň trošičku nahradily 
soutěžení na jarmarku.

Klára Budínská (vychovatelka), 
Lucie Kottnauerová (učitelka 1. st.), 

Dana Nedvědová (asistentka)

Hmyzí hotel 
pod zámkem 

Dne 8. června 2020 žáci 4. A vytvořili z pří-
rodních materiálů další hmyzí hotel. Jedná 
se již o třetí hotel ve Velkém Březně a Valtí-
řově. Konstrukci a nějaký materiál připravila 
rodina Viktorky Mendlové, za což jim moc 
děkujeme. Děti ze 4. A si také donesly mate-
riál a hotel „nacpaly“ skoro k prasknutí. První 
obyvatelé na sebe nenechali dlouho čekat. 
Ať se hmyzu dobře bydlí.

Lenka Šidáková

Návštěva prvňáčků 
v knihovně 

V pondělí 8. 6. naši prvňáčci navštívili 
knihovnu.

Paní Zatloukalová (paní učitelka a nová 
knihovnice) dětem vysvětlila, jak knihovna 
funguje, jaké knihy zde děti mohou najít 
a jak jsou knihy rozdělené. 

Děti si mohly v příjemném prostředí 
knihovny prohlédnout knihy, které si vybraly 
a na chvíli se začíst.

Klára Budínská

Škola + koronavirus
Myslím, že na hlubokou analýzu koro-

nakrize nenastal ještě ten správný čas, ani 
ve společnosti ani ve škole. 

Stále jsme pod vlivem některých omezu-
jících opatření a také protichůdných tvrze-
ní. Je potřeba ještě trochu času, abychom 
od sebe oddělili věci podstatné od nepod-

V pondělí 8. června naši prvňáčci 
navštívili knihovnu.

statných a měli jistý nadhled. Ale přesto, 
nebo právě proto, několik poznámek.

Poznámka č. 1
Zažil jsem dvoje uhelné prázdniny, několik 

chřipkových prázdnin, velmi dobře si pama-
tuji na povodně a myslel jsem, že mě v této 
oblast nemůže nic překvapit. Jak jsem se mý-
lil! Od 11. 3. 2020 prožívá naše velkobřezen-
ská škola řadu situací, které si nikdo z učitelů 
neuměl ani představit. 

Pravidelně s žáky probíráme, co dělat 
v případě požáru či jiných přírodních kata-
strof, ale jak postupovat v případě korona-
viru, v tom jsme opravdu nebyli proškoleni. 
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Vybavení rodin? Velké rozdíly! Od dokona-
lého vybavení a připojení k internetu k žád-
nému vybavení a k žádnému připojení. S tím 
se museli učitelé také vyrovnávat!

Přístup k prioritám v zahraničí: „Do vyrov-
nání podmínek mezi žáky nejvíce investova-
lo Německo, které vyčlenilo 500 milionů eur 
na vybavení škol vším, co potřebují k reali-
zaci distanční výuky. Krom toho získají po-
třebné rodiny jednorázovou dotaci 150 eur 
na zakoupení počítače nebo tabletu.“

Přistup k prioritám v Ústí nad Labem: „Pří-
spěvek 2000 Kč na každého žáka první třídy 
základní školy schválili ústečtí radní.“

Přistup k prioritám ve Velkém Březně: 
„V listopadu 2019 byla ve Velkém Březně ote-
vřena nová školní jídelna za 25 000 000,– Kč.“

Poznámka č. 3
Epidemiologové v těchto dnech vyslovují 

tento názor: „Epidemie se na podzim vrátí 
a jedno určitě nevíme – v jaké síle. Měli by-
chom proto využít tento oddechový čas, kdy 
je epidemie na ústupu, pro zlepšení toho, co 
fungovalo hůř, abychom byli dobře připrave-
ni, než přijde druhá vlna. Myslím si, že k ploš-
nému uzavření českých škol již nedojde, ale 
musíme být ve škole připraveni na karantény 
jednotlivců či celých tříd. Distanční vzdělává-
ní musí naskočit ihned bez dětských nemocí. 
Zkušenosti nám umožní žáky nepřetěžovat, 
ale zároveň dávat prostor talentovaným 
žákům a budoucím studentům. Na druhou 
stranu nám koronakrize mimo jiné připo-
mněla, že reálný kontakt mezi lidmi je nena-
hraditelný.

Poznámka č. 4
Školy se začaly na začátku května připra-

vovat na znovuotevření prvního stupně. 
Asi třetina z nich uváděla, že budou mít 
problémy, především s nedostatkem peda-
gogů. Jiné školy zdůrazňovaly nedostatek 
prostor a tříd. V televizi se objevovali i ře-
ditelé pražských renomovaných škol, kteří 
veřejnost přesvědčovali: „Bude to taková 
lepší hlídárna.“ Ve Velkém Březně jsme měli 
naopak pocit, že musíme rodičovské veřej-
nosti vyslat jasný signál o našem odhodlání 
nabídnout dětem to, co nejvíce potřebují – 
kvalitní vzdělávání, určitý řád, laskavé přijetí 
a vstřícnost k individuálním potřebám žáků. 
Od 25. 5. jsme zase školou, která poskytuje 
1. stupni prezenční přístup ke kvalitnímu 
vzdělání při zachování distančního vzdělává-
ní. V této souvislosti mě těší názor význam-
ného odborníka z oblasti školství: „Ty hodně 
motivované školy, kam chodí děti motivo-
vaných rodičů, samozřejmě fungují naplno. 
Děti z prvního stupně jsou sice po patnácti, 
ale chodí drtivá většina z nich a normálně se 
učí.“

Ve škole vznikají jasné představy o způ-
sobu dohnání látky. Na podzim budeme 

Také více než tříměsíční uzavření škol vy-
stavilo rodiče, děti zcela nové situaci. Museli 
se prakticky vyrovnávat se zajišťováním výu-
ky a kontrolou učení dětí. Rodiče byli nuceni 
do značné míry převzít na svá bedra organi-
zaci části vzdělávání, intenzivněji komuniko-
vat s učiteli a přitom zvládat chod domác-
nosti a další úkoly.

Určitý zmatek a váhání bylo cítit napříč ce-
lou společností.

Poznámka č. 2
Byly škola a rodiny dostatečně technicky 

vybaveny na distanční výuku? Velmi závaž-
ná otázka, ještě složitější odpověď. Škola 
před koronakrizí byla vybavena ve srovná-
ní s jinými vesnickými školami velmi slušně 
a IT vybavení bylo na dobré úrovni. Každý 
učitel má ve škole k dispozici svůj počítač, 
připojení na internet (download 197 Mbit/s), 
v každé ze 20 tříd je k dispozici internet, po-
čítač, projektor, plátno či interaktivní tabule, 
škola používá k výuce 54 tabletů. S rodiči ko-
munikujeme přes Bakaláře a elektronickou 
žákovskou knížku, ve školní jídelně lze oběd 
objednat přes internet, požíváme místo stra-
venek čipy. Stávající pedagogický sbor ovlá-
dá IT techniku i běžně používané počítačové 
aplikace na velmi dobré úrovni.

Stačilo to? V některých okamžicích určitě 
ne. Učitelé museli improvizovat, leckdy pou-
žívali soukromou IT techniku. Větší množství 
notebooků by např. práci učitelům zjedno-
dušilo a ulehčilo. Při úvahách o jakýchkoliv 
pozitivních změnách v této oblasti musíme 
vzít v úvahu fi nanční možnosti školy a obce. 
Je to také otázka priorit: např. jestliže v kon-
krétním čase vybavím školu moderní IT tech-
nikou, žáci v tom stejném čase budou mít 
v hodinách přírodopisu nedostatek kvalit-
ních mikroskopů. 

Vyučování v rouškách.

Dodržování rozestupů při výuce.
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Dovolte mi touto cestou ještě jednou 
za obec poděkovat dlouholeté knihovni-
ci, paní Marii Dvořanové, která vedla naši 
knihovnu ještě do nedávné doby a která 
za svou činnost v roce 2017 získala i ocenění 
v rámci ankety Knihovník roku.

Zuzana Mendlová

ZAJÍMAVOSTI 

Pozoruhodné výročí
Letos v červnu uplyne 83 let od události, 

která se nesmazatelně zapsala do dějin vel-
kobřezenského školství. 

Ministr školství Emil Franke (ve světlém 
obleku) při slavnostním otevření české školy 
13. 6. 1937 ve Velkém Březně. 

kontaktovat. Setkání by se mělo podle před-
běžných plánů konat v srpnu.

Všem jubilantům alespoň touto cestou 
dodatečně gratulujeme a přejeme vše nej-
lepší.

Hana Šlechtová, 
předsedkyně kulturní komise

Novinky z knihovny 
Začátkem června se po vynucené pře-

stávce opět pro veřejnost otevřela knihovna 
ve Velkém Březně. Na všechny příchozí če-
kalo jedno milé překvapení. Novou knihov-
nicí se stala paní Hana Zatloukalová, kterou 
mnozí znají i jako paní učitelku z místní zá-
kladní školy.

Knihovna je otevřená vždy v pondělí 
a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin. Před letními 
prázdninami bude fungovat ještě 29. června 
a 2. července. Pak by se uzavře a opět ote-
vřít by se měla poslední prázdninový týden 
27. a 31. srpna.

minimálně celé září věnovat tomu, abychom 
v celých třídních kolektivech probrali veške-
rou potřebnou látku, a mohu za pedagogic-
ký sbor garantovat, že všichni žáci, a budoucí 
deváťáci zvláště, budou v jarních měsících 
mít takové vědomosti, jako kdyby žádná ko-
ronakrize nebyla.

Poznámka č. 5
Každý učitel, který si stoupne před žáky, 

moc dobře ví, že pracovitost a pozornost 
je u různých žáků různá, mění se často také 
během vyučovacího dne a osmá odpolední 
vyučovací hodina, to je opravdu tvrdá peda-
gogická dřina. Tyto zákonitosti žákovského 
nadšení pro vzdělávání každý pedagog vel-
mi dobře zná.

Při distančním vzdělávání na 2. stupni se 
objevily situace, které nás překvapily a s kte-
rými musíme do budoucna počítat. Fyzická 
nepřítomnost učitele při distančním vzdělá-
vání přináší některé nové a pro učitele neče-
kané jevy. Do distanční výuky se nezapojuje 
mnohem větší procento žáků než při pre-
zenční výuce. Zde bereme v úvahu ty žáky, 
kteří mají vytvořené dobré technické pod-
mínky. Žáci se nepřipojují k on-line výuce, 
protože necítí přímý osobní tlak pedagoga 
a rodiče jsou v práci. Tento trend je pozoro-
ván na školách napříč Českou republikou. 
Učitelé při on-line výuce musí s tímto jevem 
počítat a ve spolupráci s rodinou nastolit 
pravidla, která zabrání, aby se žáci výuce vy-
hýbali, někdy ji až bojkotovali.

Jan Darsa, ředitel školy

KULTURA

Zájezd do zooparku 
I na letošní srpen plánuje kulturní komise 

obce uspořádat prázdninový výlet pro děti. 
Pokud nedojde k nějakým nepředvídatel-
ným komplikacím, jeli bychom autobusem 
do zooparku v Chomutově. O přesném 
termínu zájezdu budeme včas informovat 
na stránkách obce, vývěskách a sociálních 
sítích.

Kulturní komise

Gratulace 
jubilantům 

Pravidelné osobní gratulace místním ob-
čanům, kteří dosáhli významného životního 
jubilea, narušila v uplynulých měsících koro-
navirová krize. Abychom dohnali zameška-
nou dobu, rádi bychom po zklidnění situace 
všechny jubilanty pozvali ke společnému 
setkání a povídání. Obec tak bude postupně 
všechny oslavence, kteří dosáhli kulatého či 
půlkulatého výročí od dubna do července, 

Snímek velkobřezenského nádraží z roku 1903.
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Fotografi e velkobřezenského nádraží 
z roku 1903. Zde se 3. dubna 1880 narodil 
Emil Franke, ministr školství. 

Jan Darsa

MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči hlásí, informují
Ve II. čtvrtletí 2020 uskutečnila jednotka 

SDHO Velké Březno 23 výjezdů, které si vyžá-
daly 46 hodin aktivního nasazení. Výjezdová 
činnost probíhala neomezeně přes přísná 
opatření v boji s nákazou koronavirem. Přes-
to, že se nákaza nedotkla teritoria působnos-
ti JSDHO, patří jednotce velké poděkování 
za postoj v první linii boje s touto epidemií, 
o níž nelze sdělit, že byla zcela vykořeněna. 
Proto ostražitost přetrvává.

Z rozboru zásahové činnosti uvádíme:

• 12x k požárům – (hoření elektroinstalace 
– Velké Březno, požár odpadu na zahradě 
– Střekov, 3x do oblasti Ústí n. L. – Brná – 
hoření travního porostu, zahradních cha-
tek, požár lesního porostu Děčín, neohlá-
šené pálení ohně Svádov, hoření porostu 
za bývalou loděnicí Střekov, požár odpadu 
u chatek Ústí n. L. – Žižkova, požár travního 
porostu Babiny II, požár Ústí n. L. – Hrnčíř-
ská, požár lesního porostu Třebušín).

• 3x k narušené ohrožující vegetaci – (strom 
přes vozovku Zubrnice, narušený strom 

SPORT

Podzimní část 
nové sezóny 
na Jiskře

Poslední akcí Jiskry, než začala vládní ome-
zení, byla taneční zábava sportovců Velkého 
Března, kterou jsme organizovali společně 
s volejbalisty a s přispěním obce. Zábava byla 
správně načasována, protože další víkend už 
byl vydán zákaz pořádání kulturních akcí. Po-
vedla se a rádi bychom ji opět zařadili ke kaž-
doročním kulturním akcím v naší obci. Poté 
byl náš areál uzavřen a otevřel se opět až 8. 5. 
Této dlouhé pauzy jsme využili k drobným 
opravám. Natřeli lavičky, branky, střídačky, 
sloupky, zábradlí. Děkujeme obci a fi rmě MU-
CHA Honzy Charváta, díky kterým se konečně 
podařilo po povodni opravit fasádu a vyměnit 
dveře u skladu. Dlouhá pauza pomohla rege-
neraci hřiště, kdy jsme svépomocí vertikutá-
torem projeli celou plochu, vyčesali trávník 
a doseli řídké plochy. Nyní je trávník ve skvělé 
kondici. Bohužel je nám jasné, že při zatížení 
všech týmů se za pár měsíců opět vrátíme 
zpět na začátek. Věříme, že se nám společně 
s obcí podaří vybudovat další travnatou plo-
chu, která by se využívala jako tréninkové 
hřiště a sloužila by veřejnosti. Díky tomu by 
si naše děti mohly jít zasportovat, kdykoli bu-
dou chtít, i mimo tréninkové dny nebo vyme-
zené časy na umělce u školy.

v prostoru Haslice – Homole u Panny, od-
stranění větve na vozovce v prostoru Valtí-
řov – Svádov).

• 5x k dopravním nehodám (úklid po doprav-
ní nehodě mezi Velkým a Malým Březnem, 
nehoda Malé Březno, autonehoda v prosto-
ru Malečov – Kojetice, nehoda Valtířov s vy-
proštěním osoby, únik hydraulického oleje 
na vozovku Svádov).

• 1x k technické pomoci (zajištění zemřelého 
člověka v lese u Malého Března).

• 2x k ostatním událostem (hlášený únik ply-
nu Velké Březno, vyproštění uvízlého jelena 
v plotě u Malečova)

V boji s koronavirem byla prováděna 2x 
dezinfekce veřejného prostoru v oblasti Velké 
Březno – Valtířov (čekárny, lavičky, zábradlí 
atd.).

Ve zdokonalovací činnosti byl prováděn 
výcvik s gumovým člunem na Labi, se kterým 
jednotka disponuje.

V závěru relace členové jednotky apelují 
na dodržování kázně občanů v souvislosti 
s koronavirovou krizí, která není zažehnána.

V oblasti požárovosti nabádají vzhledem 
k suchu dodržování opatření k zakládání 
ohňů, jejich oznamování předem na HZS Ústí 
n. L. (hasiči l. 150).

Jaroslav Panocha, 
velitel JSDHO Velké Březno

Naše hřiště na čas osiřelo, dlouhou pauzu jsme využili k opravám a údržbě.

Ministr školství Emil Franke dne 
13. června 1397 ve Velkém Březně.
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V každém čísle zpravodaje píši o široké 
základně Jiskry, která má nyní aktuálně 106 
aktivních sportovců. Díky nasazení trenérů 
a všech funkcionářů se stále rozšiřuje. Věřím, 
že nejen obec, ale i rodiče, fanoušci a ostatní 
obyvatelé naší obce jsou rádi, že Jiskra takto 
funguje. Do nového ročníku 2020 – 2021 bu-
deme přihlašovat 7 týmů. Fotbalovou školič-
ku a mladší přípravku – trenéři Jiřina Neuma-
nová, Kristýna Neumanová, Petr Novák, Matěj 
Svoboda. Starší přípravka – Jan Kvapil a David 
Králíček. Mladší žáci – Tomáš Barvínek a Mi-
chal Berjak. Starší žáci – Jan Charvát a Zdeněk 

AORTA  ATRAKCE  BALÍK  BIBLE  BOHYNĚ  BRLOH  BUDÍK  ČOČKA  DEČKA  
DROGA  GRAFIKON  HRUDKA  CHUDOBA  JÍZDA  KONDICE  LABUŤ  
MATURITA  OSIKA  PÁTEŘ  PRÁZDNINY  REKTORÁT  SEVERÁK  SKLAD 
SNÍDANĚ  STRANA  TURISTIKA  ŽÍŽALA

Osmisměrka pro volný čas (v tajence je přání redakce čtenářům zpdravodaje, řešení tajenky najdete zcela vpravo dole)

Studnička. Dorost – David Řezáč a Jiří Vichra. 
B tým – Miroslav Hlaváček a Václav Brýda. 
A tým – Jirka Ondrka. Jak sami vidíte, je to po-
řádná porce dobrovolníků, díky kterým je fot-
bal ve Velkém Březně tam, kde je. Všem patří 
velké díky za jejich práci.

Cíl do nového ročníku je jasný. Postup 
A týmu zpět do 1. B třídy. U ostatních týmů 
se budeme snažit hlavně o udržení základny 
a udržení dětí u sportu.

První akcí, kterou budeme pořádat je 
39. ročník memoriálu Bohuslava Vejrycha 
a Václava Lukáše, který se uskuteční 8. 8. 2020 

od 10.00 hod. Na odpoledne chystáme pře-
kvapení v podobě nějakého známého týmu, 
se kterým se utká naše stará garda.

Druhou akci budeme pořádat společně 
s kontem Bariéry. Jedná se o sportovní den 
spojený s charitativní akcí. Sportovní den 
uspořádáme v sobotu 29. 8. 2020 jako rozlou-
čení s prázdninami.

Všem přeji hodně zdraví, krásné prázdniny 
plné sluníčka a těšíme se vás v nové sezoně 
2020 – 2021.

David Řezáč,
předseda klubu FK Jiskra Velké Březno

Zpravodaj Velké Březno a Valtířov jako periodický tisk územního správního celku vydává obec Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno, 
IČ: 00267139. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 10263, vychází jedenkrát za čtvrtletí a to v nákladu 700ks. 
Zpravodaj je distribuován obcí do schránek občanů Velkého Března a Valtířova zdarma. Zpravodaj je ke stažení také na webových stránkách obce 
www.velke-brezno.cz sekce Zpravodaj.
Uzávěrka dalšího čísla je 10. září 2020. Své příspěvky zasílejte na e-mail redakční rady velkobrezensky.zpravodaj@seznam.cz. Nevyžádané 
materiály se nevracejí. Redakční rada si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. 
Grafi cké zpracování a tisk: Imagine Media, s.r.o. Ve Velkém Březně, dne 25. června 2020.

Pevné zdraví všem


