Zpravodaj
Velké Březno a Valtířov
28. ročník

Dobrovolná
materiální sbírka
Mateřská škola Velké Březno vyhlásila
na sobotu 12. března 2022 ve spolupráci
s Charitou ČR a ZŠ Velké Březno DOBROVOLNOU MATERIÁLNÍ SBÍRKU pro příchozí

I. čtvrtletí 2022	Výtisk pro občany obce zdarma
z Ukrajiny, kteří utekli před válkou a vyhledali
nebo vyhledají pomoc a bezpečí na území
města Ústí nad Labem a okolí.
Ukázalo se, že máme dobrá srdce! Všem,
kteří se sbírky zúčastnili, patří velké DÍKY!
Moc ráda bych poděkovala:
❋ OÚ Velké Březno za podporu sbírky a zveřejnění informačních letáků
❋ paní učitelce Šidákové za informovanost o sbírce na ZŠ
❋ paní učitelkám z MŠ za pomoc při organizaci sobotní sbírky přímo v areálu MŠ
❋ manželům Šidákovým za odvoz sbírky
ze ZŠ (dvěma auty)
❋ panu Bardounovi a paní Markové – hasičům ze Svádova – za odvoz sbírky z MŠ
Sbírka byla odvezena do Domu Samaritán
– jedno ze zařízení Charity Ústí nad Labem,
které poskytuje sociální služby určené osobám bez přístřeší.
Pavla Hasprová

Ohlédnutí
za rokem 2021
z pohledu evidence
obyvatel a matriky
Počet obyvatel obce Velké Březno v loňském
roce opět vzrostl. K 1. lednu 2022 bylo v obci
hlášeno celkem 2314 obyvatel. K 1. lednu v roce
2021 to bylo 2299 obyvatel.
Pohyb obyvatelstva v roce 2021
Přistěhovaní  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 85 obyvatel
Narození  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 18 obyvatel
Odstěhovaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 55 obyvatel
Úmrtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 33 obyvatel
Další zajímavá čísla z matriky:
Počet uzavřených manželství v roce 2021
– celkem 63 sňatků
10 – Obřadní místnost Obecního úřadu
23 – Panství Velichov
26 – Státní zámek
2 – jiné vhodné místo (Restaurace Tivoli,
Hostinec na Kopečku Valtířov)
1 – Homole u Panny
1 – Skanzen Zubrnice
Počet zaevidovaných rozhodnutí
o rozvodu manželství v roce 2021
celkem 31 rozvodů  
(Týká se manželství, která byla uzavřena v průběhu let 1995 – 2019.)
Michaela Neumannová, matrikářka

Kabelizace
nízkého napětí
ve Velkém Březně
Změna splatnosti místního poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
Upozorňujeme všechny občany, že od roku 2022 došlo ke změně termínu splatnosti poplatku za komunální odpad. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství byl stanoven termín nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Platbu lze provést na pokladně obecního úřadu, kancelář č. 2 nebo převodem přes bankovní
účet. Podklady k platbě Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 412 528 473 případně na e-mailu:
dvorakova@velke-brezno.cz

V letošním roce zahájila společnost ČEZ Distribuce, a.s. v naší obci rozsáhlou kabelizaci
nízkého napětí. Práce spočívají v tom, že vrchní rozvody nízkého napětí budou postupně
odstraněny a přeloženy do země. První etapa
začala již v únoru a skončit by měla do konce
května letošního roku.
Stavební práce provádí firma Omexon GA
Energo s.r.o. Práce probíhají v lokalitě Vítov v Litoměřické ulici a tzv. staré Litoměřické, podél
Homolského potoka. Součástí stavby je i zhotovení jednotlivých přípojek pro rodinné domy,
které mají v současné době vrchní přípojky.
(Pokračování článku na další straně)
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(Dokončení článku z titulní strany)
Součástí stavby je i uzavírka místní komunikace:
„Plovoucí“ uzavírka komunikací v ulici Litoměřická v katastrálním území Velké Březno
a Vítov u Velkého Března – č. 63c, 65c, 68c,
73c, 21d a 22d.
Pouze v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod.
Výkop prováděn po etapách 50 m, každý
den zasypán a komunikace zprůjezdněna.
Objížďka se nenařizuje.
Případné dotazy směřujte na stavbyvedoucího pana Libora Pšeničku, tel.: 734 266 300.
Práce v ostatních lokalitách v obci budou postupně probíhat až do roku 2025.
Karel Jungbauer, starosta

Z obecního úřadu

Zateplení bytového
domu Náměstí 171
V letošním roce obec zahájila také plánovanou opravu fasády na bytovém domě Náměstí
171. Součástí opravy, která by měla skončit do
konce května, je výměna oken, zateplení fasády, zateplení půdy a sklepů. Současně bude
provedena oprava staré střechy včetně výměny
krytiny. Obě akce provádí jedna firma tak, aby
byla zajištěna vzájemná koordinace a práce na
sebe navazovaly.
Předpokládané náklady na celkovou opravu
mají vyjít na 3,7 milionu korun, z nich však 40 %
pokryje přislíbená dotace z ministerstva pro
místní rozvoj.
Karel Jungbauer, starosta

Oprava bytového domu Náměstí 171.

Oprava schodiště
u restaurace Tivoli

Oprava havárie
na kanalizaci

Již delší dobu byl řešen havarijní stav schodiště na sál restaurace Tivoli. V lednu letošního
roku byla zahájena jeho celková rekonstrukce
tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost návštěvníků. Po konzultaci s dodavatelskou firmou byla
zvolena varianta, která byla následně i do konce
února realizována. Viz přiložené foto schodiště,
z mého pohledu vypadá moc pěkně.
Karel Jungbauer, starosta

Koncem února došlo k havárii kanalizace
u obecního domu Zahradní 142, kde nájemník
oznámil prosakování kanalizace do bytu. Okamžitě bylo zahájeno zjištění příčiny. Předpokládali jsme, že kanalizace bude pouze ucpaná, ale
po několika pokusech jejího pročištění bohužel
nedošlo ke zprovoznění. Musel být povolán
bagřík, který postupně odhaloval kanalizaci podél domu. Nakonec byl zjištěn propad a poničení celého potrubí a oprava byla náročnější, než
jsme předpokládali.
Karel Jungbauer, starosta

Nové venkovní schodiště restaurace Tivoli.
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Oprava havárie na kanalizaci
v Zahradní ulici.

Výdej kompostérů
Obec stále vydává zahradní kompostéry
o objemu 1000 a 2000 litrů.
Výdej je možný pouze po předchozí domluvě
s paní Petrou Kratochvílovou, tel. 475 209 341,
e-mail: kratochvilova@velke-brezno.cz
Petra Kratochvílová, referent ŽP

Pomozte nám
udržet obec čistou!
I když na to upozorňuji v každém zpravodaji,
tak se neustále potýkáme s tím, že se spousta
lidí naučila vyklopit nepotřebné věci jednoduše
přímo před branou sběrného dvora a neuvědomuje si, že to někdo musí uklidit. Proto žádám, aby se toto nedělo a nepotřebné věci se
vozily přímo do sběrného dvora v době, kdy je
otevřen. Sběrné místo je vybaveno kamerovým
systémem. Ten, kdo uloží odpad před bránu
sběrného dvora, bude vyzván k jeho úklidu.
Petra Kratochvílová, referent ŽP

Hasičské
vozidlo
Nové hasičské vozidlo již
několikrát zasahovalo,
jak při likvidaci padlých
stromů, tak dopravních
nehod či požárů. Také
však pomáhá při údržbě
a úklidu obce. Například
využitím kropičky na úklid
cyklostezky a zásobníku
vody při zavlažování nově
vysazených stromů.

Zpravodaj Velké Březno a Valtířov
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Termíny jarních
svozů pro rok 2022
Svoz nebezpečného odpadu
bude probíhat 23. dubna 2022
Nebezpečnými odpady jsou: odpady vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
např. olejové filtry, laky, barvy, ředidla, rozpouštědla, obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek aj.
Do svozu nepatří: stavební odpad, komunální odpad, azbest, biologicky rozložitelný
odpad aj.

Termín svozu žoků
bude 4. června 2022
Výdej žoků bude probíhat ve sběrném místě
od 26. března 2022.
Do žoků je možné ukládat pouze biologicky
rozložitelný odpad rostlinného původu.
Žoky jsou vydávány zdarma a to v počtu 2 ks
na jedno číslo popisné a rok.
Žoky se vydávají ve sběrném místě ve Velkém
Březně a to v provozní době sběrného místa.
Žoky musí být označeny reflexní páskou s razítkem Velké Březno a umístěny na veřejném
prostranství, jinak nebudou odvezeny.
Žádáme všechny, kteří si vyzvednou
žok na biologický odpad, ale nevyužijí ho, aby žok do 28. 5. 2022 vrátili zpět
do sběrného místa. Svozová firma nám
účtuje skutečný počet vydaných žoků,
a pokud si žok schováte pro podzimní
svoz, obec ho musí zbytečně zaplatit,
i když na jaře nebyl využitý!
Žok vyzvednutý na jaře nebude možné
již použít pro podzimní svoz.
Petra Kratochvílová, referent ŽP
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Mateřská škola

Okénko
do mateřské školy
Nový rok 2022 jsme začali opravdu zvesela. Hned první den po vánočních prázdninách
děti překvapilo Divadlo Koloběžka s pohádkou
„O skřítcích usínáčcích“. Svou činnost rozjely
všechny zájmové kroužky a byla vyhlášena
sběrová akce starého papíru motivována povánočním úklidem.
Ve třídě Motýlků proběhl Zápis nanečisto.
Předškoláčci se seznámili se svými budoucími
paní učitelkami – Mgr. Ladislavou Darsovou
a Mgr. Danou Dobrotinovou, kterým velice
děkuji za ochotu přijít ve svém volném čase
do mateřské školy a akce se zúčastnit. Pro děti
byly připraveny podobné úkoly, jako je čekají při opravdovém zápisu do 1. třídy. Rodiče
s paní učitelkami děti sledovali a říkali si, co je
v pořádku a na čem je ještě třeba zapracovat.
Úkoly pro děti připravily paní učitelky Štěpánka Gutierrez a Stanislava Motyčková, mockrát
děkuji za přípravu akce! Děti odcházely s pamětním listem a praktickými dárky, které při
přípravě do školy jistě využijí.
A protože zima nám toho sněhu ve Velkém
Březně moc nedopřála, udělali jsme si ve školce
alespoň Sněhulácký den – děti přišly do školky
v kostýmech sněhuláčků nebo prostě v bílém
oblečení, někdo s kloboukem na hlavě, jiný
s mrkvičkou na nose, … mockrát děkujeme
tvořivým rodičům za přípravu krásných kostýmů! Na děti čekalo dopoledne plné sněhulácké
zábavy, her, soutěží, ale také tvoření s Balónkovou Evičkou. Všechny děti dostaly sněhulajdy
z nafukovacích balónků, samy si je dokreslily
a dotvořily a hlavně odnesly domů.

Zápis na nečisto.
doskočiště pro skok do dálky, míče, házecí rakety a míčky, stopky, … Vše jsme již řádně vyzkoušeli, jak při cvičení ve třídách, tak na kroužku
Malý olympionik.
V únoru jsme si nechtěně prožili několik dnů
volna, jelikož nám byla nařízena karanténa.
V celé školce se zatím opravily žaluzie, zlobivá okna a dveře, proběhla kontrola hasicích
přístrojů a sportovního náčiní a herních prvků
uvnitř školky i na školní zahradě.
Vrátili jsme se do doby masopustu, který se
přeci bez pořádné zábavy neobejde. Čekal nás
karneval s Hopsíkem – zábavné dopoledne
s kouzly, tancem, hrami a soutěžemi. Moc to
všem dětem slušelo! Děkujeme rodičům za přípravu masek, některé byly opravdu originální
a nápadité.
Do školky dorazil na slíbenou návštěvu hokejbalový míček Bendy. Byla to hlavně návštěva
a výhra dětí z Motýlků, které se úspěšně zúčast-

V rámci projektu Atletika hravě jsme obdrželi
sadu atletických pomůcek a náčiní, např. velké

Upozornění na splatnost poplatku za psa
Všechny držitele psů, kteří ještě za své psy v letošním roce neuhradili poplatek, žádáme, aby
tak učinili v co možná nejkratším možném termínu.

TERMÍN SPLATNOSTI POPLATKU do 31. 3. 2022.
Úhradu lze provést v pokladně obecního úřadu (kancelář č. 2), nebo převodem přes bankovní
účet. Podklady k platbě Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 412 528 473 případně na e-mailu:
dvorakova@velke-brezno.cz
Sazba poplatku činí za každý kalendářní rok:
Pes v rodinném domě – 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 300 Kč.
Pes v ostatních domech – 300 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 450 Kč.
Pes, jehož držitel dosáhl (i v průběhu aktuálního roku) věku 65 let – 100 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 150 Kč.

Karneval v mateřské školce.
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Bendy u Motýlků.
nily výtvarné soutěže. Děti si s ním užily spoustu legrace, ale i sportovních zážitků, od rozcvičky až po samotnou hru hokejbalu a společné
fotografování, navíc pak tašku dalších odměn.
Na opravdový hokejbalový trénink se můžeme
těšit na jaře.
K Mezinárodnímu dni žen děti tvořily různá
přání a překvapení, ale jedno bylo pro třídy
společné, nahráli jsme ženám – maminkám,
babičkám, tetičkám, sestřičkám, … krátké video s přáním, písničkami a říkankami a poslali
jej přes naši aplikaci LYFLE, určitě všechny ženy
potěšilo. Nezapomněli jsme ani na ženy z Domova pro seniory, děti jim osobně přáníčka
donesly, byly určeny jak babičkám, tak i všem
ženám, které o ně pečují!
Také k nám po dlouhé odmlce přijela Lenka
s pohádkou plnou písniček „O ztraceném beránkovi“, děti pohádku nejen sledovaly, ale také
na vlastní kůži prožívaly, pomáhaly s dějem a to
opravdu celým tělem.
V pátek 11. března byla zahájena Plavecká
školička, sedmnáct dětí začalo jezdit na předplavecký výcvik do plavecké haly v Děčíně.
Pod vedením zkušených plavčíků a záchranářů
se naučí děti plavat, a když se to náhodou tak

Karneval s Hopsíkem.
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Sněhulácký den.
úplně nepodaří, určitě se alespoň s vodou skamarádí.
V měsíci březnu se budeme ještě těšit na sférické kino s příběhem Naši kamarádi zvířátka,
které přijede přímo do naší školičky, prožijeme
projektový den s názvem Vynášení Mařeny
a opět nás navštíví naše známé Divadlo Koloběžka tentokrát s pohádkou O čarovné vrbě.
Ale to už bude jaro, proto přeji pohodové jarní dny plné sluníčka a síly!
Pavla Hasprová, ředitelka

Základní škola

Malé okénko do 1. A
Od začátku kalendářního roku proběhlo
v 1. A několik akcí. V předvečer slavnostního
zahájení zimních olympijských her v Pekingu si holky a kluci vyzkoušeli několik disciplín
na vlastní kůži. Naše třída se proměnila v závodiště a zástupci Čechů, Slováků, Němců a Polá-

ků se utkali v biatlonu, skeletonu, hokeji a také
ve snowboardingu. Atmosféra byla úžasná, neboť rodiče děti vybavili fandícími proprietami.
Samozřejmě nechybělo ani slavnostní zahájení
a závěrečný ceremoniál s medailemi.
Nenechali jsme si ujít ani masopust. Masopustní rej jsme zahájili ochutnávkou domácích
muffinů, nechyběly soutěže, tanec a přehlídka
jednotlivých masek. Nezapomněli jsme ani
na učení. Spoustu důležitých informací o masopustu nám poskytla naše učebnice Školák
Pepa.
Během února probíhala třídní kola recitační
soutěže. Byla jsem velice překvapená vysokou
úrovní mých malých recitátorů. Rodiče vzali
soutěž opravdu vážně a děti měly připravené
i rekvizity a kostýmy. V 1. A vyhrála Kačenka
Markusová, 2. místo obsadil Lukášek Pavelka
a pomyslnou bronzovou medaili převzal Mareček Šlaj. Poděkování patří i Veronice Hercíkové,
která mi velmi pomohla při nesnadném rozhodování o nejlepších.
Hned po třídním kole recitační soutěže přišlo
dlouho očekávané PASOVÁNÍ NA PISÁLKY. Děti
vyměnily tužky za pera, a to je v 1. třídě velký
okamžik. Pisálci si domů odnesli pero a šerpu.

Tvoření s Balónkovou Evičkou během sněhuláckého dne.
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V úterý 1. března nešel v horní budově proud,
tak jsme toho využili a společně s dětmi jsme
se vydali na naučnou stezku ZVÍŘATA V ZIMĚ.
Děti se seznámily se třinácti zvířátky, dozvěděly se zajímavosti z jejich života a plnily úkoly.
Šli jsme ve vlčí smečce, postavili malé příbytky
pro ježky, letěli jsme neslyšně jako sovy nebo
četli vzdálené cedulky jako rys. Výsledná tajenka: „Hádej, kdo jsem?“, některým dala pořádně
zabrat, ale všichni si mrazivé dopoledne v naší
zámecké zahradě užili.
Pohádky jsou v 1. třídě velmi důležité. Už ne
všechny děti znají klasické pohádky. My začali
dramatizací pohádky O Koblížkovi. Děti se v rolích vystřídaly. Velice to slušelo Emičce Žáčkové
a Tomáši Vinšovi v roli babičky a dědy. Pohádka
O Červené Karkulce byla také velmi zajímavá.
Děti pomocí obrázkové osnovy vytvářely svůj
vlastní příběh.
Lenka Šidáková, třídní učitelka

Maškarní bál
Ve čtvrtek 3. března jsme ve školní družině
pořádaly maškarní bál se soutěžemi, diskotékou a občerstvením.
Akce se konala v horní budově naší školy.
Soutěžní disciplíny byly rozdělené do jednotlivých tříd.
Diskotéka a vyhodnocení masek a kostýmů
probíhala v herně v suterénu. Občerstvení
pro děti se podávalo ve vestibulu pod scho-

Pasování na pisálky ve třídě 1. A. Foto: Hanka Michalčíková.
dištěm. Akce se povedla, děti byly spokojené
a nadšené.
Tímto bych chtěla poděkovat kolegyním:
p. Hercíkové, p. Novákové, sl. Buřtové, p. Nazárkové a p.Vondráčkové. Děkuji také žákyním 7.A
Nele Fránkové a Veronice Jaškové za obsluhu
u občerstvení.
Klára Budínská, vedoucí družiny

Velká
sportovní radost
Spolupráce s atletickým klubem PROVOD
přináší další ovoce. V minulých týdnech se
v Praze a Jablonci nad Nisou uskutečnily krajské přebory Ústeckého kraje. Na všech závodech na stupně vítězů pronikli atleti z Velkého
Března.
13. 2. 2022 přebor Ústeckého kraje dorostu
a staršího žactva: 1. místo ve vrhu koulí obsadil
Tomáš Fuchsig a 3. místo ve stejné disciplíně
obsadila Martina Šidáková, která pak díky svým
předchozím výkonům mohla poprvé zažít atmosféru mistrovství republiky v Praze. Těsně
pod stupni vítězů skončila Tereza Tauscheová
ve skoku vysokém. Příště to určitě cinkne.

Maškarní bál ve školní družině.

Účastníci školní recitační soutěže.

6. 3. 2022 přebor Ústeckého kraje mladšího
žactva: 1. místo ve vrhu koulí Radek Fuchsig,
Radka na stupně vítězů doprovodil Dan Herolt

a odvezl si domů stříbrnou medaili. Dvě zlaté
medaile si na krk pověsila Zuzana Dvořáková,
a to za skok vysoký a štafetu 4 x 150 m. Navíc
přidala stříbro z vrhu koulí. Zuzka se tak stala
nejúspěšnější sportovkyní a řekla si o nominaci
na Olympiádu mládeže.
Všem sportovcům moc gratuluji a zároveň
moc děkuji za spolupráci Pavle Lesnikové a Alexeji Lesnikovi za vzornou celoroční přípravu.
Jen připomenu, že 50 našich žáků navštěvuje
ve Velkém Březně kroužek atletiky a nejméně
jednou týdně na sobě pracují. Zejména v této
době je velmi důležité děti udržet u nějakého
sportu. Věřím, že se do budoucna prosadí i další atleti z Velkého Března, neboť potenciál není
vůbec malý.
Lenka Šidáková

Recitační soutěž
Ve středu 2. března se žáci 1. stupně sešli
v aule školy na přehlídce nejlepších recitátorů
Recitační soutěže. Tomuto dopoledni předcházela třídní kola. Ve třídách hodnotili paní učitelky, paní asistentky a také žáci.
Nejlepšími ze všech tříd se stali – 5. A – Terezka Krejčí, 5. B – Ondra Los, 4. A – Ema Vystavělová, 4. B – Ella Nikoličová, 3. A – Jakub Kočí,
3. B – Anička Maršíčková, 2. A – Kaliss Machač,
2. B – Adélka Sedlmajerová, 1. A – Kačenka Markusová, 1. B – Kubík Kmoníček.
Pavla Kadlecová

Úspěšní atleti Provod na krajských přeborech Ústeckého kraje.

I. čtvrtletí 2022

Kultura

Významná jubilea
Rádi Vám opět přinášíme jména našich
spoluobčanů, kteří od loňského září do konce
letošního února oslavili významné životní jubileum. Osobní gratulace přibrzdila na podzim
a v zimě opět další vlna koronaviru, a tak jména
podzimních oslavenců přinášíme až teď.
Ještě jednou všem jubilantům blahopřejeme
a do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví
a hodně spokojenosti.

září:

říjen:

❋ Tichá Ludmila, 90 let
❋ Ptáková Anna, 85 let
❋ Taškeová Jindra, 80 let
❋ Novák Zdeněk, 80 let
❋ Brýda Jaroslav, 75 let
❋ Králová Soňa, 75 let
❋ Podolák Zdeněk, 70 let
❋ Salcerová Marta, 85 let
❋ Nesejtová Doris, 80 let
❋ Bárta Jaromír, 80 let
❋ Kovářová Jana, 75 let
❋ Krejzová Jana, 75 let
❋ Klajsner Karel, 75 let
❋ Franeková Daniela, 70 let
❋ Špringl Jaroslav, 70 let

listopad: ❋ Truchlyová Milada, 85 let
❋ Holíková Venuše, 80 let
❋ Slavíčková Eva, 70 let
❋ Knyová Jana, 70 let
prosinec: ❋ Trojan František, 80 let
❋ Jantáková Věra, 75 let
❋ Nový Juraj, 70 let
❋ Vandrovcová Anna, 70 let
❋ Koudelová Eva, 70 let
leden:

		

únor:

❋ Husáková Matilda, 95 let
❋ Chomová Marie, 90 let
❋ Michojn Jiří, 75 let
❋ Kunešová Jana, 75 let
❋ Kyral Josef, 75 let
❋ Backová Vlasta, 75 let
❋ Márová Jana, 75 let
❋ Rostová Květoslava, 70 let
❋ Horáková Jiřina, 70 let
❋ Šesták Miroslav, 70 let
❋ Liscová Helena, 70 let
❋ Podroužková Eva, 80 let
❋ Rot Petr, 75 let
❋ Kocman Josef, 70 let
❋ Podoláková Marie, 70 let
❋ Říhová Hana, 70 let
❋ Vegner František, 70 let
❋ Vittková Jiřina, 70 let
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Vítání občánků
v roce 2022

Hasiči hlásí
a informují

Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali
o dvou plánovaných termínech Vítání občánků
v roce 2022 a to 5. 5. 2022 a 3. 11. 2022.
Pokud se Vám tedy právě narodilo děťátko,
nebo je vaše miminko narozené koncem roku
2021, prosíme o vyplnění přihlášky na Vítání
občánků a její odevzdání na OÚ Velké Březno.
Podmínkou zařazení do projektu Vítání
občánků je trvalé bydliště dítěte v obci (Velké Březno a Valtířov). Přihlášku naleznete
na www.velke-brezno.cz (Dokumenty obce
– formuláře) nebo na vyžádání u matrikářky p. Neumannové, tel.: 475 228 340, e-mail:
michaela.neumannova@velke-brezno.cz.
Bližší informace k Vítání občánků Vám sdělíme prostřednictvím našich webových stránek
a dalších informačních kanálů obce nejpozději
začátkem dubna tohoto roku.
Michaela Neumannová, matrikářka

Na konci IV. čtvrtletí 2021 (období od 26.
11. – 31. 12. 2021) jednotka SDHO Velké Březno uskutečnila 12 výjezdů, které si vyžádaly
aktivní nasazení. Šlo o následující zásahy:

Přehled kulturních
akcí v naší obci

(duben–červen 2022)
Duben
Pálení čarodějnic,
areál FK Jiskra Velké Březno
(30. dubna)
Pořadatel: Základní škola
Červen
Noc kostelů, kostel sv. Václava
ve Valtířově (10. června od 18h.)
Pořadatel: Obec Velké Březno
Školní jarmark, hřiště základní školy
Pořadatel: Základní škola
VEL-VAL – cyklotour,
cykloprojížďka Českým středohořím
Pořadatel: Jan Haspra
Pozn. V případě neuvedení termínu konání dané kulturní akce najdete bližší informace před jejím konáním,
buď na webových stránkách obce www.velke-brezno.cz
nebo na webových stránkách pořadatele anebo na vyvěšených plakátech.

Místní spolky

1x dopravní nehoda silniční;
1x dopravní nehoda železniční – srážka
osobního automobilu s vlakem v Olšinkách;
2x ostatní pomoc – transport pacienta;
3x požár – komína a části střechy, hoření sazí
v komíně, požár v Armaturce;
4x technická pomoc – odstranění ohrožující
vegetace (stromy), uvízlá kočička na stromě,
uvolnění komunikace zatarasené autem;
1x únik ropných produktů při dopravní nehodě – proražená vana osobního automobilu ve Velkém Březně o ostrůvek (přechod pro
chodce).
V období I. čtvrtletí 2022 (1. 1. – 28. 2. 2022)
bylo uskutečněno 29 výjezdů s aktivním nasazením. Zvýšená výjezdová aktivita byla zapříčiněna déletrvajícím silným větrem, který
způsobil vývraty stromů, ohrožoval střechy
domů, elektrické vedení, silniční dopravu. Zaznamenány byly následující výjezdy:
1x dopravní nehoda silniční;
1x dopravní nehoda železniční – smrtelná
nehoda střetu člověka s vlakem v Olšinkách;
1x ostatní pomoc – transport pacienta;
1x planý poplach – kouř z lesa (jednalo se
o kontrolované pálení);
3x požár – komína, hoření sazí v komíně, hoření komína a části střechy;
22x technická pomoc – spadlé stromy přes
vozovku, spadlé stromy přes elektrické vedení, spadlé stromy na osobní automobil.
Ve zdokonalovací činnosti jednotka absolvovala odborně vzdělávací školení na vyproštění osob po nehodách. V pomoci obci byl
prováděn úklid a splachování cyklostezky.
Jednotka přijala ústní pochvalu za zásah
a technickou pomoc v Těchlovicích.
V závěru relace členové jednotky nabádají
občany k zachování disciplíny v souvislosti
s vládními nařízeními ke krizi válečného konfliktu na Ukrajině.
Jaroslav Panocha,
velitel JSDHO Velké Březno

Ukliďme Česko
Tradiční jarní úklid Velkého Března a Valtířova v rámci celorepublikové akce Ukliďme
Česko se bude konat v sobotu 9. 4. 2022!
Sraz je v 9.00 hod. na Náměstí ve Velkém
Březně, pytle i rukavice jsou zajištěny.
Nezapomeňte pevnou obuv a dobrou ná
ladu!
Michaela Neumannová

Zásah hasičů u nehody v centru obce
během silvestrovské noci.
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SPORT

Jarní část fotbalové
soutěže začíná
Snad se už naposledy vracím ke covidovému tématu a to nejhorší z této nemoci je
za námi. Jen krátké shrnutí. Několikrát se zrušila soutěž, neměli jsme možnost trénovat, většina sportovišť, tělocvična, umělka jsou spojeny
se školou, která měla ještě přísnější režim a tak
nám zůstaly dveře zavřeny o nějaký čas déle.
Nyní je naším hlavním úkolem a povinností,
co nejdříve vrátit děti do doby před covidem,
tedy vrátit jim chuť k pohybu a sportu. Do jarní části vstoupí sedm týmů. Školička, Mladší přípravka, spojené týmy Velkého Března
a Malečova Mladších a Starších žáků, Dorost,
„B“ tým mužů a „A“ tým mužů. U mládeže je
cíl jasný, začít opět plnohodnotně trénovat
a udržet naši širokou základnu. „B“ tým je složený hlavně z aktivně sportující starší generace, takže zde je cílem, aby vydrželo zdraví
a dostatek hráčů pro složení týmu. „A“ tým je
po podzimní části na druhém místě a „porve“
se o postup do 1.B třídy. Pokud se tak stane už
v tomto roce, budeme rádi! Pokud ne, zkusíme
to další rok.
Několikrát jsem v článcích zmiňoval skvělé zázemí Jiskry. Údržba a vzhled stojí nemalé prostředky a moře odpracovaných hodin
ve volném čase, za to děkuji všem, kteří se
na tom podílí! Na to s jakým rozpočtem a v kolika lidech se o areál staráme, je výsledek perfektní.
Co se týče finančního zajištění chodu klubu,
hlavní podíl má obec, které bych chtěl tímto
poděkovat za podporu fotbalu na Jiskře. Dalším zdrojem jsou dotace od Sportovní agentury, která nově nahrazuje dotační programy
MŠMT. Bohužel tyto peníze postačí pouze
na provoz a nákup vybavení, které musíme
každý rok obnovovat. Když objíždíme kluby
v okolí, naše zázemí patří dlouhodobě k těm
lepším. I když si musíme přiznat, že tiše závidíme Malečovu, Verneřicím, Svádovu, Povrlům
nová hřiště, Mojžíři a Trmicím nové kabiny, i tak
jsme přesto vděčni za to, co máme a co zde
koncepčně budujeme. Je potřeba si však přiznat, že areál naší Jiskry by zasloužil po letech
nějaké investice s jasným zacílením. Podařilo
se nám díky příspěvku obce opravit část po-

Hasiči odstraňují padlé stromy po silném větru (viz článek „Hasiči hlásí a informují“).

ničené fasády po povodni, ale tím to skončilo.
V rámci dotačního programu kabina 2022 jsme
si podali žádost o příspěvek na opravu topení,
koupelen a sociálního zařízení. Budova je z poloviny nevyužívána a to je velká škoda, zvláště v dnešní době, kdy má nemalou hodnotu
i „dřevěná bouda na konci lesa“.
Několikrát jsme připravovali koncepci
sportu a využití areálu, bohužel vždy to končí
na nedostatku financí. Rozhodně si nemyslím,
že by měla obec investovat miliony do areálu,
ale měla by mít aktivnější přístup a nastavení
priorit při žádání o dotace na obnovu sportovního areálu Jiskry. Velké Březno má obrovskou
spádovost a mělo by více zajišťovat sportovní
a kulturní vyžití i pro okolní obce. Přesto právě
tyto menší obce z našeho okolí do sportovního a kulturního zázemí investují mnohem více.
Naším snem je úprava areálu bývalého škvárového hřiště, kde nejideálnější řešení by bylo
hřiště s umělým povrchem. Tím by byl zajištěn
celoroční provoz areálu a to i vzhledem k absenci větší sportovní haly. Měli bychom možnost trénovat i v zimním období nebo za špatného počasí. Bohužel investice 6 milionů je pro
naši obec příliš vysoká a víme, že toto přání je
z říše snů, ale třeba se nám někdy vyplní. Upínáme se tedy k zatravnění starého hřiště, kde
máme cenový odhad na částku 550 tis. V návrhu je zatravnění celé plochy a okolí tak, aby
se dala využívat jako tréninkový a volnočasový areál. Pokud bychom chtěli plnohodnotné
hřiště s oplocením, běžeckou dráhou, doskočištěm, tak zde je odhad na 1,5 milionu. Uvědomujeme si, jak obrovské jsou tyto částky,
ale na druhou stranu vidíme, že jinde ta vůle
je a to využití je maximální. Pro každou obec je
fotbalové hřiště, sportovní areál nebo kulturní středisko tou hlavní vizitkou a my bychom
chtěli být na náš sportovní areál ještě pyšnější,
než jsme doposud.

V uplynulých dnech jsme pořádali maškarní ples, který se konal 26. března. V tento den
také „A“ team odehrál první domácí mistrovské
utkání.
Další akcí, při které se v našem areálu doufám
potkáme, je pálení čarodějnic, které pořádáme
společně s obcí a naší ZŠ. Akce se bude konat
30. 4. 2022.
Rád bych vás tímto pozval na některá z našich domácích utkání nebo pořádané akce.
Hodně zdraví a jarní pohody přeje za FK Jiskra Velké Březno
David Řezáč předseda FK

Zdravotně
– preventivní cvičení
ZDRAVÁ ZÁDA
V tělocvičně Základní školy Velké Březno
probíhá zdravotně – preventivní cvičení
ZDRAVÁ ZÁDA. V rámci tohoto cvičení se
zaměřujeme na znovunalezení pružnosti
a síly naší páteře, která se přirozeně ztrácí
v průběhu života. Aktivujeme svaly hlubokého stabilizačního systému – tzv. CORE
a posilujeme svalový korzet. Realizujeme
cviky na posilnění svalů ramen, paží, pánevního dna, kyčlí, cviky na uvolnění bederní, hrudní i krční páteře a mnohé další.
Cvičení probíhá ve středu od 18.30
–19.30 v tělocvičně základní školy.
Cvičení je vhodné pro každého, bez
rozdílu věku. Zájemci se mohou hlásit na
e-mail: pav.linkova@volny.cz
Na cvičení je potřeba si s sebou vzít
podložku a ručník.
PhDr. Pavlína Linková
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