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Vánoční 
a novoroční 
gratulace
Vážení spoluobčané, 
přeji vám jménem 
všech zastupitelů 
obce Velké Březno a Valtířov 
krásné a klidné prožití 
svátků vánočních. 
V novém roce 2021 
hodně štěstí, pohody 
a hlavně pevné zdraví.

Karel Jungbauer, starosta obce

Valtířovský 
vánoční strom 
září do všech stran
Vánoční strom ve Valtířově byl 
kvůli své poloze dlouhá léta 
ozdoben vždy jen z přední části. 
Letos se konečně podařilo, 
byť kvůli neočekávaným 
technickým problémům až 
s týdenním zpožděním, vzrostlý 
strom pomocí větší plošiny 
dozdobit ze všech stran.
 
Petra Kratochvílová, referent ŽP

Mobilní rozhlas
Vážení spoluobčané, rádi byste od nás dostávali informace o aktuál-

ním dění v obci, jako jsou například kulturní akce, blížící se termíny pla-
teb různých poplatků či informace o přerušení dodávek elektřiny a vody? 
Zaregistrujte se jednoduše na: https://velke-brezno.mobilnirozhlas.cz/ 
Následně budete ZDARMA dostávat: SMS zprávy, hlasové zprávy, e-maily 
či zprávy do aplikace.

Nové workoutové hřiště 
a nově oplocené hřiště

Na konci září začala stavba workoutového hřiště na místě již nevyu-
žívaného a notně zanedbaného volejbalového kurtu poblíž cyklostezky 
a fotbalového hřiště ve Velkém Březně. Nové hřiště pro sportovce a mlá-
dež nabídne posilovací prvky pro individuální cvičení v přírodě. Současně 
s úpravou okolí se připravil i prostor pro tréninkové hřiště pro malé fotba-
listy, které by tu mělo v blízké budoucnosti vzniknout. Slavnostní otevření 
hřiště proběhne v jarních měsících příštího roku.

Během listopadu také vyrostlo oplocení kolem beachvolejbalového hři-
ště ve valtířovské pískovně.

Obě akce zajišťovala fi rma Tewico, která s cenou cca 705 tisíc korun 
včetně DPH vyhrála výběrové řízení. Na obě akce získala obec dotaci, která 
by měla pokrýt 70 % uznatelných nákladů.

Zuzana Mendlová, radní

Knihovna
Máme pro Vás otevřeno v pondělí a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin. Přijď-

te si ještě před vánočními svátky vybrat něco pěkného na čtení a udělejte 
si večer trochu času na knížku, ať už půjčenou pro sebe nebo pro děti. 
Máme spoustu říjnových i listopadových novinek z knihovny z Ústí nad 
Labem pro děti i dospělé, které si ještě nikdo nestihl přečíst!

Těším se na Vás!
Hana Zatloukalová, knihovnice
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Pro naše občany připravujeme nová hřiště. V knihovně je pro vás připravena bohatá nabídka.
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Provozní doba 
sběrného místa

V období 1. 12. 2020 – 31. 3. 2021 dochází 
ke změně otevírací doby sběrného místa. Bude 
otevřeno pouze v sobotu a to od 10–15 hod. 

Žádáme občany, aby nenechávali elektro-
niku a velké spotřebiče mimo otevírací dobu 
před branou sběrného místa, ale aby využili pro 
odkládání spotřebičů otevírací dobu sběrného 
místa.

Petra Kratochvílová, 
referent Životního prostředí

Recyklace 
jedlých olejů

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

Občané mohou celoročně olej z kuchyně při-
nášet do sběrného místa (SM) v plastových lah-
vích, které se poté budou ukládat do speciální 
nádoby k tomu určené.

Jak ho tedy správně shromažďovat? Řešení 
je snadné. Stačí použitý olej postupně shroma-
žďovat do PET lahve a po naplnění pečlivě uza-
vřít, donést do SM a předat oprávněné osobě. 
Doporučujeme k uskladňování používat právě 
PET lahve, které jsou pevné a snadno se uzaví-
rají. 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 jej lze využívat pro získávání tepel-
né i elektrické energie.

Petra Kratochvílová, 
referent Životního prostředí

Rozpočet obce Velké 
Březno na rok 2021

V momentě, kdy držíte v ruce Velkobřezenský 
zpravodaj, by už mělo být jasné, zda zastupite-
lé schválili rozpočet obce na rok 2021. V době 
uzávěrky zpravodaje se však nejdůležitější do-
kument obce ještě dolaďoval. Zvlášť v dnešní 
době je velice složité plánovat všechny příjmy 
i výdaje obce.

Kvůli vládním opatřením a předpokládané-
mu poklesu daňových příjmů se obcím jejich 
daňové příjmy sníží v řádu miliard korun. Jen 
naše obec přijde podle současných předpokla-
dů v příštím roce zhruba o 7 milionů korun.

Rozpočet na rok 2021 je navržený jako vy-
rovnaný s tím, že některé investiční akce by 
obec hradila z již uzavřeného úvěru u Komerč-
ní banky, případně přímo z uspořených peněz. 
V současnosti má obec uloženo na svých účtech 
kolem 36 milionů korun. Z těchto prostředků by 
obec pokryla vzniklý propad tak, aby byl rozpo-
čet stále vyrovnaný. Některé investiční akce pak 
proběhnou pouze za předpokladu, že uspěje-
me s žádostmi o dotace.

Karel Jungbauer, starosta

Zdražení odpadů
Bohužel v této krizové době budeme muset 

pravděpodobně od roku 2021 přistoupit k na-
výšení ceny za likvidaci komunálního odpadu. 
Několik posledních let totiž náklady na likvida-
ci odpadu daleko převyšují příjmy z poplatku, 
který obec od obyvatel vybírá. Vedle prudkého 
zdražení nákladů na likvidaci odpadu, včetně 
nákladů na dopravu od svozové fi rmy a poplat-
ku za skládkovné, navíc zvlášť letos enormně 
narostly i celkové objemy odpadů.

Pro porovnání:
V letošním roce zaplatí obec za likvidaci ko-

munálního odpadu (pouze černé popelnice) 
zhruba 1,8 milionu korun. Příjmy za poplatek 
za popelnici od všech poplatníků dělá 1,2 mili-
onu. Rozdíl tak musí obec dorovnat z jiné roz-
počtované položky. Další statisíce vydává obec 
za odvoz zbylého odpadu ze žlutých či mod-
rých kontejnerů a za odvoz odpadu uloženého 
ve sběrném dvoře.

Z výše uvedeného vyplývá, že při částce 1,8 
milionu, děleno počtem poplatníků v obci (cca 
2440), vychází částka na 738 Kč za osobu. Obec 
tedy plánuje zvýšit poplatek ze současných 500 
korun na 700 Kč/rok.

Karel Jungbauer, starosta

Cena vodného 
a stočného 
pro rok 2021

Ke konci roku dochází ke zpracování nákla-
dových položek pro výpočet ceny vodného 
a stočného pro další období. Z důvodu navy-
šování některých vstupů, jako jsou například 
energie, chemikálie, opravy vodárenského a ka-
nalizačního zařízení lze předpokládat, že v roce 
2021 dojde k navýšení ceny za vodné a stočné.

O konečné výši ceny, kterou musí odsouhla-
sit zastupitelstvo obce, vás budeme včas infor-
movat.

Kateřina Katzerová,
vedoucí Provozu vodovodů,

kanalizací a ČOV Obce Velké Březno

Aktuální vývoj 
kolem ČOV

Krátká informace o aktuální situaci na akci In-
tenzifi kace Čistírny odpadních vod (ČOV) Velké 
Březno a přepojení ČOV Valtířov na ČOV do Vel-
kého Března. Obec podala žádost na Státní fond 
životního prostředí, který však do současné 
doby nerozhodl o poskytnutí dotace. Jelikož se 
jedná o velkou investici, kterou obec bez dotač-
ních prostředků nemůže uskutečnit, nezbývá 
než čekat na rozhodnutí. Veškeré požadované 
podklady podala obec řádně a včas.

Karel Jungbauer, starosta

Velké opravy 
bytových domů

V průběhu letních a podzimních měsíců se 
uskutečnily velké opravy čtyř obecních byto-
vých domů.

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Oprava fasády domu v Zahradní ulici.
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• Zateplení domu č. p. 248 v ulici Litoměřická 
v celkové výši 2 058 816 Kč

• Zateplení domu č. p. 149 v ulici Ústecká v cel-
kové výši 1 149 817 Kč

• Zateplení domu č. p. 152 v Ulici Ústecká v cel-
kové výši 1 149 817 Kč

• Na zateplení výše uvedených domů, obec 
požádala o dotaci. Celková výše dotace by 
měla činit cca 30–35 % uznatelných nákladů.

Dále byla zahájena oprava fasády na histo-
rickém domě v ulici Zahradní č. p. 142. Celková 
cena, kterou hradila obec ze svého rozpočtu, se 
vyšplhala na cca 1,3 milionu korun. 

Karel Jungbauer, starosta

Opatření proti 
šíření epidemie 
koronaviru

Stejně jako v jarních měsících provedla jed-
notka sboru dobrovolných hasičů několikrát 
dezinfekci laviček a zábradlí v autobusových za-
stávkách. Obec poskytla dezinfekční prostředky 
pro obyvatele domů s pečovatelskou službou.

Obec opět zřídila telefonní linku pro osaměle 
žijící osoby, které by v době vyhlášení nouzové-
ho stavu potřebovaly pomoc při zajištění náku-
pů či s dodáním roušek a dezinfekce.

Karel Jungbauer, starosta

Výsadba stromů
Během měsíce října zkrášlilo okolí naší obce 

více než dvacet nově vysazených stromů. Šest-
náct vzrostlých stromů lemuje od října chod-

ník z Velkého Března do Valtířova. Stromořadí, 
které tvoří ptačí třešně, časem odcloní pohled 
na vedlejší pole a kolemjdoucím přinese v létě 
příjemný stín. Tuto výsadbu podpořila Nadace 
ČEZ (www.nadacecez.cz) v rámci svého grantu 
Stromy fi nanční částkou ve výši 76 480 korun. 
Dvě vzrostlé lípy srdčité rostou také u nově vy-
budovaného workoutového hřiště poblíž cyklo-
stezky ve Velkém Březně. Dalších pět ovocných 
stromků přibylo v rámci celorepublikového pro-
jektu 72 hodin, o kterém je zmínka v jiném textu 
zpravodaje. 

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala 
všem, kteří se během celého roku snažili zvele-
bovat a zkrášlovat okolí naší obce, ať na svých 
zahrádkách, tak i na veřejných prostranstvích. 
Věřím, že v tom budeme všichni pokračo-

vat i v nadcházejícím roce 2021. Do nového 
roku Vám přeji nejen hodně zdraví a štěstí, ale 
i spoustu dobré nálady. 

Zuzana Mendlová, radní

Kulturní ohlédnutí 
I na letošní rok naplánovala obec mnoho roz-

manitých akcí. Některé jsme si stačili ještě užít, 
ale většinu překazil nástup koronaviru.

První akcí, která si vždy vyžádá včasnou 
a dlouhodobou přípravu, je Obecní ples. Letos 
opět zahrála naše stálice, kapela Brass Bombers. 
Role konferenciérky se tentokrát ujala usmě-
vavá Alenka Skálová. Byla připravena bohatá 
tombola, skvělé občerstvení a nechyběl ani po-
pulární foto koutek.

Hned po plese přišla řada na rozmanité mas-
ky na Dětském maškarním karnevale. Na všech-
ny děti čekala v sále Kulturního domu Tivoli 
spousta soutěží a zajímavých odměn.

Ještě na začátku března stihly oslavit místní 
ženy svůj svátek – MDŽ.

A pak jsme se začali těšit na dlouho oče-
kávané představení „Líbánky na Jadranu“ 
v pražském divadle Studio DVA, které se mělo 
uskutečnit v polovině března. Bohužel začala 
první vlna koronaviru a představení se přesu-
nulo na začátek září. Herci Bohumil Klepl a Eva 
Holubová jako představitelé hlavních rolí ne-
zklamali a představení jsme si všichni užili.

V červnu se ještě konala ve Valtířově již tra-
diční Noc kostelů a v červenci se stihl uskutečnit 
třetí ročník Tivolího hudebního léta.

Od září, kdy se pomalu začala situace opět 
zhoršovat, bylo jasné, že z konání dalších akcí 
zřejmě sejde. A následující vývoj to jen potvrdil. 
V říjnu tak odpadl lampiónový průvod a nako-

Nové třešňové stromořadí vysázené díky Nadaci ČEZ a jejího grantu Stromy.

Nové oplocení hřiště v pískovně.
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nec jsme museli oželet i slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu i Mikulášskou zábavu pro 
děti.

Vzhledem k celkově složité situaci, jsme se 
rozhodli změnit zažitý systém gratulování jubi-
lantům. Místo osobních návštěv v domácnos-
tech proběhlo v srpnu první setkání jubilantů. 
Bylo to moc příjemné posezení, i když takřka 
v komorním počtu. Další setkání mělo proběh-
nout na konci listopadu, ale bohužel se nemoh-
lo, vzhledem k vládním nařízením, uskutečnit. 
I proto v tomto vydání nenajdete jména osla-
venců, kteří by kulaté životní jubileum oslavili 
koncem roku. Touto cestou jim alespoň na dál-
ku přejeme vše nejlepší do dalších let a hlavně 
spoustu zdraví.

Doufám, že blížící se rok 2021 budeme moci 
všichni prožít bez omezení a dle svých představ. 
Pokud to situace dovolí, první velkou akcí, která 
by se měla uskutečnit, bude Obecní ples.

Ráda bych touto cestou popřála všem obyva-
telům Velkého Března a Valtířova klidné a hlav-
ně pohodové vánoční svátky. Po celý rok 2021 
pevné zdraví a spoustu úžasných zážitků, nejen 
s těmi nejbližšími.

Hana Šlechtová, místostarostka 
a předsedkyně Kulturní komise

ZASTUPITELSTVO 

Vánoční přání
Milí spoluobčané, pomalu končí nejdiv-

nější rok z mnoha posledních. Proto si do-
volujeme vám popřát pohodové prožití vá-
nočních svátků a v novém roce 2021 hodně 
štěstí, zdraví a co nejvíce důvodů k úsměvu, 
prostě aby byl ten příští rok lepší ve všech 
ohledech než ten letošní. 

S úctou
Iva Charvátová, Pavla Hasprová, 

Michal Kulhánek, Michal Šidák, 
Jan Šotka, Karel Turek

– zastupitelé obce za ODS

Krátké ohlédnutí 
za krajskými volbami

Přestože krajské volby proběhly již před 
více než dvěma měsíci, dovolím si malé 
ohlédnutí. Předem bych chtěl od srdce po-
děkovat všem Velkobřezňákům, Vítovákům 
a Valtířovákům za podporu ODS a za prefe-
renční hlasy pro mou osobu. DĚKUJI! Do vo-
leb jsem šel s cílem pomoci ODS a zejména 
Tomáši Riegrovi, kandidátovi za Ústecko, 
k co nejlepšímu výsledku, což se podařilo. 
ODS se stala 2. nejsilnější stranou v krajském 
zastupitelstvu a Tomáš krajským radním pro 
majetek a investice.

Ač to tak nevypadá, dotýká se krajská poli-
tika také běžného života v naší obci. Proto je 
dobré mít spřízněnou osobu v tomto vyšším 
patře politiky, zvlášť když se v následujících 
letech bude naše obec potýkat s výpadkem 
příjmů v rozpočtu a každá podpora z vnějš-
ku se bude hodit. Je potřeba se zasadit o to, 
aby pomoc kraje zase nesměřovala do jiných 
oblastí, než je Ústecko. Vždyť i my chceme 
mít opravené silnice, dobré dopravní spojení 
nebo chceme větší podporu pro naše spor-
tovní oddíly. Prostě je na místě podporovat 
ty strany a kandidáty, jejichž volba může Vel-
kému Březnu pomoci.

A co na závěr? V naší obci jsme volili takto: 
1. ANO – 213 hlasů (30 %), 2. ODS – 114 hlasů 
(16 %), 3. Starostové – 75 hlasů (11 %), 4. SPD 
– 60 hlasů (9 %), 5. Piráti – 57 hlasů (8 %) atd. 
Výsledky tedy (vyjma SPD) odrážejí celore-
publikový potenciál stran a hnutí. Tento vý-
sledek voleb je pro mě výzvou. Chtěl bych se 
aktivněji vrátit do politiky a pomáhat naše-
mu Velkému Březnu (a Valtířovu). Budu rád, 
když se v budoucnu budu těšit stejné, pří-
padně i větší přízni voličů. Do nového roku 
2021 všem přeji, aby měli hodně důvodů být 
spokojeni s prací svých politiků ☺.

Michal Šidák, zastupitel obce, člen ODS

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Okénko 
do mateřské školy

Plánů na školní rok 2020/2021 máme sice 
mnoho, ale již od září se potýkáme s rušením 
kulturních, sportovních i dalších akcí z důvo-
du nouzového stavu. Povedlo se jen úvodní 
setkání s rodiči a několik divadelních před-
stavení. Avšak opět neproběhlo z jara odlo-
žené vystoupení skupiny Emongo, na spo-
lečné bubnování, které mělo být nejdříve 
součástí červnového rozloučení se školáky 
a pak v září na uvítanou nových dětí, jsme se 
moc těšili; nemohli jsme se zúčastnit olympi-
ády mateřských škol v Děčíně; neuskutečnilo 
se ani již tradiční „Dýňování“ – společné tvo-
ření rodičů a dětí, podzimní výlet do obory 
ve Mstišově, vítání nových občánků a další.

Dýňování nakonec proběhlo formou 
projektového dne – děti přišly do školičky 
v maskách čarodějů, kouzelníků, různých víl 
a pohádkových bytostí. Od rána se kouzlilo 
a tančilo. Některé děti přinesly nádherně 
vydlabané a nazdobené dýně již z domova. 
Ostatní tvořily ve školičce, využívaly přírod-
niny, které nasbíraly při vycházkách. Výsta-
va dýní byla překrásná! Ale to ještě nebylo 
všechno, venku na školní zahradě na děti 
čekal halloweenský osmiboj, ten si opravdu 
užily – běhaly, skákaly, házely, … na závěr 
pak teplý čajík a malé mlsání.

Den stromů 20. října jsme oslavili opravdu 
patřičně, o stromech a jejich významu jsme 
si povídali, malovali a vybarvovali obrázky, 
třídili stromy, listy a jejich plody, … ale hlav-
ně jsme na školní zahradě vysázeli jabloň 
a třešeň, budeme o ně s láskou pečovat, aby 
se jim u nás dařilo!

Opět nás navštívil pes Maxmilián se svým 
pánem. Poučili nás, jak se k pejskům máme 
chovat a jak o ně správně pečovat. Také nám 
ukázali, jak můžeme pejska učit různé kous-
ky, aby se cvičení líbilo pejskovi i nám. 

Během podzimu jsme již tradičně sbírali 
kaštany pro zvířátka. Proběhl sběrový týden 
starého papíru, drobných elektrospotřebičů 
a vysloužilých baterií. Také bylo umožněno 
vánoční focení dětí, o které rodiče projevili 
zájem.

Abychom nakonec nepřišli i o předvánoč-
ní a vánoční atmosféru, rozhodli jsme se, že 
se budeme raději spoléhat sami na sebe. 
Doplnili jsme ŠVP o téma „Připravujeme se 
na advent“ a těšili se, jak budeme společně 
s dětmi vyrábět ozdoby, řetězy, perníčky, 
sušit ovoce a zdobit celou MŠ. Bohužel nám 
tyto plány trochu překazila 10-ti denní ka-
ranténa, paní učitelky ale nelenily, výzdobu 
školičky připravovaly doma. Po karanténě 
jsme se již společně s dětmi vrhli na výzdobu 
školní zahrady a slavnostně rozsvítili školko-
vý vánoční strom.

Děti nepřišly ani o „Mikulášské zvonění“, 
zakoupili jsme kostýmy Mikuláše, čerta a an-
děla a připravili pro děti program i s nadíl-
kou. Navzdory všemu se pokusíme dětem 

Společná práce dětí z mateřské školy
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ve školce udělat příjemnou vánoční atmosfé-
ru. Opět však budeme muset oželit společné 
vánoční tvoření s rodiči a třídní besídky.

Zájmové kroužky v mateřské škole běží, 
přeci jen fungujeme za jiných podmínek než 
základní škola, děti se ráno scházejí a odpo-
ledne rozcházejí z jedné třídy. V době nemo-
ci paní učitelek jsme museli děti slučovat 
do dvou tříd, aby školka mohla dále fungo-
vat a nemusela se uzavírat. Situace ohled-
ně zajištění provozu se mnohdy řeší ze dne 
na den, a to bohužel stále trvá. Jsme moc 
rádi, že rodiče reagovali na naši prosbu a ti, 
kteří mohli, si na přechodnou dobu nechali 
děti doma. 

Jelikož máme povinnost zajistit nepřítom-
ným předškolákům distanční výuku, přistou-
pili jsme k již osvědčené formě z jara a pra-
videlně zpracováváme a prostřednictvím 
webové stránky zveřejňujeme týdenní té-
mata pod názvem „Hrátky pro předškoláky“. 
Rodiče najdou náměty a inspiraci pro různé 
domácí i venkovní činnosti. Již se těšíme, 
až nám své práce, tvoření, fotografi e apod. 
předškoláčci přinesou ukázat a povypráví, 
jak si společný čas s rodiči užili, ať jsou doma 
z preventivních či jiných důvodů. Až situace 
zcela dovolí, určitě se s rodiči sejdeme a vše 
dotáhneme.

Předškoláci sázejí třešeň.

Děti z mateřské školy pod ozdobeným a nasvíceným vánočním stromem.

Na jaro máme již zajištěnu „Plaveckou ško-
ličku“ – desetitýdenní předplavecký výcvik 
pro předškoláky a event. mladší zájemce. 
Také školku v přírodě v krásném prostředí 
Lužických hor – Chata U Myšáka. Uvidíme, 
jak vše dopadne?!

V závěru bych ráda poděkovala všem rodi-
čům za pochopení a dodržování našich opat-
ření ohledně prevence a ochrany proti viro-
vým onemocněním! Velké díky také všem 
zaměstnancům MŠ za nasazení, se kterým 
ke své práci přistupují. Je jasné, že je provází 
strach o sebe a své blízké, přesto se snaží dě-
lat svou práci co nejlépe.

Všem dětem i dospělým přejeme pevné 
zdraví, klidné Vánoce a šťastný nový rok!

Pavla Hasprová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Ukliďme Česko 
ve Velkém Březně 

Již po páté se žáci třídy 5. A zúčastnili celo-
republikového projektu Ukliďme Česko. Žáci 
vybaveni rukavicemi a pytli z projektu, vyra-
zili uklízet okolí Homolského potoka a potok 
samotný. Z potoka děti vybraly hodně ple-
chovek, pet lahví a obalů od pitíček. Jako bo-
nus uklidily okolí a část vnitřku řopíku u řeky 
Labe. Celkem děti naplnily 14 pytlů odpadu, 
který odevzdaly do místního sběrného dvo-
ra. Všem žákům 5. A moc a moc děkuji za je-
jich ochotu uklízet a dělat něco pro své okolí. 

Lenka Šidáková

Akce 72 hodin.
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72 hodin 
ve Velkém Březně 

Také letos se naše škola, konkrétně třída 
5. A, zapojila do dobrovolnických prací 72 
hodin. V rámci tohoto celorepublikového 
projektu jsme s dětmi zasadili 5 ovocných 
stromů. I přes přísná epidemiologická opat-
ření se nám podařilo vsadit třešeň do pískov-
ny a k základní škole, jablůňka našla své mís-
to vedle místní knihovny. Zbylé 2 stromy si 
zasadily děti v MŠ s paní ředitelkou Haspro-
vou. Brigádníci z 5. A Viky Mendlová, Tomáš 
Cimpl, Kája Tučková a Matyáš Buzek se sešli 
v sobotu odpoledne před knihovnou a vy-
zkoušeli si na vlastní kůži rytí, sázení, přihrno-
vání hlíny a zalévání stromků. Děkuji jim moc 
za pomoc a také děkuji paní učitelce Zatlou-
kalové, Zuzaně a Sofče Mendlovým a Majdě 
Šidákové, že nám se vším pomohly. Všichni 
účastníci dostali dáreček v podobě malého 
květináčku s hlínou, do kterého vsadili tužku, 
ze které dětem vyrostou bylinky. Za dárečky 
pro děti a stromy moc děkujeme organizáto-
rům projektu 72 hodin. 

Novým stromkům přeji dobré zakořenění, 
ať se jim u nás v obci krásně roste, kvete, plo-
dí a vandalové se jim vyhýbají oklikou. 

Lenka Šidáková, garant projektu 72 hodin

Sazka Olympijský 
víceboj již po osmé 

V pátek 11. 9. 2020 proběhl již osmý roč-
ník Sazka olympijského víceboje pro 1. stu-
peň. Žáci absolvovali 8 disciplín (vytrvalost, 
sprint, skoky, hody, rovnováhu a posilovací 
cvičení). Z každé třídy 4 nejlepší chlapci a 4 
dívky dostali medaili na slavnostním vyhod-
nocení v aule naší školy. Všichni žáci si užili 
hezkou atmosféru nástupu, společnou roz-
cvičku a samotné sportování. Nejlepším gra-
tuluji a všem děkuji za příkladné sportovní 
chování a jejich snahu, protože ta je nejdů-
ležitější.

Lenka Šidáková, garant SOV

Dar pro 
Martínka Maredu 

Vážení spoluobčané, ráda bych se s Vámi 
podělila o radostnou zprávu. V této těžké 
době, kdy má hodně lidí i fi rem fi nanční pro-
blémy, se našla společnost, která podpořila 
Martínka Maredu částkou 30 000 Kč na jeho 
pobyt v lázních. Za tímto dobrým skutkem 
stojí Jindřiška Šedivcová a fi rma Chart Fe-
rox a.s. z Děčína, kde paní Šedivcová pracu-
je. Paní Šedivcová je zároveň obyvatelkou 

Velkého Března a v naší základní škole má 
dvě dcery. Všechny charitativní akce, které 
naše škola pořádá vždy aktivně podporuje, 
a právě tyto akce byly její motivací k podání 
žádosti o příspěvek na lázně. Ještě jednou jí 
i fi rmě Chart Ferox moc děkuji nejen jménem 
svým, ale hlavně jménem rodiny Maredo-
vých, kterým tento příspěvek moc pomůže. 
Tajně doufám, že se epidemiologická situace 
natolik vylepší, že budeme moct před Váno-
ci uspořádat další Fun dražbu a Martínkovi 
přispět na „odrážedlo“, které by mu pomohlo 
k lepšímu pohybu. 

Lenka Šidáková

Několik 
školních postřehů 
z doby covidové 

V srpnu 2020 se rozvolňovala protiepide-
miologická opatření v celé společnosti, lidé 
se vraceli z Chorvatska, několik mých zná-
mých si zajelo do Itálie… Pro velkobřezenské 

Společné foto účastníků akce Ukliďme Česko.

Osmý ročník Sazka olympijského víceboje. Odrážedlo usnadňující pohyb.
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Mikuláš se svým doprovodem na Základní škole ve Velkém Březně.

V pražském Karolinu proběhl další díl diskusního pořadu Fokus Václava Moravce. 
Zleva: Arnošt Goldfl am, ministr školství Robert Plaga, Václav Moravec a slečna učitelka 
Barbora Slámová ze Základní školy Velké Březno.

Dlouhodobá snaha o kvalitní interneto-
vé připojení (v poslední době ve spoluprá-
ci se společností Amigonet) se vyplatila. 
Častý problém některých škol, že internet 
tzv. padá, se díky kvalitě našeho připojení 
(download 599 Mbit/s, upload 420 Mbit/s) 
naší školy většinou netýká. 

V době on-line výuky zaznamenala škola 
nebývalé množství kladných ohlasů na kva-
litní práci učitelů. Tím, že řada rodičů se mu-
sela na nějakou část dne přeměnit na učitele 
a často se tedy na vlastní kůži přesvědčili, 
jak je náročné udržet pozornost dítěte a zá-
roveň něco svého potomka naučit. A také 
jistě sehrálo roli to, že rodiče se stali tichými 
svědky výuky, někteří měli vlastně možnost 
se denně zúčastňovat výuky a práci jednot-
livých učitelů tak hodnotit. Často totiž rodič 
za celou školní docházku nevidí učitele pří-
mo ve výuce.

Jan Darsa, ředitel

Mikulášská nadílka 
na ZŠ Velké Březno 

 Příznivější epidemiologická situace do-
volila nebeské a pekelné návštěvě zavítat 
do všech tříd 1. stupně. Všechny děti byly 
obdarovány dobrůtkami, které byly pořízeny 
z účtu Rady rodičů, za nákup děkujeme Klár-
ce Budínské. Čert v podání Jirky Černého, byl 
úžasný, zlobivcům vůbec nic nedaroval. To-
máš Fuchsig alias Mikuláš se velice důstojně 
zhostil své role. Čtveřici doplnili dva Andělé 
v podání Majdy Šidákové a Sofči Mendlové.  
Andílci ve většině tříd děti chválili, takže k sl-
zičkám nebyl moc důvod. Některé děti přeci 
jen plakaly a jiné zadržovaly slzy velice sta-
tečně. Doprovod naší skvělé čtveřici dělala 
paní asistentka Hanka Michalčíková, která 
byla vynikajícím koučem. Budeme se těšit 
zase za rok.

Lenka Šidáková

pedagogické pracovníky bylo minulé obdo-
bí velmi silným zážitkem, a proto představě, 
že máme vše za sebou, nikdo z pedagogů 
neuvěřil. Ještě v srpnu se scházejí učitelé 
a proškolují se ve vedení videokonferencí. 
Tyto získané dovednosti jsou podpořeny zis-
kem dotace z ministerstva ve výši 510 000 Kč. 
Při velmi složité situaci na trhu se daří ve vel-
mi krátké době realizovat nákup 27 noteboo-
ků (včetně softwaru a antivirové ochrany), 10 
grafi ckých tabletů a 10 reproduktorů. Druhá 
vlna pandemie nás v podstatě nepřekvapila 
a on-line výuka se od prvních dnů řídila roz-
vrhem, který zahrnoval přímý kontakt učitele 
se žáky, ale také samostatnou práci žáků.

V souvislosti s on-line výukou došlo k pre-
zentaci školy na veřejnosti: 
A) v červnu 2020 dvakrát odvysílala ČT 

ve večerních zprávách krátkou reportáž 
z naší školy;

B) diskusního pořadu Fokus na ČT 24 mode-
rátora Moravce se společně s ministrem 
Plagou zúčastnila v druhé polovině října 
i slečna učitelka ze Základní školy z Velké-
ho Března Barbora Slámová;

C) dále v těchto dnech pořídila a zveřejnila 
ČTK řadu fotografi í z on-line výuky naší 
školy.

Škola podpořila online výuku zapůjčením 
10 tabletů do rodin a v současné době máme 
k dispozici 20 SIM karet na neomezená data 
na 3 měsíce od společnosti T-Mobile pro po-
třebné žáky. 
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Distanční výuka 
– peklo nebo výhra 
pro třídu 5. A? 

Už na jaře se díky Covidu-19 z „mých ma-
lých čtvrťáků“ stali velcí, samostatní školáci. 
Teď na podzim se z „mých velkých páťáků“ 
stali přes noc „VELCÍ AJŤÁCI“. Jak se s tím po-
pasovali? Lépe než jsem si i já dovedla před-
stavit. Moji žáci začali během týdne samostat-
ně používat email, Google meet, Jamboard 
a v neposlední řadě program malování.

Děti jsem během distanční výuky postavi-
la před několik výzev, s kterými se popasova-
ly výborně. První výzvou bylo ztvárnit svoji 
představu o Covidu-19. Nejlépe si s tímto 
úkolem poradil Víťa Maximovič, Editka Relli-
gová, Nikolka Martinková, Vašek Grivalský, 
Kuba Šupík, Míša Blažková a Eliška Kupcová.

Další výzvou byla slohová práce doplněná 
obrázkem opět v programu malování. S tou-
to výzvou si nejlépe poradil Matyáš Berjak, 
Radek Fuchsig, Kája Tučková a Adélka Droz-
dová.

A poslední výzvou byla narozeninová po-
zvánka. S tou si nejlépe poradil Péťa Nosek, 
opět Nikolka Martinková a Editka Relligová.

Některé ceny za vynikající výkony už byly 
předány v zámku za přísných hygienických 
podmínek a některé ceny na své majitele če-
kaly v prázdné třídě až do konce listopadu, 
kdy bylo opět zahájeno běžné vyučování.

Na každé situaci je potřeba najít něco dob-
rého a „moji páťáci“ ukázali, že se umí ke vše-
mu postavit čelem. Po dobu distanční výuky 
„makali“ všichni a já jim i jejich rodičům moc 
děkuji.

Lenka Šidáková, třídní učitelka 5. A

Jak vidí podzim 
děti ze třídy 5. B 
PODZIM MÁM RÁD/A, PROTOŽE…

Ema Šimková
Podzim mám ráda, protože s taťkou cho-

díme na houby, i když letos chodí na houby 
beze mě, protože má ve všední dny volno, a to 
já jsem ve škole.

Pak se mi hrozně na podzimu líbí, že když 
se venku rozhlédnu, vidím všude jenom nád-
herné barvy.

Miluji, když chodíme na procházky (ten čer-
stvý vzduch mi dělá dobře). Potom přijdeme 
domů a taťka zatopí. Mamka nám udělá čaj 
a společně koukáme na pohádky.

Anička Zumrová
Podzim mám ráda, protože není už tak ve-

dro, na stromech a keřích jsou krásné barvy 
a zvířátka se pomalu zbarvují.

Podzim nemám ráda, protože musím hra-
bat listí, je mlha a nemůžu si hrát s tátou, pro-
tože jde topit a to mu trvá strašně dlouho.

Martina Studničková
Podzim mám ráda, protože se mi líbí pod-

zimní barvy. Protože když jsem venku a pak 
přijdu domů, je mi teplo, je to zajímavé, pro-
tože jsem prochladlá a přijdu do toho tepla. 
Podzimní barvy mám ráda, protože je svět 
barevný a ne jenom zelený.

Na podzimu mi vadí bahno, protože přijdu 
do předsíně a našlapu tam, a taky protože to 
bahno mám všude na oblečení.

Alžběta Šleisová
Podzim mám ráda, protože je ráno zima 

a když jdu do školy, tak se potom ve škole za-
hřeji a hodně mi tečou nudle (pořád pšikám, 
dokonce i teď si držím nos).

Mám ráda podzim ještě z tohoto důvodu 
a ten důvod je, že se barví hodně listí.

Když jdu ve Velkém Březně alejkou, tak je to 
takový hodně příjemný pocit jako… jako když 
projdu vodopádem s vlažnou vodou a hned 
se osuší. Začíná nový školní rok a já se vždy 
těším.

Matěj Novák
Podzim mám rád, protože se mi líbí ranní 

mlha. Oproti létu je po ránu větší zima, podle 
mě je to o dost příjemnější. Nejradši mám to, 
když topíme v krbu a postavíme si malý stolek 
a pijeme čaj, hrajeme deskové hry a povídá-
me si. Mám rád, když se obarví listy a můžeme 
pouštět draka. Na podzimu se mi nelíbí, že je 
brzy tma.

Na podzim slavíme tátovy a ségry narozeni-
ny. Jezdíme na kole a skateboardu. Chodíme 
sbírat kaštany, žaludy a barevné listy. Pomalu 

začínáme dávat do krmítka krmení pro ptáč-
ky. Se ségrou malujeme křídami na chodník. 
Občas jdeme se školou i ven. Mění se čas, kte-
rý je pro mě přirozenější. Proto mám podzim 
tak rád.

Šimon Voráč
Podzim mám rád, protože je doma teplo 

a venku zima a mám rád, jak se venku mění 
listí a nelíbí se mi, jak je vlhko a na autě máme 
rosu a je mlha.

Michal Vejmelka
Podzim mám rád, protože listí na stromech 

mění svojí barvu a skoro každé ráno je mlha 
a chodíme někdy na houby. Na podzimu se 
mi nelíbí, že ráno je bláto.

Gusta Pečiva
Podzim mám rád, protože padá listí a s tá-

tou a s mámou chodíme do lesa. Dáme zví-
řátkům do krmelce jablka. Jdeme do lesa, pro-
tože padá listí a já se tam schovávám do listí. 
Mám ho rád, protože je hezké listí. Taky se mi 
líbí Vánoce, hlavně ty dárky.

Petr Mašek
Podzim mám rád, protože mě se líbí ráno 

mlha, tu zimu, není takové horko, změna ba-
rev stromů, ty zbarvené listy. Mně se líbí tře-
ba Kozí vrch, když je jedna půlka vybarvena 
a druhá je zamlžena, líbí se mi, jak opadávají 
listy.

Vláďa Plíva
Podzim mám rád, protože sleduji ze školy 

mlhu, jak stoupá. A ještě se mi líbí, jak padají 

Předávání ocenění na zámku za kresby „coviďáku“.
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listy ze stromů. „Nó a nelíbí se mi, že začíná být 
zima!!!“ Brzy budou Vánoce.

Karolína Tichovská
Podzim mám hrozně ráda, protože už 

konečně jsou houby, hrozně mě baví být 
na houbách, sbírat je a mít radost z toho, že 
jsem konečně něco našla. Mám také ráda, 
když přijdeme z nějakého výletu z přírody, tak 
jak jsem promočená a pak jdu do tepla na po-
lévku.

Když je podzim, tak si ráda čtu venku nebo 
u velké lampy na gauči. Na podzim ráda cho-
dím do školy, protože když jdeme ven, tak 
koukám na přírodu.

Na podzimu moc nemám ráda, že venku je 
mlha, protože se přes ní nedá koukat na hory.

Dorka Nabiová
Podzim mám ráda, protože se krajina mění. 

Z dlouhé školy jdu domů, do teplíčka. Listy 
jsou červené, zlaté a oranžové, opadávají šťav-
naté plody ze stromů. Taky je delší noc a brzy 
se stmívá. Víc prší, déšť mám ráda.

Ptáčci odlétají do teplých krajin, líbí se 
mi, jak se ráno nashromáždí a potom odletí 
do teplých krajin. Zimní spáči hledají potravu 
a dobré místo na spaní a potom usnou. Celko-
vě mám podzim ráda.

Jakub Vandrovec
Podzim mám rád, protože když listy opa-

dají, tak mě baví je shrabovat. A když jsou 
na hromadě, tak mě baví do nich skákat, když 
přijdeme domů, tak nám mamka vynadá.

Když je ráno mlha, tak mě baví se v ní scho-
vávat. A strašně brzy budou Vánoce.

Adélka Olejníková
Podzim mám ráda, protože už není takové 

vedro, ale není ani zima. Mám ráda, když je 
ráno mlha, anebo když je víkend a nemusím 
vstávat do školy, tak mě nebudí ranní světlo 
a je po ránu tma.

Mám ráda, když je listí a můžu do něho 
skákat (nejlepší jsou ty hromady listí, co lidi 
shrabali, do nich spíš padám). Nebo když při-
jdu z venku (třeba ze školy), tak si doma sed-
nu do pokoje a užívám si teplo. Nebo sedím 
u krbu a ohřívám si ruce.

Co nemám ráda je to, že často prší.

Anička Mužíková
Podzim mám ráda, protože se mi hodně líbí 

zbarvení stromů a to není všechno. Je toho 
spousta, například to, že padá listí a já pak 
do něj mohu skákat a mohu z listí dělat ba-
revné obtisky a taky jak jsem venku a je zima 
a přijdu domů a je teplíčko. Hodně se mi líbí, 
když jdu pod stromy a spadne na mě listí.

A teď přeskočíme na to, co se mi na pod-
zimu nelíbí a to je zima. Prostě nemám ráda, 
když je ráno chladno a jdu do školy a ještě 
chvilinku tam čekám. A to je asi všechno 
o podzimu. Tak ahoj.

Zuzka Dvořáková
Podzim mám ráda, protože miluju sbírání 

hub. Ráda se koukám na ty krásně zbarvené 
lesy. Těším se, když přijdu po tréninku domů 
a tam je zatopeno v krbu. Mám ráda pod-
zim, protože není moc horko ani moc zima. 
Líbí se mi, když jedeme ráno autem do ško-
ly a všude je mlha. Nebo se mi líbí, když je 
víkend, já se vzbudím a ono prší, to je totiž 
ideální počasí na spánek.

Nemám na podzimu ráda to, že si musím 
brát dlouhé rukávy a tepláky.

Mám ráda podzim, protože mám naroze-
niny.

Amálka Nguyen
Podzim mám ráda kvůli barvám. Hrozně 

moc se vždycky těším na podzim. Je to tako-
vé jiné, než všechny ostatní období. Miluju 
ty barvy okolo mě. Vždycky mě bavilo sbírat 
listí. Bylo vždycky takové jiné, než ostatní lis-
ty. Mají třeba oranžovou, červenou, hnědou 
barvu. Ale nejvíce se mi líbí červená barva 
těch listů.

Pak se mi líbí mlha. Mlha je taková prů-
hledná a někdy i bílá. Když projdu mlhou, tak 
si myslím, že mě nikdo nevidí, je to takový 
hezký pocit (pro mě teda J).

Mám i ráda na podzimu, že můžu nosit 
moje oblíbené čepice. Nebo že můžu nosit 
moje oblíbené bundy i mikiny. Akorát se mi 
nelíbí nosit zimní bundy, to je pro mě totální 
vražda! Zimní bundy jsou hrozně teplé a jsou 
nepříjemné a nepohodlné.

Denis Bartel
Podzim mám rád, protože budou za chvíli 

Vánoce.
Podzim nemám rád, protože padá lis-

tí a musí se uklízet a taky jablka. Protože je 
zima a musí se na sebe brát moc oblečení. 
A jsou kaluže a prší, to já nemám rád.

Terka Dočkalová
Já mám ráda podzim, protože jsou všude 

barvy a zvířátka. Mám ráda, když jedeme 
na kolo s rodinou nebo na brusle se sestrou. 
Taky mám ráda, když jdeme na procházku 
do lesa. Miluju, když se ráno vzbudím a ven-
ku je zima, ale pod peřinou je krásně tep-
loučko.

Podzim nemám ráda, protože když mám 
jít do školy, tak je mi zima. Nemám ráda, když 
omylem šlápnu do bahna.

Filip Šefl 
Podzim mám rád, protože mám narozeni-

ny. Líbí se mi ty barvy, že je brzy tma, mám 
rád projíždění mlhou, těším se na podzimní 
prázdniny, líbí se mi, že není ani zima, ani 
teplo.

Nemám rád pouštění draků, mám rád 
podzimní čtení, a že je Halloween.

Jára Krákora
Podzim mám rád, protože jsem rád, že mů-

žeme jít na houby. Zbarví se stromy. Nelíbí se 
mi, že končí léto. Líbí se mi, že bude Hallo-
ween. Líbí se mi, že budou dušičky.

Jirka Soukup
Podzim mám rád, protože si rád sbírám 

barevné listy, barvy stromů, rád z té zimy při-
jdu domů a dám si teplý čaj, rád si doma za-
hraju deskové hry, skákání do hromady listů, 
nasbírám si listy a vytvořím si obrázek. Nelíbí 
se mi nošení bundy, pití studeného pití, na-
stydnutí.

Míša Wejmelka – Moje cesta do vesmíru
Jednoho dne jsem vstal z postele a šel 

jsem na snídani a přemýšlel jsem o tom, co 
všechno může být ve vesmíru. Zkoušel jsem 
nápady, které by mě mohli dostat do vesmí-
ru, různé rakety, ale nemohl jsem žádnou 
velkou raketu postavit, ale nějak se přece 
dostat do vesmíru musí.

Za pár dnů jsem našel hru, kterou jsem 
neznal, jmenovala se Tajný vesmír, proto 
jsem se zeptal rodičů, jestli tu hru neznají. 
Neznali, tak jsem jí vyzkoušel, ale potom, co 
jsem tu hru otevřel, bylo to jako portál. Strčil 
jsem tam ruku a najednou tam nebyla, když 
jsem jí vytáhl, tak byla v pořádku. Do portá-
lu jsem vkročil a byl jsem ve vesmíru a mohl 
jsem dýchat, šel jsem to prozkoumat a ta hra 
byla se mnou, abych mohl zpět domů. Viděl 
jsem Měsíc a pak jsem se vrátil, byl to docela 
zážitek.

Hana Zatloukalová, třídní učitelka 5. B

MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči hlásí 
a informují

Během IV. čtvrtletí do 30.11.2020 jednotka 
SDHO Velké Březno uskutečnila 21 výjezdů. 
Zasahovala i přes vyhlášení nouzového sta-
vu v souvislosti s koronavirovou epidemií. 
Z rozboru zásahové činnosti vyjímáme:

• 6x k požárům: požár bytu v Krásném Břez-
ně, požár osobního automobilu, požár al-
tánu v Církvicích, hoření travního porostu 
mezi Valtířovem a Svádovem, požár výško-
vé budovy v Ústí nad Labem – Skřivánek, 
hoření v bývalých loděnicích v Olšinkách.

• 4x k narušené ohrožující vegetaci: padlý 
strom přes cestu Zubrnice – Klínky, stromy 
na křižovatce silnic, spadlý strom na drá-
tech el. vedení v Byňově – Zálezly, spadlý 
strom na drátech v Němčí.

• 3x k nehodám: dopravní nehoda bez zra-
nění ve Svádově, úklid po dopravní neho-
dě v Leštině, srážka osobního automobilu 
s divočákem Valtířov – Svádov.

• 4x k technické pomoci: otevření uzavře-
ných prostor v Ústí nad Labem – Severní 
Terasa, transport pacienta – spolupráce 
s IZS, otevření dveří do bytu ve Valtířově, 
další technická pomoc.
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SPORT

Koncepce rozvoje 
sportu a využití 
areálu FK Jiskra 
Velké Březno 
v budoucnu
Rozvoj, plány, vize, cíle, 
to vše bych rozdělil to tří hlavní částí.

a) Rozvoj základny FK Jiskra,

b) Oprava, rekonstrukce a údržba 
 budovy kabin,

c) Údržba a rozšíření sportovního areálu.

a) Ze všech stran je nyní slyšet, že sport je 
jediná účinná prevence zdraví, kriminality, 
atd. Sport pěstuje v lidech cílevědomost, 
soudržnost, zodpovědnost a hlavně utužu-
je zdraví. Za posledních 10 let se základna 
Jiskry rozšířila z jednoho družstva o 30 li-
dech na 7 týmů s členskou základnou o 140 
lidech. Mládež dělá 70 % členské základny. 
Velké Březno se díky tomu dostalo ve spor-
tovním prostředí mezi největší sportovní 
kluby v kraji. Myslím, že to některým lidem 
ani nedochází, jak obrovský je to úspěch 
a vizitka pro Velké Březno. 

Náš dorost třikrát vyhrál 1. A třídu a stal 
se nejlepším týmem v kraji. Nechal za sebou 
města jako Lovosice, Štětí. Jiskra nejen výko-
nem, ale i základnou tato města přerostla. Je 
jasné, že zázemí a fi nanční podpora nemůže 
být v naší obci stejná, jako v těchto městech. 
O to víc bychom měli být na naše týmy hrdí 
a podporovat tuto aktivitu, dokud to půjde. 
Nikdo asi nechce, aby se základna zmenšo-
vala, nebo nedej bože fotbal v naší obci úpl-
ně skončil, stejně jako v sousedním Malém 
Březně nebo dalších obcích. Je skvělé, že 
v naší obci nesportují jen děti, ale dokázali 
jsme do mistrovských soutěží přihlásit i dva 
týmy dospělých. 

Opět musím zdůraznit, že některým ob-
cím se nedaří poskládat ani jeden tým, nebo 
v nich fotbal úplně zanikl. Když se podívám 
na soupisky týmu v okolí, vidím hráče, kteří 
v minulosti hráli za Velké Březno. Nyní dopl-
ňují týmy vedlejších obcí Těchlovic, Loveč-
kovic, Valtířova, Svádova a pomáhají tak udr-
žet sport i v těchto obcích. Naším cílem je 
tedy základnu minimálně udržet nebo ještě 
rozšířit. Abychom takovou základnu udrželi, 
je potřeba kvalitní zázemí a dostatek dob-
rovolníků, kteří se na chodu klubu podílí. 
Snažíme se mít dostatek kvalifi kovaných 
trenérů, udržovat areál v co nejlepší kvalitě 
a s pomocí dotací toto zázemí vylepšovat. 
Výsledek je naštěstí vidět, jak ve velké zá-

ZAJÍMAVOSTI 

Příběh 
Františka Chábery 
stále pokračuje
• narodil se v roce 1912 v německém Lan-

sbergu;

• v letech 1926 až 1929 se vyučil ve Velkém 
Březně elektrikářem u fi rmy J. Setner;

• stal se pilotem;

• bojoval ve francouzském letectvu;

• stíhací pilot RAF;

• jeho letadlo bojovalo proti fašismu na nebi 
v Anglii, Sovětském svazu a na Slovensku;

• v roce 1948 byl zatčen a obviněn z pokusu 
o útěk do zahraničí;

• pět let byl vězněn v Jáchymově, v Příbrami 
a na Borech;

• po roce 1989 byl povýšen nejdříve na pod-
plukovníka;

• v roce 1995 na Pražském hradě na gene-
rálmajora;

• v roce 2002 byl jmenován čestným obča-
nem města Litoměřice;

• v roce 2009 byl v Litoměřicích po něm po-
jmenován nový most;

• zemřel v říjnu v roce 1999 a pochován je 
v Litoměřicích.

Když jsem se v červnu 1999 dověděl, jaký 
významný člověk měl v minulosti společný 
život s naší obcí, ihned jsem s nejstaršími 
žáky naší školy sestavil dopis pro Františka 
Cháberu a s pomocí pražské novinářky zjistil 
jeho adresu. V dopise jsme se ptali na řadu 
podrobností z jeho velkobřezenského po-
bytu, chtěli jsme například zjistit, jestli ještě 
stojí dům, ve kterém se vyučil (už jsme si 
s žáky představovali, jak starostovi obce na-
vrhneme, aby byla po Františku Cháberovi 
pojmenována ulice). Několik měsíců jsme 
marně čekali. Pak přišla obálka a v ní parte, 
které oznamovalo, že František Chábera ze-
mřel … A tak asi zůstanou podrobnosti jeho 
pobytu ve Velkém Březně navždy neznámy.

Příběh Františka Chábery má však další 
pokračování. U příležitosti státního svátku 
bylo 28. 10. 2020 uděleno Františku Chábe-
rovi in memoriam nejvyšší státní vyzname-
nání Řád Bílého lva.

Jan Darsa

• 4x k ostatním událostem: 2x likvidace ob-
tížného hmyzu, osvobození uvízlého psa 
v šachtě ve Velkém Březně, záchrana noru-
jícího psa v Malém Březně.

Ve zdokonalovací činnosti absolvovala 
jednotka výcvik s motorovou pilou v Pet-
rovicích. Dále jednotka prováděla plošnou 
dezinfekci proti infekci koronaviru v oblasti 
Velké Březno – Valtířov.

V pomoci obci jednotka provedla kácení 
smrků v katastru obce Velké Březno.

V rámci upevnění kolektivu jednotka 
uskutečnila společné sezení s pozvanými 
zástupci obce, se starostou p. Jungbauerem 
a radním Ing. Fialou. Zástupci obce se po-
chvalně vyjádřili ve směru k jednotce a její 
činnosti.

V závěru naší relace členové jednotky 
SDHO Velké Březno i přes svízelnou situaci 
způsobenou epidemií koronaviru přejí všem 
občanům radostné Vánoce 2020, v novém 
roce 2021 hlavně zdraví a citelné zlepšení 
směřující k normalizaci společenského živo-
ta bez mimořádných událostí.

Jaroslav Panocha, velitel jednotky
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kladně, tak v udržovaném areálu. Ze strany 
obce by měla znít větší propagace sportu 
v obci a také soudržnost s tím, jak klub fun-
guje a co se v klubu děje. Zatím to funguje 
spíše na bázi tady máte peníze na celý rok 
a starejte se, jak umíte. Rozumím tomu, že 
někdo nemá rád fotbal a zastupitelé si určí 
priority, co je pro obec důležité. Jiskra je je-
den z mála spolků, který ještě v obci fungu-
je. Nehrajeme jen fotbal, pořádáme kulturní 
akce. V únoru to byl ples a nebýt covidu, po-
řádali bychom každoroční čarodějnice nebo 
obrovský turnaj přípravek o Pohár Obce 
Velké Březno. Během léta, kdy bylo zrušené 
omezení, jsme narychlo uspořádali sportov-
ní den nazvaný Rozloučení s prázdninami. 
Akce byla spojená s charitativním během, 
tombolou, aukcí, kdy celý výdělek putoval 
na konto Bariéry pro Míšu a Adélku. Že náš 
spolek funguje se ukázalo hned vzápětí. 
Do akce se zapojili všichni. Rodiče, sponzoři, 
děti, dědové, babičky, další příbuzní a zná-
mí. Na konto Bariéry se připsalo neuvěřitel-
ných 116 224 Kč. Takové částky poukazují 
obrovské společnosti a u nás to dokázali 
vybrat lidé z Velkého Března a okolí. Z toho-
to důvodu bychom chtěli spolek rozšiřovat 
a zapojit tím do dění v obci co nejvíce lidí.

b) Budova kabin je 60 let stará. Dříve se 
vrchní patro využívalo jako ubytovna a zisk 
z provozování sloužil k pokrytí nákladů fot-
balového klubu. Postupem času budova 
chátrala a provoz vrchního patra byl pře-
rušen. Do objektu začalo zatékat střechou 
a okny.

Naštěstí obec opravila střechu a došlo 
i na výměnu oken. Před dvěma lety jsme se 
rozhodli opravit jednu místnost a udělali si 
klubovnu, kam jsme se uchylovali v přípa-
dě špatného počasí. V dolním patře je byt 
správce a kabiny pro potřeby klubu. 

Co nás nejvíce trápí, jsou obrovské nákla-
dy na provoz budovy. Topení a vše kolem 
je navržené jako celek pro celou budovu, 
i když jsme vypnuli topení ve vrchním pa-
tře, stále se topí v celém okruhu a náklady 
na plyn jsou 70 tis. Kč ročně, dalších 40 tis. 
Kč stojí energie. Je to i díky karmám, které 
ohřívají vodu pro sprchování a tento způsob 
ohřevu je velmi nehospodárný. Stejné je to 
s osvětlením. Energetická třída budovy ne-
odpovídá dnešním požadavkům. Naším cí-
lem je opět opravit vrchní patro. Vybudovat 
zde sportovní ubytovnu, která by sloužila 
výhradně sportovním klubům k pořádání 
soustředění, jak fotbalu, tenisu, cyklistům 
a díky tomu se částečně zaplatil provoz bu-
dovy. Částka, kterou nyní platíme při výjez-
du na soustředění je 550 Kč až 700 Kč na dítě 
denně. V případě funkční ubytovny u týden-
ního soustředění o 20 hráčích tak můžeme 
účtovat 77 tis. 

Postupně bychom chtěli být díky zisku 
z ubytovny samostatní a dotaci obce čer-
pali jen na sportovní činnost a ne na pro-
voz budovy a areálu. Částka, kterou nám 
obec poskytuje je obrovská a my jsme za ni 
vděční, bohužel vše padne na provoz areálu 

a bez dotací z MŠMT bychom těžko vyžili. 
Nyní jednáme se sportovní agenturou Čis-
tý fotbal, která se stará o dotační programy 
ve sportu a ta se nám snaží pomoci s realiza-
cí rekonstrukce budovy.

c) Poslední a nejzásadnější je údržba hřiště 
a okolí. Jak jsem již psal, celý provoz klubu 
je založený na dobrovolnosti a obětavosti 
lidí, kteří se o náš spolek starají. Tato dobro-
volnost má ale také svůj strop. Areál máme 
pronajatý od obce za symbolických 100 Kč. 
Bohužel musím konstatovat, že je ta takový 
Danajský dar. Protože provoz nás stojí ob-
rovské peníze a úsilí. 

Stovky hodin tráví trenéři na hřišti, pro-
jíždějí vlastní benzín a do toho pomáhají 
s údržbou trávníku a okolí. Trávník je obrov-
sky zatížený, není jediný den, kdy by na hři-
šti bylo volno a trávník si mohl odpočinout. 
Ve čtvrtek trénují na hřišti i tři týmy. O víken-
du se tam někdy odehrají čtyři utkání. Zkuste 
si představit, že na vašem trávníku u domu, 
budou každý den několik hodin běhat děti 
za každého počasí, v jakém stavu bude tráv-
ník po pár týdnech. Díky zatížení musíme 
hřiště skoro každý den válcovat a srovnávat, 
v době vegetace sekáme třikrát týdně, kaž-
dé dva měsíce hnojíme. Jen pro představu, 
jedna várka hnojiva na dva měsíce vyjde 
na 6500 Kč. Nyní nám s údržbou pomáhá za-
hradník pan Jenč, kterému platíme 3000 Kč 
měsíčně, na hřišti tráví 20 hodin týdně, je to 
bývalý správce hřiště AC Sparta Praha a jeho 
zkušenosti jsou k nezaplacení. Zbytek práce 
je na správci a ostatních členech. 

Díky přidělení dotace vzniklo vedle naše-
ho škvárového hřiště workoutové hřiště. Je 
velmi smutné, že umístění a realizaci s námi 
vůbec nikdo nekonzultoval, i když máme 
prostor od obce dlouhodobě pronajatý. 
V těchto místech jsme měli v úmyslu plochu 
srovnat a zatravnit, abychom mohli místo 
udržovat sekačkou a děti si mohly jít zako-
pat i mimo tréninkové jednotky. Věříme, že 
nyní se zatravnění okolí tohoto hřiště dotáh-
ne do konce a zlepší se tím vzhled okolí. Na-
ším dlouhodobým cílem je úplné zatravnění 
škvárového hřiště nebo vybudování dalšího 
hřiště s umělou trávou. 

Před několika lety jsme se pokusili strh-
nout vyrostlou trávu a hřiště srovnat. Nerov-
nost však byla tak veliká a hřiště hrbolaté, že 
po něm nešlo běhat tak, aniž by se někdo 
nezranil. Pokoušíme se sehnat dotace na za-
travnění, ale bez vlastní investice je to velmi 
složité. Jediný projekt, kdy celá rekonstruk-
ce jde použít z dotace, je ZELENÝ TRÁVNÍK. 
O tento projekt je obrovský zájem. Ze 100 
žádostí se ve fi nále realizuje jen 5 hřišť. Nyní 
nemáme v obci místo, kam by si mohly jít 
dětí zahrát fotbal mimo tréninkové hodiny, 
protože i provoz umělé trávy u školy je ča-
sově omezen. Proto bychom rádi zatravnili 
alespoň část škvárového hřiště, kde by se 
vybudoval tréninkový plac, o který bychom 
se starali a hřiště by bylo přístupné pro ve-
řejnost. Je to výhodné, jak pro obec, která by 
se tím oprostila od údržby tohoto veřejného 

prostoru, tak pro nás, protože odlehčíme 
hlavnímu hřišti. Postupně bychom chtěli 
společně se školou na tomto místě vybudo-
vat sportovní a relaxační areál, jako je v ne-
daleké pískovně. Škola postrádá okruh nebo 
běžeckou dráhu, doskočiště a další venkovní 
prostory pro tělesnou výuku. 

Kvůli nedotaženým plánům s rekultiva-
cí škvárového hřiště, se z této plochy stalo 
odkladiště materiálu, které hyzdí prostředí 
podél stezky. Umíme si představit na tomto 
místě sportovní areál pro volnočasové ak-
tivity, spojený s relaxačním místem, plným 
prolézaček a laviček. 

Pokoušeli jsme se více využít areálu 
ve Valtířově, ale pronájem hřiště je pro nás 
fi nančně náročný. Logistika s přesouváním 
dětí, tréninkových pomůcek a dalšího je ná-
ročná. Tréninky probíhají v době, kdy jsou 
rodiče ještě v práci a nejsou schopní děti 
do Valtířova převézt. Hrozilo, že díky tomu 
přestanou děti chodit na tréninky, nebo se 
sportem úplně skončí. Proto jsme se vrátili 
zpět do Velkého Března. Na Jiskře máme zá-
zemí, jsme tam doma a chceme hrát a tréno-
vat na svém hřišti. 

Naše škola vyhrává spoustu sportovních 
soutěží a je jasné, že svůj podíl na tom má 
i Jiskra, která dává sportovní základ desít-
kám dětí v našem okolí. Proto si myslím, že 
sportovní podmínky a zázemí pro naše děti 
by mělo být na lepší úrovni, než je nyní. Toto 
by se mělo stát pro obec prioritou a společ-
ně se školou a ostatními spolky v obci by-
chom měli hledat způsoby, jak sportoviště 
zlepšit a rozšířit.

Rok 2020 byl pro nás tak jako pro všech-
ny hodně složitý a věříme, že už se něco 
podobného nebude nikdy opakovat. Jarní 
část jsme nedohráli, podzimní část se také 
musela po pár odehraných kolech ukončit. 
Do jarní části vstoupí B tým mužů a do-
rostenci z prvního místa. Ostatní týmy se 
po podzimní části umístily ve vrchních pat-
rech tabulky. Pro všechny ale nyní platí, není 
vůbec důležité na kolikátém místě budeme, 
hlavně abychom mohli v roce 2021 v klidu 
a bez omezení zase sportovat.

Tento rok byl pro nás smutný také proto, 
že nás opustili dva dlouholetí funkcionáři 
a členové Jiskry Jiří Čičovský a Ladislav Weis.

Za FK Jiskra Velké Březno předseda klubu
David Řezáč

Na závěr přeji všem 
krásné Vánoce, šťastný 
a klidnější rok 2021 
plný pohody a zdraví.

Budeme se na všechny těšit 
v našem areálu na jaře 2021.
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Osmisměrka
s tajenkou

Buková hora s vrcholem v nadmořské výšce 
683 metrů je známá díky mohutné věži tele-
vizního vysílače. Z turistické Humboldtovy 
vyhlídky se nabízí nádherný výhled do údolí 
Labe. Na rozlehlých svazích a navazujících 
hřbetech se nachází celá řada zajímavých 
památek, a to historických i přírodních. Mezi 
ty historické patří několik zaniklých samot 
a obcí, z nichž nejznámější a největší je Vitín, 
k němuž vede modře značná turistická cesta. 
V troskách zaniklé obce Velké Stínky si zase 
můžeme prohlédnout mohutnou památnou 
lípu, která však byla v posledních letech těž-
ce poškozena povětrnostními vlivy. Nedaleko 
trosek Velkých Stínek se při zeleně značené 
turistické cestě, která vede do Zubrnic, nachá-
zí vchod do zaniklé uhelné štoly Gothard.

Z mnoha přírodních zajímavostí se dnes 
zaměřím na impozantní skalní město, které 
se rozkládá severně od vrcholu. Je zajímavé 
tím, že přibližně čtyřicet jeho skalních věží je 
tvořeno čedičem. Všechny skalní útvary mají 
svá jména, která lze najít v horolezeckých prů-
vodcích. 

V tajence osmisměrky se ukrývá název 
tohoto vulkanického skalního města.

Text a foto: Jiří Svoboda

Řešení tajenky osmisměrky je uvedeno ve spodní části této stránky.

AUTOSERVIS   BONBON   EXHIBICE   FIGURKA   GILOTINA   CHŮZE   KAHAN   KAPSA 
KRAJKA   LAVICE   MIKRON   MYŠKA   PEDÁL   POHÁDKA   PROTIVNICE   RYBAČKA   ŠELMA
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Řešení tajenky osmisměrky: Ptačí stěny

Kouzelný výhled do údolí Labe z Humboldtovy vyhlídky na Bukové hoře.

Věže skalního města na Bukové hoře mají za mlhavého počasí tajemnou atmosféru.


