
Slavnostní 
vítání občánků

Ve čtvrtek  4. listopadu proběhlo na Obecním 
úřadě ve Velkém Březně  druhé letošní  slav-
nostní uvítání nových občánku do života.

Vítání občánků uvedlo vystoupení  dětí z vel-
kobřezenské mateřské školky pod vedením paní 
učitelky Ivany Mottlové.  Následně  pan sta-
rosta Karel Jungbauer přednesl slavnostní řeč 
k občánkům i rodičům. Naši noví  občánci ob-
drželi na památku pamětní knihu, hračku s mě-
koučkou dekou a  maminky kytičku. Na závěr se 
rodiče podepsali do pamětní knihy.

Velké poděkování patří již tradičně  paní uči-
telce Ivaně Mottlové a  dětem z mateřské školy 
za přípravu krásného programu na tuto akci.

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

Na podzim jsme přivítali tyto občánky:
❋ Mikuláš  Bakeš
❋ Anna Fořtová
❋ Patrik Horváth
❋ Jan Chochola
❋ Mia Mordovancová
❋ Viktorie Rutarová
❋ Viktorie Suchá

Michaela Neumannová, matrikářka

Vánoční gratulace
Vážení spoluobčané, 

přeji vám jménem obce Velké Březno 

šťastné a veselé Vánoce, 

do nového roku 2022 hodně štěstí 

a v této složité době hlavně hodně zdraví.

Karel Jungbauer, starosta

ZpravodajZpravodaj
velké Březno a valtířov
27. ročník Iv. čtvrtletí 2021 výtisk pro občany obce zdarma



IV. čtVRtletí 2021ZPRAVOdAJ VelKé BřeZNO A VAltířOV2

prosince. Obec pravidelně sleduje celou situaci 
a je v kontaktu s ředitelem základní školy, tak 
aby byla neustále informována o přijímaných 
opatřeních.

Karel Jungbauer, starosta

Příprava rozpočtu 
na rok 2022 
a některé investice

V pondělí 22. listopadu se konalo pracovní 
jednání zastupitelů k sestavení rozpočtu na rok 
2022. V provozních výdajích obec vycházela 
ze skutečnosti letošního roku a hlavně předpo-
kládanému navýšení cen energií. V části pláno-
vání jednotlivých větších akcí byl představen 
rozpočtovaný návrh. Následně proběhl komen-
tář a diskuse k jednotlivým bodům. Po dvou ho-
dinách jednání nebylo dalších dotazů, tak bylo 
ukončeno.

Krátký přehled nejdůležitějších a finanč-
ně náročných akcí, které se uskuteční pouze 
za předpokladu přidělení dotace.

Přepojení odpadních vod 
z Valtířova do ČOV Velké Březno . . . . 10 mil. Kč 
– dotace cca 80 %

Venkovní učebna 
mateřská školka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 mil. Kč 
– dotace cca 85 %

Nový objekt ZŠ – rekonstrukce 
staré školní jídelny, družiny, 
odborné učebny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mil. Kč 
– dotace cca 85 %

Multifunkční hřiště Valtířov 
v areálu pískovny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 mil. Kč 
– dotace 2 mil. Kč

další z větších investičních akcí, kde je již po-
depsaná smlouva, se týká zateplení a nové fa-
sády bytového domu Na náměstí s číslem 171. 
Stavba bude zahájena hned v lednu a termín 
dokončení byl stanovený na 30. května 2022. 
Celkové náklady činí 3,1 mil. Kč, předpokládaná 
dotace 0,8 milionu korun. Organizace výběro-
vého řízení probíhala velice složitě s ohledem 
na současné rychle se měnící ceny materiálů 
a stanovení konečného termínu provedení 
opravy. do veřejných zakázek a ještě s dotační-
mi penězi se nehlásí skoro žádné dodavatelské 
firmy z důvodu garance konečné ceny. Vše trvá 
dlouho, a jak jsem již uvedl, i ceny materiálů se 
neustále mění a rostou.

Ještě jedna akce, na kterou je již podepsaná 
smlouva, je oprava schodiště na sál restaurace 
tivoli. Kvůli několika povodním v minulých letech 
došlo k podmáčení a tím ke značnému poškození 
opěrných zdí schodiště a následně i samotných 
schodů. dokonce jeden ze schodů praskl. 

část schodiště bude odstraněna a nahrazena 
novým betonovým. Odhalená část zdiva bude 

Vánoční výzdoba
V tomto roce se poprvé rozzářily vánoční 

hvězdy na veřejném osvětlení, které má obec 
v pronájmu a dekory budeme každoročně ob-
měňovat. 

Petra Kratochvílová, referent ŽP

Covid 
ve Velkém Březně 
i na základní škole

 Koncem listopadu došlo k rychlému nárůs-
tu počtu nakažených i v naší obci. Žádám tedy 
všechny občany o důsledné dodržování všech 
protiepidemických opatření a prosím vás, nech-
te se očkovat. Jen tak dokážeme zastavit další 
šíření této nemoci a zabráníme přeplnění ne-
mocnic. Moc děkuji. 

Nepříjemná informace dorazila i v pátek 26. 
listopadu, kdy krajská hygiena rozhodla z dů-
vodu vysokého počtu nemocných o uzavření 
základní školy. Na základní škole vzniklo vyso-
ké riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy 
a dalších přenosů nákazy, tedy riziko ohrožení 
veřejného zdraví. Karanténa byla nařízená do 3. 

opravená a dojde k odizolování části základů. 
tím dojde zároveň k odvětrání obvodového 
zdiva a jeho vysušení. V současné době dochází 
pod schodištěm k vlhnutí a pronikání vlhkosti 
až do vnitřních prostor. Cena opravy je roz-
počtována na 0,5 mil.Kč.

Karel Jungbauer, starosta

Revize střech
Nedávný silný vítr poškodil střešní krytinu 

u několika obecních domů, u nichž následně 
proběhly nejnutnější opravy, aby se zabrá-
nilo dalším škodám. tato událost nás vedla 
k provedení revizí všech střech. Ukázalo se, že 
bude nutná postupná výměna střešních krytin 
u domů, na nichž jsou použity hliníkové šablo-
ny. této krytině postupně končí životnost a bu-
deme tedy muset počítat s její náhradou. to 
bude další velký výdaj z obecního rozpočtu, se 
kterým je třeba v budoucnu počítat.

Karel Jungbauer, starosta

Informace 
o personálním 
obsazení 
obecního úřadu

V současné době se potýkáme s velkou ne-
přítomností zaměstnanců úřadu. Některé úřed-
nice čerpají ošetřovné na člena rodiny kvůli 
distanční výuce dětí. Někteří zaměstnanci jsou 
na nemocenské. Na místo správce majetku se 
nám neustále nedaří najít nového zaměstnan-
ce. Na stavebním úřadě nejsou přítomny obě 
pracovnice, za této okolnosti, jsme byli nuceni 
požádat krajský úřad o pomoc. Přímé nákaze 
covid-19 se však zatím úspěšně vyhýbáme. 
Snad se nám zadaří i nadále.

Karel Jungbauer, starosta

Výsadba zeleně 
pokračuje

Několik dalších míst v obci se v průběhu le-
tošního roku dočkalo drobných úprav i nové 
výsadby zeleně. Poté, co byly před časem u CO-
OPu odstraněny nevzhledné vývěsní tabule, 
došlo konečně i k vykopání betonových patek. 
to umožnilo dosadit pás růží, který navazuje 
na původní výsadbu. Mezi růže navíc přibyly 
i keříky levandulí. 

Prokoukl také kout u hlavního vchodu do CO-
OPu, kde se podařilo odstranit betonovou dlaž-
bu, která kdysi dávno sloužila jako zpevněná 
plocha pro kontejner na sklo. Pod vzrostlým 
smrkem jsem dosadila rostliny, které by měly 
vydržet i v tomto nehostinném prostředí. 

další květiny přibyly vedle autobusové za-
stávky u nádraží ve Velkém Březně či v úzkém 
pásu s kačírkem u zahradnictví. Ve Valtířově 
v kolonce u zastávky se snad uchytí keř ibišku 
a bude svými květy časem zdobit i toto zákoutí.

Z obecního úřadu 

Nové vánoční osvětlení mezi Velkým 
Březnem a Valtířovem.
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Postupná a pravidelná výsadba zeleně v cen-
tru obce začala na podzim v roce 2018. I když 
se to možná nezdá, během tří let se vylepšilo 
na sedmnáct zákoutí. K tomu je třeba připočí-
tat i náročnější proměnu parčíku pod kolejemi 
s památníkem tGM nebo květinový pás u pivo-
varu, které proběhly v režii zahradnické firmy. 

Věřím, že v dohledné době se promění i ta 
nejdůležitější místa, jako je náměstí ve Velkém 
Březně nebo park ve Valtířově. Bohužel to už je 
ale o jiných finančních nákladech a zapojení od-
borných firem.

těší mě, že se během letošního roku do krásy 
vylouplo i mnoho soukromých domů a jejich 
okolí. Vše dohromady tvoří náš veřejný prostor 
a ten bude příjemný pouze tak, jak se o něj bu-
deme všichni starat. Proto děkuji všem, kteří vy-
lepšují nebo se starají o své domy, předzahrád-
ky či zahrádky a krůček po krůčku pomáhají 
vylepšovat tvář naší obce.

Přeji Vám všem klidné prožití vánočních svát-
ků a dětem, aby pod stromečkem našly vysněný 
dárek i spoustu sněhu pro zimní radovánky.

Zuzana Mendlová, radní

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 lze jej využívat pro získávání tepel-
né i elektrické energie.

Petra Kratochvílová, referent ŽP

Provozní doba 
sběrného dvora

V zimním období od 1. prosince 2021 
do 31. března 2022 dochází opět ke změně ote-
vírací doby sběrného místa:
Bude otevřeno pouze v sobotu 
a to od 10 do 15 hodin.

 
Žádáme občany, aby nenechávali elektroni-

ku a velké spotřebiče mimo otevírací dobu před 
branou sběrného místa, ale aby pro odkládání 
spotřebičů využili pouze otevírací dobu sběrné-
ho místa.

Petra Kratochvílová, referent ŽP

Nové koše 
na psí exkrementy

Majitelé psích miláčků zapomínají na svou po-
vinnost a nechávají na chodnících a dalších veřej-
ných plochách stále častěji ležet nevonící poklady 
po svých psech. Obec se snaží tomuto nešvaru 
zabránit, a proto se v listopadu přidalo dalších 6 
speciálních košů na psí exkrementy. Celkem tak 
mají k dispozici už 12 košů. I díky tomu věříme, že 
nám to pomůže udržet obec čistou.

Nádoby spolu s papírovými sáčky 
najdete v místech:

 Valtířov – nad Pískovnou, u dětského kout-
ku v Kolonce, u obytného souboru Ntd, po-
blíž benzinové pumpy;

 Velké Březno – Zahradní ulice, Nad nádra-
žím, cyklostezka u pivovaru, Mlýnská ulice, 
litoměřická ulice 2x,  Zadní ulice, Na Výsluní. 
Pokud byste měli tip, kam by bylo vhodné 
takový koš ve Velkém Březně i Valtířově ještě 
umístit, napište nám.

Petra Kratochvílová, referent ŽP

Prostor před Coopem před úpravou. Prostor před Coopem po letošní výsadbě.

Nový odpadkový koš na psí exkrementy v Zahradní ulici pod dětským hřištěm.
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Zastupitelstvo 

Vánoční přání
Vážení spoluobčané, 

i když ani letos si nemůžeme dopřát poklid-
ných oslav adventu, na trzích si dát něco slad-
šího na zahřátí a popovídat si s přáteli, snažme 
se závěr roku prožít v pohodě a přátelství. do-
volujeme si Vám popřát zejména hodně zdraví, 
štěstí a dobré nálady, prostě krásné Vánoce, jaké 
si jen přejete, a úspěšný vstup do nového roku 
2022!

P. Hasprová, I. Charvátová, M. Kulhánek, 
M. Šidák, J. Šotka, K. Turek 
– zastupitelé obce za ODS

Ohlédnutí 
za rokem 2021

letošní rok byl vzhledem k pandemické situ-
aci a nedostatku odborných  firem či zvýšením 
cen materiálu na provedení naplánovaných 
investičních programů dosti náročný. Jako za-
stupitel, člen rady a majetkové, bytové komise 
se musím omluvit všem uživatelům obecních 
prostorů, jak bytových, tak nebytových, i všem 
spoluobčanům, že se nepodařilo uskutečnit 
vše, co se na rok 2021 plánovalo. 

Vzhledem ke snížení příjmu obce a nedosa-
žitelnosti některých dotačních grantů se dost 
omezilo provedení některých oprav a investič-
ních plánů.

Odchodem správce obecního majetku (dále 
jen SOM) se tato situace ještě zkomplikovala. 
Po vyhlášení několika výběrových řízení se ne-

podařilo tuto funkci obsadit kvalifikovaným 
a odborně způsobilým pracovníkem. Povinnos-
ti a úkoly SOM se vedení obce snaží i s velkým 
úsilím zajišťovat. V některých případech se musí 
určité úkony převést na již tak vytížené pracov-
níky úřadu. I členové obecní rady se  vlastním 
úsilím a svým umem podíleli na řešení vzniklých 
problémů.

I majetková a bytová komise (dále jen MBK) 
se podílí na řešení těchto záležitostí. Optimálně 
navrhuje, jak nakládat s majetkem obce i obec-
ních pozemků a pomáhá vedení obce při správě 
a opravách a podílí se na SOM.

Stavební komise jako další poradní orgán 
obce pracuje v součinnosti s MBK, SOM a sta-
vebním odborem. tato komise se také snaží spl-
nit plánované úkoly.

Velký dík je pro kulturní komisi. Jejich činnost 
je naproti ostatním komisím veřejně monito-
rovaná. Akce, které komise připravovala, byly 
většinou vládním nařízením omezené nebo za-
kázané. I přes tato omezení se členové komise 
a další spolupracovníci snažili plánované akce 
uskutečnit.

touto cestou bych chtěl poděkovat všem li-
dem, kteří se podílejí na zdárném vedení a fun-
gování obecního úřadu a zároveň popřát všem 
našim spoluobčanům krásné prožití svátků vá-
nočních a mnoho úspěchů do nového roku.

Ivan Mottl, radní

Zhodnocení 
říjnových voleb

říká se, že jsou volby svátkem demokracie. 
často nadáváme na politiky a vůbec si nepři-
pouštíme, že jejich výběr vlastně provádíme 
my, obyčejní lidé, obyčejní voliči. Politika patří 

do každé civilizované společnosti, je legitimní 
součástí moderní společnosti a věřím, že si to 
většina z nás uvědomuje. doba, kdy se politika 
tvořila pomocí kyje a hrubé fyzické síly je snad 
pár tisíciletí za námi. Výsledky voleb tak musíme 
brát s respektem. Přesto je tu jedna maličkost, 
kterou bych připomněl.

V letošních volbách úspěšně kandidoval 
do Poslanecké sněmovny PčR v barvách SPOlU 
velkobřezenský patriot, kamarád libor turek. 
Jsem rád, že mu tímto můžu veřejně blahopřát 
ke zvolení poslancem! A tím jsme u jedné sku-
tečnosti, která mě mrzí. Zatímco v komunální 
politice se můžeme hádat o své názory a posto-
je, při nejvýznamnějších volbách bychom měli 
táhnout v jedné obci za jeden provaz. Závidím 
známým politikům, kteří se mohou opřít o hla-
sy svých spoluobčanů. Ve většině obcí a měst 
tomu tak je, u nás ve Velkém Březně a Valtířově 
nikoliv. libor by si větší podporu zasloužil, pro-
tože prostě reprezentuje nás všechny v celo-
státní politice. A to pro malou vesnici na severu 
čech není málo.

A jaké byly výsledky voleb u nás ve Velkém 
Březně a Valtířově?

Z 1811 právoplatných voličů nás dorazilo 
8. nebo 9. 10. volit 1278, což je více než 70% 
účast. Paráda. Nejvíce hlasů – 504 (39,85 %) 
jsme odevzdali hnutí ANO. Na druhém místě 
jsme podpořili 286 hlasy (22,62 %) koalici SPO-
lU, na třetím místě pak 146 hlasy (11,55 %) 
hnutí PirStAN, velký počet hlasů – 119 (9,41 %) 
od nás získala SPd. další strany a hnutí jsme vý-
razně nepodpořili. tolik mé ohlédnutí.

Na závěr bych Vám rád popřál klidné prožití 
vánočních svátků a v příštím roce šťastnou ruku 
u komunálních voleb, abychom si vybrali takové 
zástupce, kteří budou ochotni všemi svými sila-
mi pomáhat ve zvelebování naší krásné obce.

Michal Šidák (ODS), zastupitel obce

Mateřská škola 

Okénko 
do mateřské školy

Všechny vás srdečně zdravím a vítám v na-
šem Okénku. Velice ráda bych, jako tradičně, 
napsala o našich nejmladších kamarádech, jak 
se jim daří a jak si ve školičce zvykli, … Ale bo-
hužel to letos tak úplně neplatí. děti, a nejen 
malé Berušky, neustále bojují s rýmou, kašlem 
a dalšími zdravotními nepříjemnostmi, ve ško-
ličce často chybí, vytvoření kolektivní imunity 
se nedaří. Některé se již i po několikáté vracejí 
po nemoci, opět a znovu si zvykají na školko-
vé prostředí, režim, kamarády i dospělé. Ranní 
loučení s rodiči se často bez slziček neobejdou 
(většinou však jen na chvilku, paní učitelky umí 
děti zaujmout a odvést pozornost). Některé 

V říjnu začala pěším či cyklistům sloužit nová lávka přes Olešnický potok poblíž benzinové 
pumpy. 
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děti ještě neznají ani jména svých kamarádů, 
a to právě proto, že se ve školičce míjejí, … Vím 
a chápu, že hlavně pracující rodiče nemohou 
s každou „rýmičkou“ zůstat s dítětem doma, 
ale moc prosím, pokud je to jen trochu možné, 
pomozte nám ovlivnit tento nekonečný příběh! 
dovoluji si přiložit:

Doporučení pediatra ohledně akutních 
dětských nemocí a přítomnosti dítěte 
v mateřské škole

dítě zpravidla může být v kolektivu dětí mateř-
ské školy, pokud má tyto projevy:

 běžná rýma = čirá, vodnatá rýma, bez teplo-
ty a únavy, může trvat týdny i měsíce, zvláště 
v zimě

 kašel = pokud má dítě čirou rýmu a v noci 
(po ulehnutí) nebo po ránu párkrát zakaš-
le, musí vykašlat hleny, které mu natekly 
do nosu. Za běžný kašel se považuje 10x za-
kašlání / den

Kdy je nutné opravdu zvážit přítomnost dítěte 
v kolektivu:

 dítě se zvýšenou teplotou = dítě se zvýše-
nou teplotou již bojuje s infekcí, je unavené 
a organismus potřebuje odpočinek, dítě 
musí chorobu vyležet

 spojení běžné rýmy s viditelnou únavou, 
vzestup teploty i jen na 37,1 °C

 trvalé žluté či zelené zbarvení a zhoust-
nutí nosního sekretu = ukazuje na druhot-
nou bakteriální infekci, stoupá riziko kompli-
kací zánětu středního ucha nebo sestoupení 
na průdušky s následným kašlem

 kašel dítěte i přes den = suchý, dráždivý ka-
šel při virózách, který je pro dítě sám o sobě 
velmi namáhavý, často provázený teplotou, 
může být příznakem zánětu průdušnice 
nebo průdušek

 průjmová onemocnění = do úpravy stolice 
(vymizení průjmů)

 zvracení
 kožní onemocnění = především svrab, vši, 

zánět spojivek

děkuji všem zákonným zástupcům dětí za vzá-
jemnou ohleduplnost k ostatním dětem i všem 
zaměstnancům naší mateřské školy!

A nyní se již s větší radostí rozepíši o tom, jak 
se nám ve školičce daří a jak si společné chvíle 
užíváme. 

Nejdříve bych vás ráda seznámila s aplikací 
LYFLE – školka do kapsy, která toho zvládá 
opravdu hodně a stala se naším velkým pomoc-
níkem:

Především zlepšila komunikaci s rodiči – rodi-
če potřebují mít všechny informace na jednom 
místě, a přesně s tím nám lYFle pomohla. Vy-
užíváme hromadné oznámení jedné nebo více 
třídám, docházku a omluvenky, fotogalerie za-
bezpečené a roztříděné, ankety, sdílené doku-
menty a mnoho dalšího. 

Uspořila čas a peníze – díky lYFle uspoříme 
měsíčně až několik hodin času na zbytečné 
administrativě. Už nemusíme používat několik 
různých aplikací a složitě z nich skládat informa-
ce dohromady. Stačí nám jediný nástroj.

Zabezpečila citlivé osobní údaje – s lYFle 
můžeme pustit GdPR z hlavy. Veškerá data 
v aplikaci jsou zabezpečena v souladu se směr-
nicemi eU.

Chrání naše soukromí – už žádné večer-
ní telefonáty na soukromá čísla. Díky LY-
FLE mají rodiče vždy přehled o všem, co se 
ve školce děje. Veškeré informace mají pěk-
ně pohromadě v mobilu a kdykoli se k nim 
mohou vrátit.

V letošním školním roce jsme rozšířili pohy-
bové aktivity dětí. S tím souvisí projekt s ná-
zvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí 
za vrátky, cvičíme se zvířátky – děti se učí vní-
mat pohyb jako přirozenou součást jejich života 
a to díky kladné motivaci, při které je všemi akti-
vitami provází postavičky zvířátek. 

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je 
pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí ČR. 
V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové 
i netradiční aktivity, rozvíjí své poznání.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny 
do pěti oblastí:
1) Přirozená cvičení
2) Obratnost
3) dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání
5) Netradiční činnosti 

Berušky zdobí zahradu.

Zdobení vánočního stromu.
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První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány 
pohybovým dovednostem, které mají za úkol 
rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. 
díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se 
svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň 
zvyšují svoji tělesnou zdatnost. Oblast, která se 
věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhod-
né pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či 
po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními ob-
dobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě 
nebo na podzim. tyto činnosti jsou skupinovou 
záležitostí a zaberou více času, dávají proto pří-
ležitost uspořádat větší akci a zapojit do projek-
tu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky 
(jednoty) ve městě. Každou z těchto oblastí re-
prezentuje zvířátko, podle kterého se děti mo-
hou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobyl-
kou emilkou trénují základní pohybová cvičení, 
s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Ma-
rečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí no-
vým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou 
danuškou zkouší netradiční činnosti. Projekt je 
rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby 
vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním 
věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny – 
nejmladší kategorie 3–4 roky, prostřední kate-
gorie ve věku 4–5 let a nejstarší děti ve věku 5–6 
let. Každá věková kategorie má svůj pracovní 
materiál (Sešit 1, 2, 3), ve kterém jsou zahrnuté 
všechny výše popsané oblasti s přiměřeným po-
čtem úkolů a náročností.

děti plní pohybové aktivity i další úkoly s ra-
dostí a elánem!

Projekt Atletika hravě do škol – pohybové 
aktivity probíhají v rámci předškolního vzdělá-
vání v MŠ, a to podle domluveného harmono-
gramu s naší trenérkou Mgr. lenkou Šidákovou 
v tělocvičně ZŠ. tréninků se vedle sportovní-
ho trenéra účastní i paní učitelky, kterým jsou 
představeny možné formy zařazení atletiky 
do pohybových chvilek a cvičení. Pro kvalitněj-
ší výuku obdrží škola atletickou sadu v hodnotě 

školičku i školní zahradu a za zpěvu koled roz-
svítili vánoční strom.

Užili jsme si Mikulášské nadílky a rejdění 
s čertíky a andílky. Při té příležitosti MOCKRÁt 
dĚKUJeMe místním patriotům za bohatou na-
dílku a hlavně za pořízení a zabudování čističek 
vody do celé MŠ vč. následné péče! Nyní všichni 
s chutí pijeme vodu opravdu čistou!

V měsíci prosinci by se za normálních okol-
ností konaly vánoční besídky a tvoření s rodiči, 
bohužel všichni víte, jaká je momentální situa-
ce. Proto besídky a tvoření s lítostí přesouváme 
na dobu příznivější a bezpečnější pro nás všech-
ny. třídní besídky – Vánoce se konat budou, Je-
žíšek je prý již na cestě k nám...

Mateřská škola bude o vánočních prázdni-
nách uzavřena v době od 23. 12. – 31. 12. 2021, 
na děti se budeme opět těšit v pondělí 3. 1. 
2022.

Přejeme vám všem veselé Vánoce, do nové-
ho roku pevné zdravíčko, klid a pohodu!

Pavla Hasprová, ředitelka

Základní škola 

72 hodin 
ve Velkém Březně 
– sázení keřů 
a stromů

15. října 2021 se malí školáci ve Velkém Břez-
ně zapojili do projektu 72 hodin. Z projektu se 
mi podařilo získat 19 ovocných stromů a keřů, 
abychom si mohli zkrášlit naši obec. Moji malí 
prvňáčci si zasadili třešeň u knihovny a keře 
před naší novou jídelnou. U stromečku děti 

cca 10 000,– Kč (raketky, pásma, míče, překáž-
ky,...) a metodickou brožurku Atletika hravě 
do škol. Sada i brožurka zůstanou k dispozici 
pro každou zapojenou školu i po skončení pro-
jektu. děti hodiny v tělocvičně velice baví a těší 
se na další!

Již několikrát jsme se zúčastnili tréninků 
a turnajů mateřských škol v hokejbalu. Momen-
tální situace není těmto aktivitám nakloněna, 
a tak Bendy, náš hokejbalový míček, který tak 
rád tráví čas se všemi dětmi na hřišti, přišel 
s návrhem = namaluj, vytvoř nebo vymodeluj 
svého Bendyho! S každým tak bude moci trávit 
tolik času, kolik bude chtít. Soutěže s Bendym se 
mohly zúčastnit celé školy, třídy či každý sám. 
Za naši školičku tvořila třída Motýlků s paní uči-
telkou Štěpánkou, jak se jim dařilo, můžete po-
soudit na fotografii. Odměněny budou všechny 
výtvory, za těmi nejlepšími se Bendy přijde po-
dívat a za odměnu si s nimi zatrénuje.

A co se během podzimu v MŠ ještě událo? 
Sbírali jsme pro lesní zvířátka kaštany a pro 
záchranu stromů starý papír. Proběhla tradič-
ní akce dýňování pod taktovkou paní učitelky 
Marcelky – společné odpolední tvoření dětí 
a rodičů, nechybělo opékání buřtíků, mlsání 
a hlavně příjemná atmosféra podpořena pěk-
ným počasím. 

také nás několikrát navštívilo divadlo Ko-
loběžka a divadlo Krabice teplice, své kousky 
předvedl i náš známý pes Maxmilián se svým 
pánem. 

S rodiči předškoláčků o školní zralosti a při-
pravenosti přišla pobesedovat Mgr. dagmar 
ličmanová – učitelka 1. stupně a výchovná po-
radkyně. 

Paní učitelka Ivanka s několika Sluníčky při-
pravila program a vystoupila na Vítání občánků. 

Proběhlo velké zimní fotografování.
Vánočně jsme si společně vyzdobili celou 

Soutěž s Bendym.
Výsadba v rámci projektu 72 hodin. 
Třída 1. A.
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řekly společně báseň týden malých zahradníků 
od Františka Hrubína a popřály stromečku, ať 
se mu hezky daří a žije ve Velkém Březně. také 
měly starost, kdy už si budou moci utrhnout 
třešničky. tak snad už za rok se nějaká na stro-
mečku urodí. Projekt  72 hodin už funguje 10 let 
a na oslavu desetiletého výročí každý malý dob-
rovolník dostal píšťalku, na kterou jsme společ-
ně zapískali. den jsme si náležitě užili a ještě se 
dozvěděli a naučili spoustu věcí, o kterých jsme 
si povídali v prvouce.

Lenka Šidáková, třídní učitelka 1. A

do výsadby se zapojila vedle třídy 1.A, paní 
učitelky Šidákové, které děkuji za zajištění ze-
leně, i třída 1.B paní učitelky Zatloukalové. tři 
jabloně na obecním pozemku pod tivolí si děti 
samy pojmenovaly (Růženka, Honzík, Fialka). 
část stromů a keřů zasadili po obci dělníci obec-
ního úřadu.

Petra Kratochvílová, referent ŽP

Školáci ze ZŠ 
byli zase zlatí

dne  20. října se uskutečnilo okresní kolo 
v přespolním běhu, které se tradičně konalo 
na ZŠ elišky Krásnohorské. Na závody vyjelo 
celkem 8 družstev z naší školy napříč oběma 
stupni. Nejúspěšnější byl tým dívek ve složení 
Sofinka Nevečeřalová, ella Nikoličová, Zuzka 

Vrbová, Nina Frýdková a dorka Zabloudilová, 
který obsadil nádherné 1. místo. Navíc Sofča do-
běhla na 2. místě ze všech dívek a ella na třetím. 
Velkou radost nám udělaly i dívky starší ve slo-
žení Nella Vondráčková, Maruška Burdová, Kiky 
Worlová, Alex Nevečeřalová a terka Vrbová, kte-
ré obsadily bronzovou příčku. 

Sportovní den však byl i ve znamení brambor 
pro naši školu, neboť nepopulární čtvrtou příč-
ku braly hned 4 naše týmy. Všichni naši žáci si 
zaslouží velkou pochvalu, neboť trať nebyla vů-
bec jednoduchá. Mladší děti běžely 700 m, kluci 
ze 4.–5. tříd dokonce 1 400 m a naši druhostup-
ňoví běželi od 2 km do 2 800 m. Největší radost 
z druhého stupně nám udělali tobias dvořáček 
a Zuzka dvořáková. Zuzka obsadila 3. místo ze 
všech dívek ve své kategorii a tobias, na trati 
dlouhé skoro 3 km, vybojoval nádhernou stříbr-
nou příčku. 

Lenka Šidáková, Anna Kuželová

kultura

Adventní cesta
Až do Štědrého dne bude dětem k dispozi-

ci Adventní cesta po Velkém Březně i Valtířově 

s tajenkou. Cestu tvoří třináct vánočně laděných 
otázek. Na deset vylosovaných luštitelů čeká 
dárkový balíček. Bližší informace na letáčku.

Lampiónový průvod
28. říjen se po delší době stal dnem, který 

v naší obci opět prozářily lampióny. lampió-
nový průvod se v podvečer vydal z Valtířova 
do Velkého Března. Osvětlený had se po cyklo-

Výsadba v rámci projektu 72 hodin. Třída 1. B.

Jedno z našich úspěšných družstev přespolního běhu.

Říjnový lampiónový průvod.

Letáček k akci Adventní cesta.
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stezce táhl na několika stech metrech. Na fot-
balovém hřišti pak čekalo na všechny děti 
lízátko a hlavně opékání buřtů. Buřtíky zřejmě 
přišly všem k chuti, protože se jich snědlo více 
než dvanáct kilogramů. děti se také vyřádily 
běháním po fotbalovém hřišti či střelbou míčů 
na branky.

děkuji touto cestou davidovi řezáčovi a jeho 
kolegům z FK Jiskra za pomoc s přípravou tábo-
ráku, areálu i za stánek s občerstvením. 

Zuzana Mendlová, členka kulturní komise 

Kulturní akce
do kulturních akcí v podzimních i zimních 

měsících stejně jako před rokem opět zasáhla 
koronavirová pandemie. Již v říjnu zrušil pořa-
datel kvůli nemoci divadelní představení Kak-
tusový květ. Na začátek listopadu se alespoň 
jako menší náhrada podařilo zajistit vstupenky 
na promítání životopisného dokumentu Karel 
o Karlu Gottovi.

Jen několik dní před začátkem adventu jsme 
byli donucení kvůli zvýšenému nárůstu one-
mocnění covid-19 zrušit slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu, které mělo doprovázet se-
tkání při svařeném víně a cukroví. Kvůli nepříz-
nivé epidemiologické situaci v obci nedojde bo-
hužel ani k plánovanému setkání jubilantů. to 
mělo proběhnout zhruba v polovině prosince. 

Velký otazník zatím visí i nad konáním obec-
ního plesu v termínu 12. února 2022.

O aktuálních kulturních akcích budeme in-
formovat v předstihu na sociálních sítích či pla-
kátech. Sledujte proto obecní web, FB nebo si 
pořiďte aplikaci Mobilní rozhlas, kde se novinky 
z obce dozvíte vždy včas. 

Zuzana Mendlová, členka kulturní komise

Místní spolky

Hasiči 
hlásí a informují

Ve IV. čtvrtletí 2021 (v období 2. 9. – 25. 11. 
2021) jednotka SdHO Velké Březno uskutečnila 
24 výjezdů, které si vyžádaly 33 hodin aktivního 
nasazení. Největší nasazení bylo po silném vět-
ru, kdy došlo k porušení vzrostlých stromů. 
K výjezdům uvádíme:

10x k ohrožující vegetaci, 6x k dopravním 
nehodám, 4x k požárům, 4x k ostatním (odstra-

nění zemního stroje z kolejí, odstranění sršní, 
otevření bytu, transport pacienta).

Kromě výjezdové činnosti jednotka usku-
tečnila ukázku techniky v Užíně, byl proveden 
zácvik na novém výjezdovém vozidle. Velitel 
a zástupce velitele se zúčastnili školení „IMZ“.

V pomoci obci jednotka provedla pokácení 
stromu, dále zalévání nově vysázených stromů 
v katastru obce. 

Od letošního 20. září jednotka disponuje no-
vým zásahovým vozidlem CAS 20/4000/240 S2R 
na podvozku SCANIA řady Xt, které bylo poří-
zeno obcí Velké Březno sdružením prostředků 
– dotace fondu zábran škod, dotace Ústeckého 
kraje, dotace z fondu Agrofert a vlastních zdro-
jů, v nichž budou započítány i příjmy z prodeje 
dosud používané techniky. 

členové jednotky srdečně děkují všem, kteří 
se zasadili za pořízení nového vozidla a slibují 
optimální zacházení s tímto svěřeným prostřed-
kem. 

Nové výjezdové vozidlo, vybavené na pro-
fesionální úrovni ke zvládání hasičských a zá-
chranářských úkonů, zaručuje zkvalitnění čin-
nosti a prezentace jednotky JPO II SdHO Velké 
Březno.

V závěru relace JSDHO Velké Březno přeje 
všem občanům obce Velké Březno – Valtířov 
radostné Vánoce 2021 a šťastný nový rok 2022.

Jaroslav Panocha, velitel JSDHO Velké Březno

sport

Úspěšná sezona 
Matyáše Buzka

Malé nahlédnutí do sportovních úspěchů  
malého sportovce a žáka naší základní školy 
Matyáše Buzka. Matyáš je nadějný sportovec 
v bikrosu, který patří k olympijským disciplínám. 
Mnoho hodin strávených tréninkem a další ho-

diny na závodištích přinesly i v letošním roce 
úspěchy.

Bez podpory rodičů, známých, kamarádů 
a v neposlední řadě i sponzorů by se nemohl 
Matyáš pochlubit výsledky z letošní série zá-
vodů:

4. místo Mistrovství republiky 
 v Pardubicích

1. místo Krajský přebor v Litoměřicích

2. místo Český pohár v Praze

2. místo Český pohár v Benátkách 
 nad Jizerou

9. místo  Itálie – Verona

V roce 2022 plánuje Matyáš v sérii závodů 
účast i na Mistrovství světa ve Francii a Mistrov-
ství evropy v belgickém desselu.

Spoustu dalších úspěchů v nadcházejícím 
roce přejí 

rodiče, známí a kamarádi

Nové hasičské auto.
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Matyáš Buzek na stupni vítězů 
(na snímku uprostřed).

Trofej z mistrovství republiky.


