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Nový ředitel 
Základní školy 
Velké Březno

Rada obce Velké Březno jmenovala nového 
ředitele Základní školy Velké Březno. 

Letos v únoru oznámil svou rezignaci dosa-
vadní ředitel školy PaeDr. Jan Darsa. Do vyhlá-
šeného konkurzu se přihlásilo šest uchazečů, 
u kterých následně osmičlenná konkurzní ko-
mise posoudila požadované podklady. Během 
druhého kola proběhly osobní pohovory, při 
nichž uchazeči představili komisi svojí vizi a od-
povídali na otázky členů komise. 

Následně proběhlo hodnocení uchazečů, 
ve kterém jednotliví členové komise anonymně 
přidělovali body. Nejvíce přidělených bodů zís-
kal pan Mgr. Stanislav Oplt DiS.

Na základě doporučení konkurzní komise 
proto rada obce jmenovala v květnu Stanislava 
Oplta novým ředitelem naší základní školy s da-
tem nástupu 1. srpna. 

Věřím, že se nový ředitel této pro nás velice 
důležité pozice ujme s nasazením a ctižádos-
tí a podaří se mu zachovat dobré jméno naší 
školy.

Tímto zároveň využívám příležitosti k po-
děkování dosavadnímu řediteli PaeDr. Janu 
Darsovi za jeho dlouholetou činnost v naší ško-
le a za to, že pod jeho vedením škola dosáhla 
v mnoha oborech významných úspěchů a po-
skytla žákům odpovídající vzdělání.

Karel Jungbauer, starosta

Obrovský úspěch 
pro ZŠ Velké Březno

Od 26. 6. do 1. 7. 2022 se v Olomouci koná 
jubilejní X. ROČNÍK LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ 
A MLÁDEŽE. Náš Ústecký kraj budou reprezen-
tovat hned tři děti z naší Základní školy, a to Zu-
zana Dvořáková (výška a oštěp), Martina Šidá-
ková (vrh koulí) a Radek Fuchsig (hod oštěpem). 
Konkurence byla obrovská, přesto se naši atleti 
z Provodu dostali mezi 32 vybraných atletů. 

Zuzce v celorepublikových tabulkách pat-
ří 2. místo ve skoku do výšky za výkon 155 cm 
(kategorie mladší žákyně), Martina drží 6. příč-
ku za výkon 11,74 m v kategorii starších žákyň 
a Radek s výkonem 27 m figuruje ve druhé de-
sítce (mladší žáci). 

Držme jim společně palce! 
(red)

Převedení výkonu stavebního úřadu
Oznamujeme, že Ministerstvo vnitra převádí výkon stavebního úřa-
du Velké Březno s účinností od 1. června 2022 na Magistrát města 
Ústí nad Labem se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad 
Labem. Veškerá podání již adresujte na tento úřad.

Poděkování
Chtěli bychom veřejně poděkovat paní Aničce Rokošové za to, že se celé roky krásně stará 

o záhony a o vzhled kolem našeho domu. 
Aničko, moc děkujeme! Obyvatelé domu s pečovatelskou službou č. p. 318

Mimořádný 
jednorázový 
příspěvek na dítě

S největší pravděpodobností od srpna 2022 
bude možné žádat o mimořádný jednorázový 
příspěvek na dítě do 18 let. Tento příspěvek 
je určen dítěti do 18 let, které žije v rodině, 
jejíž příjem v roce 2021 byl do jednoho mili-
onu korun hrubého. Spodní věková hranice 
je stanovena narozením dítěte nejpozději 31. 
prosince 2022. Žádat tak mohou nejen rodiče 
dětí, které se narodily do 1. srpna 2022, ale 
také těch, které se narodí od 2. srpna do 31. 
prosince 2022. 

Horní věková hranice je daná 1. srpnem 2022, 
přičemž věk nesmí přesáhnout 18 let. Pokud 
tedy dítě oslaví osmnáctiny 2. srpna nebo poz-

ději, pak mu vzniká nárok na příspěvek, tzn. dítě 
k 1. srpnu 2022 nedovrší 18 let věku.

Žadatelem je vždy jeden z rodičů, který po-
skytuje čestné prohlášení o příjmech za oba ro-
diče. Příspěvek bude automaticky vyplacen těm 
rodičům, kteří mají v červnu nárok na přídavek 
na dítě. Ostatní rodiče budou podávat jednodu-
chou žádost o příspěvek, a to buď elektronicky 
přes webovou aplikaci, nebo osobně na vybra-
ných Czech POINTech, zejména na obecních 
a krajských úřadech. Seznam těchto úřadů 
bude teprve zveřejněn. Žádosti bude možné 
podávat po začátku platnosti zákona, nejspíše 
v srpnu 2022. Nárok na příspěvek se týká i ado-
ptivních rodičů a pěstounů.

Příspěvek nebude zdaněn a nebude započí-
táván do rozhodného příjmu pro nárok na pří-
padné další dávky. Příspěvek bude vyplácet 
Úřad práce ČR, příslušná krajská pobočka. 

PhDr. Pavlína Linková,
Obecní úřad Velké Březno

Záhon u DPS v Ústecké ulici č. p. 318.
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Poplatek 
za komunální odpad

Žádáme občany, kteří ještě nemají uhrazen 
poplatek za komunální odpad pro rok 2022, 
aby tak učinili v co možná nejkratším možném 
termínu. 30. 6. 2022 je posledním dnem, kdy je 
možné za rok 2022 včas uhradit místní poplatek 
za obecní systém odpadového hospodářství.

Platbu lze provést na pokladně obecního úřa-
du, kancelář č. 2 nebo převodem přes bankovní 
účet. Podklady k platbě Vám sdělíme na tele-
fonním čísle 412 528 473 případně na e-mailu: 
dvorakova@velke-brezno.cz.

Petra Dvořáková,
referent správy daní a poplatků

Nájemné 
z obecních pozemků

Prostřednictvím Velkobřezenského zpravo-
daje upozorňujeme nájemníky obecních po-
zemků, že platbu za letošní rok je nutné uhradit 
do 31. 8. 2022.

Úhradu za pronajatý obecní pozemek lze 
uhradit v hotovosti či platební kartou na obec-
ním úřadě u paní Dvořákové v pokladně nebo 
provést platbu bankovním převodem na číslo 
účtu 450781/0300, variabilní symbol 22022.

Děkuji.
Kateřina Jelínková, referent OÚ

Vyžínání pozemků 
Ráda bych vyzvala všechny vlastníky pozem-

ků, kteří ještě neposekali své pozemky, aby tak 
učinili v co nejkratším možném termínu!

V této souvislosti bych chtěla upozornit na to, 
že pokud máte pozemky sousedící s jiným 
vlastníkem, PROSÍM, podívejte se na vaše míry 
pozemků! Velmi často dochází k tomu, že mezi 
pozemky, jsou půlmetrové neposekané pruhy 
plevele! Dosekávejte i tyto pruhy! Vaše práce 
i pozemek pak bude vypadat mnohem lépe.

Dále bych využila této příležitosti a zároveň 
požádala všechny vlastníky pozemků o spo-
lupráci. Jelikož obec v posledních 2 letech 
disponuje malým počtem pracovníků VPP, což 
znamená, že je i málo sekáčů, chtěla bych proto 
vyzvat všechny občany, kteří vlastní pozemky 
sousedící s místní komunikací či chodníkem, 
aby při sekání vyžnuli i tyto plochy (za plotem). 
Velmi nám tím pomůžete!

Poděkování:
Ráda bych touto cestou také poděkovala 

pracovníkům obecního úřadu jmenovitě Evě 
Horváthové, Ladislavu Danešovi, Zdeňce Kost-
rounové a Heleně Kajzrové za jejich pracovní 
nasazení a za to, že se snaží obec udržet čistou. 
Dále bych chtěla poděkovat za výpomoc při se-
kání a udržování obecních pozemků – jmenovi-
tě Martinovi Valešovi, Pavlovi Černému, Petrovi 
Benediktovi.

Petra Kratochvílová, referent ŽP

Stavební ruch v obci 
V únoru jsem se stal členem zastupitel-

stva obce z důvodu rezignace místostarostky 
Ing. Hany Šlechtové. Na jednání v březnu mě za-
stupitelstvo zvolilo místostarostou obce. Z dů-
vodu celostátních voleb do obecních zastupi-
telstev v září je můj mandát pouze na 7 měsíců. 
Proto mojí hlavní snahou bylo a je pomoci sta-
rostovi i pracovníkům úřadu při dokončování 
rozpracovaných projektů a přípravě podkladů 
pro projekty budoucí. Mojí prioritou je řešení 
problémů s dlouhodobými dlužníky nájemního 
bydlení a zlepšování vzhledu obce.

Rád bych se zmínil o jednotlivých akcích, pro-
jektech, které se nám letos podařilo realizovat či 
které jsou ve fázi realizace. 

Chceme zlepšit vzhled a zkulturnit okolí re-
staurace Tivoli, které bylo dlouhodobě zane-
dbávané. Opravilo se schodiště, vzniklo parko-
vací stání pro 13 aut směrem k přívozu. V době 
odevzdání tohoto příspěvku (10. června) čeká-
me na zahájení prací opravy plotu zahrady u cy-
klostezky. Mělo by být hotovo do začátku čer-
vence, ještě před zahájením tradiční akce Tivolí 
léto. Na podzim plánujeme sanaci břehu a plotu 
u chodníku nad restaurací. Připravuje se oprava 
sociálních zařízení a elektroinstalace v hlavním 

Z obecního úřadu 

9. dubna proběhl úklid okolí naší obce v rámci akce Ukliďme Česko. Děkujeme všem, kteří se 
zapojili a pomohli!

Nové hrací prvky ve valtířovské pískovně. Nová parkovací místa u cyklostezky u přívozu.
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sále. Vše chceme stihnout ještě před zahájením 
plesové sezóny.

Obec zakoupila a instalovala další hrací sesta-
vy pro malé děti do parku v ulici Alej sportovců 
a ve valtířovské pískovně.

Během prázdnin plánujeme opravy plotů 
na obou stranách autobusových zastávek v cen-
tru obce. Dodavatelská firma již byla vybrána. 
Chceme též nahradit špatný betonový povrch 
zastávky ve Valtířově zámkovou dlažbou. Pra-
cujeme na vybudování nové obousměrné za-
stávky ve Vítově (u Pumprů). V současné době 
čekáme na vydání stavebního povolení ústec-
kým magistrátem. Pokud vše půjde dle plánu, 
zastávky by měly být hotovy ještě letos.

V rámci obnovy veřejného osvětlení budeme 
v obci poprvé instalovat 2 lampy napájené so-
lárními panely, tzn. nepotřebují přívod elektric-
ké energie. Lampy mají i další zajímavé funkce 
a dají se řídit dálkově. Pokud se osvědčí, budou 
se používat v místech, kde není k dispozici pří-
vod elektrického proudu.

Realizace dalších oprav a vylepšování vzhle-
du obce v dalším období bude záviset na priori-
tách nového zastupitelstva, které vzejde z voleb 
v září.

Přeji všem pohodové léto a školákům krásné 
prázdniny.

Jiří Pavliš, místostarosta obce

Pozor na to, 
co házíte 
do kanalizace

Po pandemické krizi se naše obec vrací do 
běžného, i když složitého životního procesu. 
Postihla nás však další krize, a to válečný konflikt 
na Ukrajině, který nás nepřímo zasáhl rostoucí-
mi cenami energií, stavebních a hutních materi-
álů a tím i zvýšením cen služeb. 

Obecní úřad a všechny jeho sekce se snaží 
co nejlépe a v rámci finančních prostředků po-
krýt potřeby občanů. Není jednoduché zajistit 
firmy na opravy malého rozsahu, a to nehledě 
na již dříve plánované zakázky v dotačním pro-
gramu. Navýšením cen materiálu a prací musí 
Obecní úřad plánované akce částečně pokrýt ze 
svých finančních rezerv.

Správce obecního majetku se snaží pokrýt 
požadavky občanů v obecních bytech, jako jsou 
např. rekonstrukce bytových jednotek, opravy 
společných prostor domů aj. 

VLHČENÉ UBROUSKY 
DO KANALIZACE NEPATŘÍ

Úsek vodního hospodářství bojuje s obrov-
ským problémem, kterým je odpad v kanalizaci, 
jenž do ní nepatří. Je velký boom v rámci šetření 
vodou používat hygienické potřeby, které nepa-
tří do kanalizační stoky. To jsou především vlh-
čené ubrousky a tkaniny. Toto znečištění způso-
buje poškození technologie čistírny odpadních 
vod (ČOV), které může následně v rámci oprav 
zvýšit náklady na její provoz. Jelikož obec ne-

dosáhla na dotaci na rekonstrukci a inovaci 
ČOV, musí náklady na její chod udržet ze svých 
finančních zdrojů. Již několikrát  jsem apeloval 
na občany, aby do odpadu nevhazovali vlhčené 
ubrousky, které se na rozdíl od toaletního papí-
ru nerozloží, čímž poškozují čerpadla. Následné 
opravy se pak pohybují v řádech desetitisíců, 
což je škoda, protože se jim dá předcházet. 
Ještě jednou tedy, i jako obsluha ČOV, žádám 
občany, aby tento odpad vyhazovali do od-
padu směsného, nikoliv do kanalizace. 

Všem občanům přeji mnoho zdraví, úspěchů 
a klidné slunečné léto.

Ivan Mottl, radní

Jarní vítání občánků
Ve čtvrtek 5. května proběhlo na obecním 

úřadě slavnostní uvítání nových občánků do 
života.

O program se již tradičně postaraly děti z ma-
teřské školy ve Velkém Březně. Rádi bychom 
touto cestou poděkovali paní učitelce Ivaně 
Mottlové i jejím svěřenkyním za krásné a rozto-
milé vystoupení. K občánkům a jejich rodičům 
poté promluvil starosta obce Karel Jungbauer.

Malí občánci dostali na památku pamětní 
knihu, hračku s měkoučkou dekou a maminky 
kytičku. Na závěr se rodiče podepsali do pamět-
ní knihy.

Ještě jednou a tentokrát písemnou formou, 
přejeme maličkým občánkům, jejich rodičům 
a jejich rodinám pevné zdraví, štěstí a dostatek 
energie při překonávání životních překážek.

Uvítáni byli tito občánci:
	 ❋ Tereza Moule
	 ❋ Richard Zeus
	 ❋ Petr Ryšavý
	 ❋ Klára Mentová
	 ❋ Gita Kramperová
	 ❋ Eliška Doležálková
	 ❋ Kateřina Sokolová
	 ❋ Tadeáš Růžička
	 ❋ Agáta Luňáčková

Michaela Neumannová, matrikářka

Vítání občánků na obecním úřadě.

Volby 

Volby 
do zastupitelstva 
obce a Senátu ČR

V termínech 23. a 24. 9. 2022 proběhnou 
v naší obci volby do zastupitelstva obce Velké 
Březno a zároveň do 1/3 Senátu ČR. Lze před-
pokládat, že volby do Senátu budou dvouko-
lové, tedy hlasování bude probíhat i následující 
týden, tj. 30. 9. a 1. 10. 2022.

Hlasování bude probíhat v těchto časech:
•	 Pátek 23. 9. 2022 od 14.00–22.00 hodin
•	 Sobota 24. 9. 2022 od 8.00–14.00 hodin 
Případně druhé kolo do Senátu:
•	 Pátek 30. 9. 2022 od 14.00–22.00 hodin
•	 Sobota 1. 10. 2022 od 8.00–14.00 hodin
Pro odevzdání hlasovacích lístků a pro sčítání 
hlasů se vytvářejí v každé obci stálé volební 
okrsky. V obci Velké Březno jsou vytvořeny 
2 volební okrsky, a to:
•	 Okrsek č. 1: budova Obecního úřadu Velké 

Březno
 Adresa: Děčínská 211, Velké Březno
•	 Okrsek č. 2: Hostinec Na Kopečku, Valtířov
 Adresa: Valtířov 8

Termín pro odevzdání kandidátních listin 
do zastupitelstva obce je 19. 7. 2022 do 16.00 
hodin, a to registračnímu úřadu, kterým je po-
věřený Obecní úřad Velké Březno. Kandidátní 
listiny podané po shora uvedeném termínu ne-
budou zaregistrovány.

Pro účely voleb do zastupitelstev obcí nelze 
volit na voličský průkaz, pro volby do zastupi-
telstva obce se tedy voličské průkazy nevydá-
vají.

Pro účely voleb do Senátu naopak lze volit 
na voličský průkaz. Volič může požádat o vydá-
ní voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, 
a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní 
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seznam vede, do okamžiku uzavření stálého 
seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podá-
ním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem 
voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní 
seznam vede. Toto podání musí být v listinné 
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče nebo v elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky. O osobně učině-
né žádosti se sepíše úřední záznam. 

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad volič-
ský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb 
předá osobně voliči nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo 
jej voliči zašle.

PhDr. Pavlína Linková
Obecní úřad Velké Březno

Volby za dveřmi
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
čtyři roky utekly a je tu konec volebního obdo-
bí 2018 – 2022. Období, které jsme po 12 letech 
strávili v opozici. Tyto čtyři roky znamenaly pro 
naše zastupitele obtížnou zastupitelskou práci, 
kdy se nám jen složitě dařilo prosazovat vo-
lební program ODS Velké Březno. Odcházíme 
z tohoto období zkušenější, jsme poučeni a od-
hodláni znovu usilovat o vaši podporu. 

Jsme připraveni opět kandidovat do zastu-
pitelstva obce a podílet se na efektivnějším 
rozvoji obce Velké Březno. Chceme „větší tah 
na branku“. Nejsme spokojeni s intenzitou 
a množstvím rozvojových aktivit současného 
vedení a chceme to změnit. Do letošních ko-
munálních voleb, které se konají 23. a 24. září 
budeme kandidovat s pozměněným týmem, 
který je složen ze současných zastupitelů i no-
vých kandidátů s mnoha životními i profesními 
zkušenostmi. Naše zkušenosti chceme uplatnit 
pro dynamický rozvoj obce Velké Březno. Více 
o programu i kandidátech ODS Velké Březno se 
dozvíte v průběhu léta. 

Závěrem bych rád poděkoval zastupitelům 
ODS Velké Březno za jejich práci v zastupitel-
stvu obce v tomto volebním období. Především 
chci ale poděkovat všem občanům, kteří nám 
důvěřovali a svými hlasy naši činnost v zastupi-
telstvu obce umožnili. 

Michal Kulhánek,
předseda místního sdružení ODS

Mateřská škola 

Okénko 
do mateřské školy

Červnové Okénko většinou začínáme infor-
mací o proběhlém zápisu do mateřské školy, 
ani letos tomu nebude jinak. K předškolnímu 
vzdělávání na školní rok 2022–2023 bylo při-
hlášeno 34 dětí, bohužel přijato mohlo být jen 
tolik dětí, kolik jich odchází do první třídy. Tzn. 
přijato od 1. září 2022 je 18 dětí, 16-ti dětem 
jsme velice neradi museli oznámit nepřijetí 
do MŠ, z toho je 9 dětí ze spádové oblasti Velké 
Březno a Valtířov. První společné setkání rodi-
čů nově přijatých dětí proběhne v úterý 28. 6. 
2022 od 15:30 ve třídě Motýlků.

A nyní se ohlédneme tři měsíce dozadu a za-
vzpomínáme na důležité nebo příjemné mo-
menty, které se udály v naší školičce.

Hned 1. dubna jsme se skupinou dětí pro-
žily ve školičce Noc s Andersenem, tentokrát 
nás inspiroval nejen pan Andersen, ale také 
náš Josef Lada. Na děti čekal pestrý program 
– na školní zahradě hledaly a plnily různé úko-
ly, za každý splněný úkol získaly část obrázku. 
A kdo, že se to na obrázku objevil? No, kdo jiný 
než kocour Mikeš. Venku jsme nezapomněli 
pozdravit Pohádkovník, strom, který před lety 
zasadili první Andersenovi nocležníci. Pokud 
pod ním vyslovíte přání a koruna se vzápětí 
zachvěje, přání se splní. Děti přinesly od Josefa 
Lady různé knihy, všechny jsme si je prohlédli 
a přečetli několik ukázek a vystavili je. K večeři 

nám paní kuchařka Martinka, již tradičně, při-
pravila pohádkové palačinky, děti si je samy 
namazaly tím, co mají nejraději. Pak jsme se 
uložili ke spánku a na dobrou noc si pustili Ko-
coura Mikeše. Paní učitelky měly pro „Nebojsi“ 
připravenu cestičku odvahy. Nakonec jsme ti-
tul Andersenův Nebojsa získali všichni! Ráno 
jsme si o akci popovídali, nakreslili obrázek 
s největším zážitkem z nocování, nasnídali se 
a rozešli domů.

Druhý den v sobotu 2. dubna měla proběh-
nout společná akce s rodiči „Ukliďme školní 
zahradu a okolí“, ale bohužel se počasí natolik 
zhoršilo, že akce byla zrušena.

Před Velikonoci jsme se vydali do nedaleké-
ho Skanzenu v Zubrnicích. Jeli jsme linkovým 
autobusem, což byl pro některé děti velký zá-
žitek. Ale větší na nás čekal ve Skanzenu. Každá 
třída měla svou průvodkyni, která děti provedla 
velikonočním skanzenem, ukázala velikonoční 
výzdobu, tradice, dokonce si děti vytvořily ve-
likonoční ozdobu. Moc se nám líbilo i ve staré 
školičce.

V dubnu také proběhlo společné fotografo-
vání tříd, přijelo Divadlo Koloběžka, kouzelník 
Waldini, Lenčiny zpívánky a dále probíhala 
Plavecká školička pro předškoláčky. Firma Pri-
mavizus provedla zájemcům přímo ve školičce 
screeningové vyšetření očí.

Tradičně se konal Den Země – projektový 
den plný zábavných a přesto poučných úkolů 
i pohybových disciplín.

27. 4. proběhl Den Otevřených dveří – ško-
ličku přišlo navštívit snad nejvíce rodičů a dětí 
za poslední roky. Velice rádi jsme je provedli, 
vše ukázali a zodpověděli různé otázky.

Prohlídka na zámku Velké Březno. 
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Duben uzavřel další projektový den, a to 
naše oblíbené Pálení čarodějnic. Do akce byli 
zapojeni i rodiče, doma společně s dětmi vy-
robili čarodějnici z ekologického – přírodní-
ho materiálu, kterou jsme pak ve školce měli 
upálit, ale … Některé děti se nechtěly svých 
výtvorů jen tak vzdát, a tak si je odnášely zpět 
domů. Paní učitelka Marcelka připravila dětem 
spoustu čarodějnických úkolů a odměn. Den se 
opravdu povedl!

V květnu jsme podnikli výlet do Oblastního 
muzea v Děčíně, tentokrát na téma „Tři přadle-
ny“ – je to vždy kreativní návštěva, motivována 
pohádkou, při které se dozvíme nejen spoustu 
zajímavého, ale vše vyzkoušíme vlastníma ru-
kama.

Slečna učitelka Ivanka opět udělala se sku-
pinkou svých Sluníček radost všem na Vítání 
občánků, již je domluveno i podzimní vystou-
pení.

V květnu také proběhl poslední sběrový tý-
den starého papíru. Snažíme se děti vést k tří-
dění papíru, plastů a směsného odpadu.

Základní škola nás opět pozvala na tradič-
ní Běh zámeckým parkem, velice rádi jsme se 
akce zúčastnili. Děti běžely ve třech kategori-
ích – podle tříd, vítězové si odnášeli diplomy, 
medaile a sladkosti. Počasí závodu přálo, takže 
i procházka zámeckým parkem byla nakonec 
jako za odměnu.

Udělat radost babičkám a dědečkům v míst-
ním Domově pro seniory se tentokrát podařilo 
třídě Sluníček. Děti staříkům zazpívaly, zatan-
čily, přednesly říkanky a potěšily svou přítom-
ností.

V květnu jsme se také věnovali školní zahra-
dě – založili jsme květinovou loučku – již krás-
ně kvete a nádherně voní, začínají se objevovat 
různě barevné květinky, budeme je pozorovat 
a hledat jejich jména. Také se nám v bylinkové 
zahrádce objevila spousta druhů zeleniny a by-
linek, a to díky místnímu zahradnictví, které 
nám věnovalo mnoho sazenic – jahody, rajčát-
ka, bylinky či květiny, pan Vondráček dýně, pro-
stě se máme o co starat. Patronkou zahrádky 
je paní učitelka Janička J., takže je v nejlepších 
rukou, děti se však také snaží pomáhat, zalévají, 
plejí, ale hlavně se na zahrádce učí!

Od 23. do 27. 5. skupina dětí vyrazila na škol-
ku v přírodě do Lužických hor. Skvělé zázemí 
našly v Chatě U Myšáka v Horní Světlé. Užily si 
tam každý okamžik – sportovaly, hrály si, hle-
daly poklad, chodily po okolí, vyšláply i nejvyš-
ší horu Luž, soutěžily, vyřádily se při karnevalu 
nebo pyžámkové párty, u táboráku. Myslíme, 
že budou mít všechny na co vzpomínat!

Poslední květnový den děti navštívily míst-
ní Státní zámek Velké Březno. Program „Mlsání 
s princeznou“ byl vlastně jakýmsi dárkem k Me-
zinárodnímu dni děti; princezna děti provedla 
celým zámkem, pověděla jim a ukázala spous-
tu zajímavého, dokonce si společně zazpívaly 
a zatančily. Venku pak děti pohostila hraběnka 
bábovkou a kakaem. Velice děkujeme za zpro-
středkování paní učitelce Ditě a samozřejmě 
zámeckému pánovi.

1. června přímo na MDD jsme byli opět 
pozváni na zmrzlinku do Občerstvení U Míši, 
u paní Míši se nejen dobře mlsá, ale také su-
per dovádí na různých atrakcích, pískovišti, 
trampolíně, … Mockrát děkujeme! A aby toho 
nebylo málo, Štaubertovi nám opět postavili 
na školní zahradě nafukovací hrad, a to na celý 
den. Také mockrát děkujeme!

V průběhu května a června proběhla v naší 
školičce pěti středoškolským studentkám pe-
dagogická praxe, určitě dostaly spoustu pod-
nětů a inspirace pro svou další práci.

Na červen jsme se opravdu těšili, a to nejen 
proto, že již brzy budou prázdniny, ale hlavně 
proto, že po dvou letech můžeme část toho, 
co jsme se ve školičce naučili, konečně ukázat 
rodičům na školních besídkách. Malé Berušky 
a Sluníčka mají již besídky úspěšně za sebou. 
Motýlci se se školkou rozloučí v rámci Zahradní 
slavnosti 21. 6., předvedou své vystoupení, ale 
hlavně je pro ně připraveno nejedno překva-
pení.

V červnu pak na děti čeká ještě Sportovní 
den a Malování na chodník v Aleji sportovců.

Školička ve Velkém Březně má letní prázdni-
ny – bude uzavřena – od 18. 7. – 19. 8. 2022. 
Ostatní týdny bude otevřena v prázdninovém 
režimu, tzn. děti budou spojeny maximálně 
do dvou tříd, jelikož paní učitelky v průběhu 
července a srpna musí čerpat dovolenou.

Dovolte, abych Vám jménem celé mateřské 
školy popřála krásné léto plné sluníčka, pohody 
a dobré nálady!

Pavla Hasprová, ředitelka

Návštěva v muzeu v Děčíně. 

Den Země v mateřské škole. 
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Základní škola 

Slavnostní předání 
šeku Martínkovi 
Maredovi

Dne 10. 6. 2022 se na školním hřišti sešli žáci 
1. stupně, pan ředitel Jan Darsa, pan starosta 
Karel Jungbauer a zástupce Rady rodičů Zuzka 
Mendlová, aby se zúčastnili slavnostního pře-
dávání šeku v hodnotě 134 500 Kč. 

Martínek s rodinou opět po roce zavítal 
k nám do školy, aby všechny pozdravil a podě-
koval za obrovskou solidaritu. Vybrané peníze 
jsou z Fun dražby, prosincového Tvoření pro 
Martínka, Májového běhu, z odevzdaných ví-
ček a sponzorského daru jedné hodné rodiny. 
Peníze byly vloženy na Martínkovo konto Barié-
ra a rodina je využila na nákup motůrku k vozí-
ku a využije na pobyt v lázních Klimkovice. 

Celé předávání se neslo v přátelské atmo-
sféře, vystoupilo několik tříd (předvedli se Včelí 
medvídci z 1. A, na píseň Tři citronky zatančili 
žáci z 1. B, nechyběla pohádková píseň Sa-
xana a tanec 3. B, naši čtvrťáci zatančili na pí-
seň skupiny Backstreet Boys, družinka tančila 
na Shakiru, Kačenka Jarešová zahrála nádherně 
na saxofon a páťáci se rozloučili originální pís-
ní), dále bylo odměněno 50 nejlepších sběračů 
papíru, víček a baterií a také byl, o další cedulku 
se jmény nejlepších sportovců, doplněn náš 
školní putovní pohár. Nejlepší sportovci roku 
2021–22 jsou Tomáš Brož, Zuzana Dvořáková, 

veliká, od klasicky malovaných kraslic voskem 
přes různé nalepování bambulek, perliček, vlo-
ček. Objevili se i mimoni, kouzelníci, duchové. 
Všechny kraslice byly nádherné, proto porota 
složená ze všech dětí horní budovy, měla ne-
lehký úkol. Nakonec všechny děti dostaly ma-
lou odměnu a 12 „vyvolených“ háčkovanou 
ovečku. Děkuji Radě rodičů za finanční příspě-
vek na materiál a odměny pro děti. Velké podě-
kování patří všem rodičům, kteří si našli v této 
hektické době čas a s dětmi tvořili. 

Vytvořené kraslice pak udělaly radost všem 
obyvatelům Velkého Března. Lípy u školy a pod 
železničním přejezdem se proměnily na veli-
konoční svátky v „kraslicovníky“ a potěšily ne-
jedno oko. Děkujeme moc za spolupráci Zuzce 
Mendlové.

Lenka Šidáková, Hana Zatloukalová

Sofie Nevečeřalová, Dora Zabloudilová, Nina 
Frýdková a Zuzka Vrbová. 

Všem, kdo se podílel na vybrané částce, ješ-
tě jednou moc děkuji a doufám, že se za rok 
s Martínkem uvidíme a budeme mu moct pře-
dat podobnou částku. 

Lenka Šidáková

Prvňáci ozdobili 
kraslicemi lípy

Na začátku dubna jsme s kolegyní poprosily 
rodiče našich prvňáčků, aby s dětmi vytvořili 
doma kraslici. Výzvy se zúčastnilo 37 dětí a nad 
kraslicemi přecházel zrak. Fantazie dětí byla 

Kraslicovník v parku u TGM. 

Slavnostní předávání šeku Martínkovi Maredovi.

Výstava vyrobených kraslic. 



27. ročník 
Běhu zámeckým 
parkem

Dne 9. 5. 2022 proběhl již 27. ročník Běhu 
zámeckým parkem. Běh se uskutečnil za krás-
ného slunečného počasí. Sponzorem běhu byl 
atletický klub PROVOD, kterému tímto moc dě-
kuji. Pavla Lesniková se běhu zúčastnila a deko-
rovala nejlepší sportovce, děkujeme. Odměně-
ni byli vždy 4 nejlepší běžci z každé kategorie. 
Počasí nahrálo i několika traťovým rekordům: 
Klárka Maršíčková 1. A a Terka Tauscheová 9. B. 
Radost nám udělali i naši nejmenší běžci z MŠ 
Velké Březno, kteří si své závody také užili. 

Děkuji pomocníkům z 8. A, díky kterým zá-
vod proběhl hladce. 

Za 1. stupeň Lenka Šidáková,
za 2. stupeň Anna Kuželová a Marie Novotná

Zlatá 
fotbalová radost

Dne 26. – 27. dubna 2022 se na ZŠ Nová 
v Ústí nad Labem konala okresní finále soutěže 
Mc Donald´s cupu – I. kategorie (žáci 1.–3. tříd) 
a II. kategorie (žáci 4.–5. tříd).

Starší žáci ze ZŠ Velké Březno prošli turnajem 
jak fotbaloví mistři a v konkurenci 13 Ústeckých 
škol zvítězili a zajistili si tím postup do krajské-
ho kola, které se konalo 12. května v Teplicích.

Naše fotbalové hvězdy: David Králíček 
(13 gólů), Marek Sochor (nejlepší obrana), 
Pepa Kvapil (dal vítězný gól), Vašek Valen-
ta (nejlepší asistence), Adam Trlica (výborná 
obrana), Adam Kirschner (útok), Jirka Střihavka 
(útok), Ondra Tichovský (útok) a Vláďa Zdeněk 
(super gólman).
Nejlepším hráčem turnaje 
byl vyhlášen Mára Sochor.

Naši mladší žáci obsadili po velkých bojích 
7. místo, ale i oni si zaslouží velkou pochvalu. 

Bojovali jako lvi, ale věková i výšková převaha 
soupeřů byla velká. Za rok soupeřům ukážeme. 
Za mladší žáky nastoupili: Martínek Mužík, Víťa 
Šimek, Páťa Radla, Ondra Falis, Matyáš Burian, 
Roman Skrčený, Jirka Wolker, Sebík Polách, On-
dra Fránek a Matyáš Podzimek. Nejlepším hrá-
čem turnaje byl vyhlášen Martínek Mužík.

Velké poděkování patří Kiky Neumannové, 
trenérce mladších a panu Kvapilovi, trenérovi 
starších fotbalistů. Děkuji jim i rodičům, kteří 
přišli našim dětem fandit a postarali se o pa-
rádní atmosféru.

Lenka Šidáková

Odznak všestrannosti 
Ve čtvrtek 12. května se devět žáků vydalo 

reprezentovat naší školu do Klášterce nad Ohří 
v krajském kole odznaku všestrannosti SAZKA 
OLYMPIJSKéHO VÍCEBOJE.

Zuzka Dvořáková skončila o jediný bod 
na třetím místě, Radek Fuchsig a Tomáš Brož 

hodili ve své kategorii nejdál míčkem. Ve velké 
konkurenci 250 závodníků z celého ústecké-
ho kraje naše družstvo skončilo na krásném 
14. místě. Všichni si při sportovních výkonech 
sáhli na dno a udělali dobré jméno naší škole. 

Děkuji všem za vzornou reprezentaci.
Mgr. Marie Novotná

Oslava Dne Země 
na 1. stupni 

22. dubna již tradičně slavíme svátek naší 
Země, a ani letos tomu nebylo jinak. Zatímco 
žáci z 1.–3. ročníků pilně pracovali na myšlen-
kové mapě, třídění odpadu a výrobě čelen-
ky, žáci 4.–5. ročníků se vydali na připravenou 
stezku s devíti úkoly, které se týkaly vody, vzdu-
chu, půdy a třídění odpadu. Některé třídy se 
ještě nakonec vydaly uklízet okolí školy, za což 
jim naše Země, ale i okolí moc děkuje. 

Všechna stanoviště a připravené úkoly ved-
ly k zamyšlení, jak mohou i malé děti pomoci 
naší planetě. S dětmi jsme se shodli, že musí-
me začít každý sám u sebe. Vždyť neodhazo-
vat odpadky do přírody, neničit přírodu, třídit 
odpad a neplýtvat jídlem dokáže i malé dítě, 
když chce! 

Děkuji za spolupráci svým kolegyním, které 
Den Země ve svých třídách umožnily a zrealizo-
valy a Radě rodičů za finanční podporu.  

Lenka Šidáková, koordinátor EVVO

7. ročník 
Májového běhu 
pro Martínka

Dne 15. 5. 2022 se ve Valtířovské pískovně 
uskutečnil již 7. ročník Májového běhu. I letos 
to byl běh charitativní, neboť výtěžek ze star-
tovného půjde celý na konto Bariera Martínko-
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Starší žáci postoupili do krajského kola.

Náš tým atletů v Odznaku všestrannosti.
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vi Maredovi na jeho pobyt v lázních Klimkovice. 
Zúčastnilo se 80 závodníků a závodnic od ma-
teřské školky až po zralé ženy a muže. Závodilo 
se na trati dlouhé 480 m, jen naši nejmenší měli 
trať zkrácenou. Všem běžcům gratuluji, neboť 
trať není vůbec jednoduchá. Během závodů si 
děti mohly vyzkoušet skok z místa a hod pěno-
vým oštěpem. Nejlepší výkony byly také odmě-
něny medailemi a diplomy. 

Po závodech proběhla soutěž v kreslení 
na chodník. Letošním tématem byly PRÁZD-
NINY. Na zemi vznikla velkolepá díla, která byla 
ohodnocena medailemi. Nádherný slunečný 
den si všichni užili a medaile na krku byla krás-
ným završením sportovního dopoledne. Cel-
kem se vybralo 42 860 Kč. Dědeček od závod-
níka Matěje Jelínka  daroval rovných 20 000 Kč, 
rodina Válkova pak 10 000 Kč. 

Děkujeme moc za štědré dary, ale i všem, 
kdo závodil nebo jen přispěl na dobrou věc. Po-
hyb je obzvláště v této době velmi důležitý a já 
jsem moc ráda, že jste s dětmi přišli a zasporto-
vali si s nimi. Velké poděkování patří i obci Vel-
ké Březno za finanční podporu akce, hasičům 
z Velkého Března, kteří přijeli autem a pokropili 
všechny děti a také Hance Michalčíkové, Verče 
Hercíkové, Zuzce Mendlové a Lucce Markové 
za pomoc při organizaci celého dopoledne. 

Lenka Šidáková

Devětkrát 
stupně vítězů 

Ve středu 27. 4. vyrazilo hned dvacet žáků 
naší školy na okresní kolo Odznaku všestran-
nosti. Téměř dvouměsíční tréninky, které se 
konaly dvakrát týdně v sedm ráno, přinesly své 
ovoce. Osmičlenné družstvo složené ze čtyř dí-
vek a čtyř chlapců vystoupalo na druhou příčku 
a vybojovalo postup do krajského kola. Konku-
rence byla opravdu velká, 9 družstev, více jak 
150 dětí.  

Družstvo ve složení:
Zuzana Dvořáková, Simona Hovorková, Len-

ka Dopitová, Vendula Vrbová, Radek Fuchsig, 

Daniel Herolt, Jakub Secký, Michal Zajpt 2. mís-
to – postup do krajského kola

Jednotlivci:
•	 Tomáš	Brož,	1.	místo	(ročník	2007)	
 – postup do krajského kola
•	 Rostislav	Filo,	3.	místo	(ročník	2007)
•	 Jakub	Secký,	2.	místo	(ročník	2009)
•	 Radek	Fuchsig,	1.	místo	(ročník	2010)
•	 Martina	Šidáková,	3.	místo	(ročník	2007)
•	 Vendula	Vrbová,	1.	místo	(ročník	2008)
•	 Simona	Hovorková,	2.	místo	(ročník	2008)
•	 Zuzana	Dvořáková,	1.	místo	(ročník	2009)

Celému týmu patří velké poděkování za pří-
stup, se kterým k závodům přistoupil a za pod-
poru, kterou si žáci navzájem projevili. Ze závo-
du odjížděli všichni unaveni, ale také spokojeni 
s předvedenými výkony.

Anna Kuželová, Lenka Šidáková

Stříbrná radost 
pro Velké Březno

Po dvou letech bez sportu jsme se s naši-
mi žáky vrátili na ovál Městského stadionu 
na okresní kolo Štafetového poháru. V konku-
renci pěti velkých Ústeckých škol jsme obsadili 
nádherné 2. místo. Štafeta mladších (8 x 100 m) 
ve složení Dorča Zabloudilová, Nina Frýdko-
vá, Zuzka Vrbová, Sofča Nevečeřalová, Jirka 
Wolker, Martínek Mužík, Kuba Kočí a Ondra 
Falis byla druhá ve výborném čase 2.26, štafe-
ta starších (8 x 100 m) ve složení Kiky Worlová, 
Anička Sokolová, Nicol Heroltová, Vendy Bár-
tová, Vojta Eisenhammer, Mára Sochor, David 
Králíček a Adam Musil byla také druhá časem 
2:12. Do celkového času naší štafety 9.34 se 
ještě započítala smíšená štafeta A (8 x 200 m). 
Všichni naši závodníci zaslouží velkou pochvalu 
za bojovný a vynikající výkon.

V doplňkové soutěži se navíc blýskla Sofča 
Nevečeřalová, která zvítězila v hodu kilovým 
medicinbalem. 

Všem závodníkům moc gratulujeme. 
Lenka Šidáková

Účastníci Štafetového poháru.

kultura 

Jubilanti
Březen
  ❋	Dvořáková Lydie, 90 let
  ❋	Lexa Josef, 80 let
  ❋	Líbal Josef, 70 let
  ❋	Funfálek František, 70 let
  ❋	Jaroš Karel, 70 let

Duben
  ❋	Bártová Eliška, 75 let
  ❋	Kovář Jiří, 75 let
  ❋	Havlíčková Jaroslava, 75 let
  ❋	Křesánek Milan, 75 let
  ❋	Lehká Hana, 70 let
  ❋	Lauterbach Petr, 70 let

Květen
  ❋	Jonášová Jana, 80 let
  ❋	Štěrbová Blanka, 80 let
  ❋	Urban Josef, 80 let
  ❋	Veselka Josef, 75 let
  ❋	Pumpr František, 75 let
  ❋	Vandrovec Václav, 75 let
  ❋	Vyhnálek Rudolf, 70 let
  ❋	Bedenková Stanislava, 70 let
  ❋	Švancara Miroslav, 70 let

Červen
  ❋	Břicháč Ladislav, 90 let
  ❋	Bucková Marie, 75 let
  ❋	Červinka Vladimír, 70 let
  ❋	Seidel František, 70 let
  ❋	Pešková Věra, 70 let

Všem jubilantům, kteří oslavili v období od 
letošního března do června významné životní 
jubileum, ještě jednou blahopřejeme a do dal-
ších let přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu 
sil, spokojenosti a štěstí.

Dodatečně přejeme vše nejlepší i panu Fran-
tiškovi Tomaškovičovi, který 70. narozeniny 
oslavil už v listopadu loňského roku. Bohužel 
z našeho seznamu jubilantů vypadl a jeho jmé-
no tak dosud nebylo ve zpravodaji zveřejněno.
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Areál restaurace Tivoli a naše obec Velké 
Březno bude již popáté součástí již pátého, 
tedy vlastně půlvýročního ročníku hudebního 
festivalu Tivolí hudební léto. 

Už nikdo nemůže pochybovat, že se nám po-
dařilo vytvořit již tradici, určitou cestu, kudy se 
festival ubírá, takže i letos máme pro všechny 
večery jednotné téma, které by se dalo cha-
rakterizovat názvem Od země přes skálu po 
kov! Což, přeloženo do muzikologického slov-
níku znamená Od country přes rock po metal!

Jako již obvykle, opět se bude jednat o sobo-
ty se začátky od 15:30 hod (abychom všechno 
stihli) a celá akce odstartuje 2. července. Ten-
to večer, nazvaný Pohodička, pohoda uvede 
hned tři soubory, všechny ze severu Čech. Celý 
festival tak odstartují zkušení muzikanti MGB& 
Romana Luňáka, po nich nastoupí pohodoví 
ProGrass z Teplic a večer dotáhne jedna z jistot 
festivalu, Vojnar Family Band a jejich program 
Zpívánky.

Následný večer 9. července se přesune-
me na osu sever-jih, kdy začneme vlastně tak 
nějak uprostřed, hardrockovými nadupanými 
Trilobit-Rock, po nich vystoupí legendární Stará 
škola z Ústí nad Labem (to je ta část osy – se-
ver) a druhou sobotu festivalu zakončí špičkoví 
Seven z Českých Budějovic, top kapela české 
rockové scény s excelentním kytaristou Kirkem 
Běhunkem! 

Třetí sobota, 16. července ponese název
A je to tu! – a to bude opravdu zase rockově 

hodně frčet. Proč? Protože ten den to rozjedou 

děčínští matadoři Led Sezelim, po nich zvednou 
rukavici další Děčíňáci, již z minulých ročníků 
protřelí Žyhadloo a sobotu zakončují Natural 
z Prahy, aneb – Já na to mám, Vozejček a další 
hity!

Čtvrtý večer 23. července má název
V  plném běhu. No aby ne. O začátek se posta-

rají děčínští Radio DC, po nich vbíhají na scénu 
metaloví New Black Jack s Apínem v čele a pak 
přicházejí heavy-grunge The Rumble of Skulls 
Pákyho Zákona.

No a konečně pátý, závěrečný večer celou 
atmosféru krásně završí – ano, jmenuje se

Klasika, bude to 30. července a o zakončení 
festivalu se postarají opět tři kapely. Nejdříve 
zazní super covery, tedy od sestavy Stará škola 
JINAK (neboli Led Zeppelin, Deep Purple, Mo-
törhead, The Who, Modrý efekt...), poté zamá-
vají jižanskou vlajkou jižani Last Rebel a celý 
večer a navíc i celý pátý ročník festivalu zakončí 
hardrockoví Sklap, což je zajímavé už jenom 
z toho úhlu pohledu, že Sklap předchozí ročník 
naopak zase zahajovali...

A ještě jedna věc – tentokrát za celým roč-
níkem, za celou touto půlvýroční hudební 
slavností stojí kompletně naše obec, která tuto 
největší hudební událost, která se ve Velkém 
Březně a Valtířově koná, zaštítila.

VSTUP JE tedy díky vedení naší obce
 ZDARMA. ZDARMA? Ano, ZDARMA!

PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.,
zastupitel obce Velké Březno,

organizátor a supervizor akce

Tivolí hudební léto, 

Vol. 5 
aneb Od země, 
přes skálu, po kov!

Těšíme se
na vás!
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První turistický výlet 
V neděli 5. června jsme podnikli první spo-

lečný výlet za poznáním okolí Velkého Března a 
navštívili rodinnou Eko farmu rodiny Horových 
na Babinách u obce Suletice. 

Sešli jsme se na Náměstí v 10 hodin v cel-
kovém počtu 20 turistů. Doprovázeli nás i dva 
pejsci.

Počasí se vydařilo a tak jsme vykročili v dob-
ré náladě turistickou trasou směr Fráž. Výstup 
stál za to. I nejmladší účastníci si ale vedli velmi 
statečně. Po necelých dvou hodinách jsme byli 
v cíli. 

Na Farmě u Horů nás srdečně přivítala  maji-
telka Jana Horová, která nám nachystala úžasné 
pohoštění, napekla štrůdl a na děti čekaly na-
nuky a jahody. Protože byl právě čas oběda ne-
pohrdli jsme možností opéct si buřta… 

Když jsme si odpočinuli, provedla nás paní 
Jana areálem farmy, ukázala nám prostory Bio 
jatek i dalšího zpracování masa z farmy, moš-
tárny a prostorem, kde se suší ovoce a moštuje. 
Mnozí z nás si zakoupili některé produkty např. 
sušené hovězí maso, vývary, maso atd. 

Kolem 15 hodiny jsme se s milou paní far-
mářkou rozloučili a vydali se zpět domů. Pro 
zpestření jsme zvolili trasu přes Sokolí hřeben, 
odkud jsou krásné výhledy do okolní krajiny…

Někteří z nás se ještě zastavili v Hostinci Ví-
tov ve Velkém Březně, kde odměnou za zhruba 
12 kilometrový výlet byla skvěle vychlazená 
velkobřezenská desítka. 

První společný výlet se vydařil a proto se mů-
žeme těšit na další  akci. Ta je naplánovaná opět 
na neděli, tentokrát na 11. září, kdy vyrazíme na 
Esövu vyhlídku u obce Tašov. Moc se těšíme na 
další společně zdolané kilometry.

Krásné léto vám všem.
Michaela Neumannová

Velikonoční 
hledání vajíček 

Na Velký pátek se na cestě pod zámkem 
sešlo kolem devadesáti dětí, které se rozhod-
ly zkrátit si čekání na pondělní pomlázku hle-
dáním vajíček. Na děti čekalo několik úkolů 
s velikonoční a jarní tématikou. Po jejich spl-
nění a vyplnění tajenky se mohly za odměnu 
vrhnout na hledání vajíček poschovávaných 
v trávě. Výměnou za ně pak získaly opravdové 
čokoládové vajíčko.

Pálení 
čarodějnic 

Po dvouleté pauze způsobené covidem se 
poslední dubnový den na fotbalovém hřišti 
rozhořela vatra a mohli jsme opět pálit čaro-
dějnice. Na děti čekaly tradiční soutěže, volba 
Miss šeredky a volná zábava na hřišti. Nechy-
bělo ani opékání špekáčků, během akce se jich 

snědlo na 16 kilogramů a k nim celých osm 
bochníků chleba. 

Večer zpříjemnilo vystoupení chabařovic-
kého orchestru Chabakus ze ZŠ Chabařovice 
nebo představení nového hasičského vozu 
velkobřezenských hasičů.

Na organizaci Pálení čarodějnic se podílela 
ZŠ Velké Březno, TJ Jiskra Velké Březno a Obec 
Velké Březno.

Za kulturní komisi
Zuzana Mendlová 

Noc kostelů 
V pátek 10. června v rámci celorepublikové 

akce se opět veřejnosti otevřel kostel sv. Vác-
lava a hrobka rodiny Chotků ve Valtířově. Po 
dvou letech obohatily večer vystoupení dětí 
ze ZUŠ ve Velkém Březně, ženský pěvecký sbor 
Luscinia z Ústí nad Labem a letos poprvé i vy-
stoupení klavíristy Michala Maška. 

Za rok se opět těšíme na viděnou.

Jana Kosíková, Katka Valešová, Zuzka Mendlová

Výlet na Eko farmu Babiny. 

Velikonoční hledání vajíček. Vystoupení žáků ZUŠ na letošní Noci kostelů. 
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Požár porostu u trati ve Velkém Březně. 

Místní spolky 

Hasiči hlásí 
a informují 

Ve II. čtvrtletí 2022 uskutečnila jednotka 
SDHO Velké Březno 18 výjezdů (období 1. 3.–
2. 6.). Šlo o následující výjezdy k událostem:
•	 11x	 k	 požárům	 –	 požár	 dvou	 osobních	 aut	

ve Velkém Březně, hoření travního porostu, 
požár hromady dřeva na Velichově, požár 
porostu u trati ve Velkém Březně, požár kotel-
ny, požár v Malečově, hoření sazí v komíně, 
požár v Setuze na Střekově, požár travního 
porostu, hlášený požár, který po prověření 
byl kvalifikován jako planý poplach, požár 
osobního automobilu;

•	 3x	k	narušené	vegetaci	–	jednalo	se	o	stromy	
padlé přes komunikace;

•	 4x	 k	 technické	 pomoci	 –	 transport	 pacien-
ta, otevření bytu, záchrana osob – otevření 
rodinného domu – asistence pomoci ZZS, 
transport pacienta.

Ve zdokonalovací činnosti jednotka uskuteč-
nila školení zdravovědy. Vedení jednotky se zú-
častnilo pravidelného školení IMZ (Instrukčně 
metodické zaměstnání) ve školicím středisku 
na Sněžníku.

Jako pomocnou činnost obci jednotka pro-
vedla mytí cyklostezky, kácení stromu u převo-
zu, zalévání stromů v katastru obce, v propa-
gaci uskutečnila ukázku techniky ve Valtířově, 
Velkém Březně (spojeno s akcí Pálení čaroděj-
nic, Běh pro Martínka, Dětský den v Homoli 
u Panny).

V závěru relace členové SDHO sdělují, že se 
blíží období prázdnin, apelují na rodiče školá-
ků, aby věnovali těmto zvýšenou pozornost 
v prázdninových aktivitách z důvodu možného 
vzniku nežádoucích událostí.

Za jednotku SDHO
Jaroslav Panocha, velitel JSDHO Velké Březno

sport 

Atletika pro rodinu 
V pátek 10. 6. se na školním hřišti uskutečnil 

již druhý trénink v rámci projektu Atletika pro 
rodinu, a to pod vedením trenérky Provodu 
Pavly Lesnikové. Zúčastnilo se hned 13 dvojic 
a za krásného počasí si rodiče zatrénovali se 
svými dětmi. Nejprve se společně zahřáli, pak 
se ve dvojicích rozcvičili a nakonec si vyzkou-

šeli čtyři soutěžní disciplíny, a to hod pěno-
vým oštěpem, štafetu 2 x 25 m, slalomový běh 
a skok z místa. 

Celý projekt bude zakončen závody, které se 
uskuteční na Městském stadionu v Ústí nad La-
bem 21. 6. 2022 (po uzávěrce zpravodaje), kde 
právě tyto disciplíny vždy jeden z rodičů a jeho 
dítě předvedou. Výkony celé dvojice se nako-
nec sečtou a těm nejlepším se budou na krku 
houpat medaile. Všichni ostatní ale určitě bu-
dou odcházet s dobrým pocit, že strávili krásné 
odpoledne se svým malým sportovcem. 

Moc děkuji všem zapojeným rodičům a bu-
deme se těšit na vaše výkony na stadionu.

Lenka Šidáková a Pavla Lesniková 

Trénink v rámci projektu Atletika pro rodinu.



Fotbalová sezóna 
2021/2022 
je minulostí 

Uzávěrka zpravodaje byla týden před kon-
cem sezóny, a proto se nejdůležitější zprávu, 
a to jestli náš A tým postoupí do 1. B třídy, 
v těchto řádcích nedozvíte.

Poslední týdny stále držíme 1. místo a po-
stup máme ve svých rukou, musíme splnit jen 
jeden úkol, poslední zápas porazit Velké Chvoj-
no. Pokud se nám to povede, bude to pro náš 
klub hlavní událost tohoto fotbalového roku. 

Ostatní týmy také velmi dobře reprezento-
valy Jiskru, B tým bude nejhůře pátý, dorost je 
na 6. místě, starší žáci jsou na bedně a patří jim 
třetí místo, mladší žáci jsou na osmém místě.

Do podzimní části nového ročníku 
2022/2023 nastoupí Jiskra se sedmi týmy. 
A tým, B tým dospělých, dorost, mladší žáci, 
starší přípravka, mladší přípravka a školička.

Kvůli nedostatku dětí bohužel nenaplníme 
tým starších žáků, abychom měli tým v každé 
kategorii, ale i tak je 7 týmů pro Velké Březno 
velký úspěch. Jsme rádi, že poměr členů Jiskry 
mluví ve prospěch mládeže. Aktivních hráčů je 
nyní cca 60 dětí a 40 dospělých. Věřím, že se 
karta obrací a zájem rodičů i dětí stoupá, toto 
se nám potvrdilo na závěrečném turnaji mlad-
ších přípravek, kdy do Velkého Března přijelo 
14 týmů. Jiskra měla tři týmy a ještě jsme udě-
lali sloučený tým s Brnou, která přijela jen s pěti 
dětmi. 

Nábor dětí máme celý rok, takže pokud se 
chcete přidat, nebojte se přijít podívat na ně-
který z našich tréninků a pokud se vám bude 
u nás líbit, budeme rádi, že rozšíříte naše řady.

Do nového ročníku vstoupíme 30. července. 
Memoriálem Bohuslava Vejrycha, bude to pro 
nás v případě postupu A týmu oslava postupu 
do 1.B třídy. Odpoledne jsme pro vás připravi-
li velmi prestižní utkání naší staré gardy proti 
fotbalovým internacionálům České republiky. 
Pro děti tu bude skákací hrad, v Tivoli vyvrcholí 
Tivolí léto, čeká nás krásné letní sobotní odpo-
ledne. Aby našim fanouškům nic neuteklo, roz-
hodli jsme pozvánky a aktuální informace zve-
řejňovat na facebookových stránkách Jiskry.

Dělá mi velkou radost zájem o sportování 
na Jiskře. Několik let upozorňuji na tragický 
stav budovy, který se i tak snažíme udržet 
v reprezentativním stavu, ale naše představy, 
jak by mohl areál vypadat, se stále nenaplňují. 

U Národní sportovní agentury v rámci projek-
tu Moje kabina, máme podanou žádost o do-
taci na rozšíření koupelen tak, aby odpovídaly 
počtu týmů, dále chceme rozšířit toalety, žá-
dost také myslí na výměnu kotle za úspornější 
model. 

Opět chci poděkovat všem, co se podílí 
na tom, že Jiskra a sport ve Velkém Březně je 
na takové úrovni. 

Ještě bych rád poděkoval ZŠ Velké Březno 
a obci za pomoc s organizací čarodějnic, které 
se opět povedly, všichni si mohli prohlédnout 
nové hasičské auto, děti si zasoutěžily a velkým 
zpestřením byl koncert dětského orchestru 
Chabakus ZUŠ Chabařovice.

Přeji všem krásné prázdniny mnoho zážitků 
a těším se, že se v srpnu budeme opět potkávat 
v našem areálu.

Za FK Jiskru Velké Březno
David Řezáč, předseda klubu

ZajíMaVosti 

Chotkové 
ve službách státu 

České dějiny byly spoluvytvářeny šlechtou 
a její nejvyšší vrstvou – aristokracií. Se zeměmi 
Koruny české byl také spjat rod Chotků z Chot-
kova (později i z Vojnína) jehož příslušníci nej-
prve bohatstvím neoplývali. Zámožnost Chot-
ků však postupně rostla, jejich společenský 
kredit stoupal k vrcholu v 18. století, kdy Václav 
Antonín Chotek dosáhl povýšení do hraběcího 
stavu, jeho synové Jan Karel a Rudolf Chotkové 
zastávali významné úřady habsburské monar-
chie a do první poloviny 19. století, kdy nej-
vyšším purkrabím Českého království byl Karel 
Chotek. 

Silnice i sady v Praze nazvané jeho jménem 
i v současnosti připomínají zemské zásluhy 
tohoto muže – po jeho smrti nastal pozvolný 
ústup rodu ze společenských a politických po-
zic (manželství Žofie Chotkové s následníkem 
trůnu Františkem Ferdinandem d’Este na této 
skutečnosti nic nezměnilo), který směřoval 
k částečnému ekonomickému úpadku, násle-
doval odsun většiny Chotků z Československa 
po roce 1945 a úmrtím posledního příslušníka 
rodu v roce 1970 Karla Marii Chotka se rodová 
historie uzavřela. 

Chotkové se také stali předmětem zájmu 
bankovního úředníka Pavla Juříka, který se dě-
jinami šlechtických rodů dlouhodobě zabývá. 

Chotkům se věnuje poprvé, ale o tomto rodu 
již monografie byla napsána (viz Ivo Cerman: 
Chotkové – příběh úřednické šlechty, NLN s.r.o. 
v Praze v roce 2008). 

Pavel Juřík objektivně hodnotí chování pří-
slušníků posledních generací Chotků v době 
nacistické okupace, dokazuje jejich slušnost 
vůči zaměstnancům české národnosti i sku-
tečnost, že na rozdíl od představitelů jiných 
šlechtických rodů nebyli vědomými kolabo-
ranty, byť svým osobním rozhodnutím se stali 
říšskými občany a významněji se neúčastnili 
odboje. Ocenit lze souhrnný přehled chotkov-
ských sídel – pomyslně lze navštívit ta veřej-
nosti přístupná – Kačina, Veltrusy, Velké Březno, 
na Slovensku Dolná Krupá, kde Marie Henrieta 
Chotková, řečená „ ružová grófka“ nechala vy-
budovat proslulé rosárium a dále nepřístupné 
zámky Nové Dvory, Dukovany, Hlízov, Bělušice, 
Chlumín, Chrámce, Ratměřice, Třebešice, Vol-
šovy. Oproti některým předešlým Juříkovým 
monografiím jsou důsledně aktualizovány 
údaje o současném využití objektů a fotografie 
vybraných interiérů odpovídají současnému 
stavu.

Kniha Chotkové – ve službách státu patří 
k nejlepším z bibliografie Pavla Juříka a může 
podnítit zájem čtenářů o hlubší studium dějin 
rodu proslulého službou vlasti v řadách zem-
ských úředníků i na poli evropské diplomacie.

Pavel Juřík: Chotkové – ve službách státu, 
1. vyd., Euromedia Group Praha v roce 2022. 
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