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Výtisk pro občany obce zdarma

Betlémské světlo
Vážení a milí sousedé, přijměte prosím pozvání na akci, kterou jsme pro Vás připravili
na Štědrý den. Jistě víte o BETLÉMSKÉM
SVĚTLE, které vozí skauti přímo z Betléma
a rozváží ho vlakem do všech koutů křesťanského světa. Rozhodli jsme se, že Vám
umožníme získat toto světlo, které je každoročně zapáleno v betlémské jeskyni, kde
se podle tradice narodil Ježíš Kristus, bez
zbytečného shánění a ježdění. Na Štědrý
den 24. 12. 2018 mezi 11 a 13 hodinou bude
tento plamínek hořet u parku ve Valtířově.
Je to příležitost k pěkné vánoční procházce,
setkání se sousedy a při dobrém svařáčku
a horké medovině si popřát krásné a spokojené vánoční svátky.
Zdeňka Stáňová

Změny
v poskytování
lékařské péče
ve Velkém Březně
Od 1. ledna 2019 bude v ordinaci lékaře pro
děti a dorost pracovat zkušená dětská lékařka
MUDr. Alena Müllerová. Lékařka bude přítomna
v ordinaci ve Velkém Březně na adrese Mlýnská
125 každé úterý od 13.00 do 16.00 hodin a každý
čtvrtek od 7.30 do 10.30 hodin. Noví pacienti jsou
vítáni!
MUDr. Alenu Müllerovou mohou její registrovaní pacienti navštívit také v ostatní dny a to v její
druhé ordinaci v Ústí nad Labem, ul. Malátova 14,

v blízkosti zastávky linek MHD trolejbusů 52, 53
a 54. Podrobný rozpis ordinačních hodin najdete
na adrese: www.pediatrmalatova.cz
Využijte této příležitosti a přijďte se registrovat
k nové dětské lékařce co nejdříve!
Další informace získáte na tel. číslech:
475 621 866, 724 558 287 nebo na e-mailové adrese: ordinace@pediatrmalatova.cz
Změny nás čekají i v poskytování lékařské péče
pro dospělé. Pro lepší dostupnost pro seniory má
společností Mediconet s.r.o. záměr pronajmout
si obě ordinace (praktika i zubaře) a provozovat
praktika ve stávající ordinaci a současně rekonstruovat a zmodernizovat ordinaci po zubaři.
Po rekonstrukci přesunou ordinaci z horního patra
do prostor bývalé zubní ordinace. Služby zubaře
zatím nemáme k dispozici.
Karel Jungbauer, starosta

Nový chodník pod zámkem s napojením na chodník z Valtířova u železničního přejezdu.

Stavba nového
chodníku pod zámkem
V měsíci říjnu byla dokončena stavba nového
chodníku pod zámkem s napojením na stávající
chodník z Valtířova u železničního přejezdu. Pojezdový chodník řeší problematiku kolizních bodů
železničních přejezdů a přináší nové a bezpečné
propojení dvou částí naší obce. Nový chodník
je kompletně bezbariérový. Chodník pro pěší,
a v případě nutnosti i vozidla Integrovaného záchranného systému, je ﬁnancován z dotací z Integrovaného regionálního operačního programu
– prostřednictvím MAS Labské skály, z. s. V této
době jsou již předány podklady k proplacení z dotačního programu a je připravována kolaudace.
Jan Fiala
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás poprvé po říjnových
komunálních volbách, po kterých došlo
k proměně vedení obce, pozdravil na stránkách vánočního Velkobřezenského zpravodaje. Hned na začátku bych chtěl všechny
ujistit, že budeme dál pokračovat ve všech
projektech, které byly zahájeny nebo naplánovány v minulém volebním období.
Zároveň ale víme, že je potřeba spoustu
věcí zlepšit a vyřešit. V současné době běží
dle stanoveného harmonogramu výstavba nové školní jídelny, která by měla začít
sloužit školákům od začátku nového školního roku. Navíc proběhlo jednání s vedoucí
školní jídelny, která připomínkovala vybavení kuchyně a umístění některých pracovišť
(příprava na bezlepková jídla). Své požadavky předložila v písemné podobě a budou
konzultovány s projektantem stavby, zda je
bude možné ještě do projektu zapracovat.
V pátek 23. listopadu byla zahájena stavba
plotu podél železniční trati v úseku železniční přejezd – trafostanice naproti vlakovému
nádraží ve Velkém Březně. Navíc jsme před
podpisem smlouvy u projektu instalace
radarů ve Valtířově. Připravuje se dodatek
ke smlouvě o prodloužení termínu zhotovení digitálního povodňového plánu. V řízení
je nákup kompostérů a nádob na tříděný komunální odpad. V chodu je i projektová dokumentace k rekonstrukci náměstí pod hodinami. Ten nejdůležitější dokument, rozpočet
obce na rok 2019, mělo zastupitelstvo obce
schválit 17. prosince (po uzávěrce zpravodaje). O největších schválených akcích na příští rok proto budeme aktuálně informovat
na webových stránkách obce a dodatečně
i v jarním zpravodaji.
Přeji Vám všem klidné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do nového roku
2019.
Karel Jungbauer, starosta

Představení
Rady obce
Ing. Hana Šlechtová – místostarostka
Ze své pozice místostarostky, ale i díky
konkrétním zkušenostem pedagoga na zdejší základní škole, bych ráda nastavila a připravila ve spolupráci s vedením základní
a mateřské školy ucelenou a dlouhodobější
koncepci pro rozvoj školství v obci.
Základní školu v dnešní době pálí nedo-
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statečné prostory pro družinu či školní klub.
Ve škole zároveň chybí moderně vybavené
učebny pro odborné předměty jako je např.
chemie, fyzika či výtvarná výchova. Dalším
problémem je i nedostatečná kapacita tělocvičny.
I mateřská škola by si zasloužila úpravu
zahrady, modernizaci hracích prvků nebo
některé vnitřní úpravy. Je proto potřeba detailně rozplánovat jednotlivé akce, dle priority a ﬁnančních možností obce, do určitého
časového horizontu, včetně zjištění a případného zajištění možnosti čerpání dotací. Ráda
bych ještě více prohloubila spolupráci mezi
oběma zařízeními při pořádání společných
akcí.
Z pozice předsedkyně kulturní komise
Rady obce ujišťuji občany, že všechny kulturní akce s dlouhodobou tradicí, které dosud organizovala obec Velké Březno, budou
zachovány. Po vzoru jiných obcí bych chtěla přidat i nové akce pro děti typu exkurze
do IQLandie, ZOO, Fantasy golf, sklárna Lindava a podobně.
Zuzana Mendlová – radní
Jako člen Rady obce se chci zaměřit hlavně na oblast údržby, úklidu a vzhledu všech
částí obce či na životní prostředí. V těch jednodušších a rychle viditelných věcech se chci
věnovat nové výsadbě a zkrášlování obce.
Z dlouhodobějších plánů bych se chtěla například pokusit vyvolat jednání s organizací
Správa a údržba silnic a Ústeckým krajem,
jako majitelem pozemků, o obnově staré
hrušňové aleje podél pravé strany silnice
z Velkého Března do Valtířova, která již dožívá a je jen zlomkem původní přírodní hradby
proti hluku z nedaleké železniční tratě a proti zvířenému prachu z pole. Navíc se jedná
o významný krajinný prvek s nenahraditelnou klimatickou funkcí. Více pozornosti chci
zaměřit i na zlepšení údržby valtířovského
hřbitova či parčíku u kostela. Chtěla bych
začít jednat s pivovarem o náhradní výsadbě
za stromy, které již před dvěma lety pokácel
kvůli novému logistickému centru. Díky svému zaměstnání redaktorky se často setkávám s povedenými akcemi v mnoha obcích
po celém našem kraji, proto bych i těchto
poznatků ráda využívala ve prospěch občanů i obce.
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tiční, na kterou bych se ze své pozice chtěl
hlavně zaměřit, jsou nutná řešení s rozvahou
a v širším odborném spektru. Je třeba využívat i odborného potenciálu komisí rady,
v oblasti stavebně investiční tedy i odborné
zástupce příslušné komise. Rád bych zefektivnil a podpořil tuto myšlenku a přispěl
k činnosti rady aktivním přístupem nejen
svým, ale i podporou koncepční činnosti
ostatních členů rady s odkazem na jejich
znalosti a osobní zkušenosti.
Ivan Mottl – radní
Již několik let pracuji pro obec Velké Březno jako subdodavatel starající se o údržbu bytového a nebytového fondu. I proto
bych chtěl přispět svými postřehy a názory
ke zlepšení jak stavu majetku obce, tak plánu jeho údržby, a pomoci ho dostat na lepší
úroveň.
Zároveň jsem u obce zaměstnaný jako obsluha čistírny odpadních vod. Z této pozice
chci Radu obce a zastupitelstvo informovat
o chodu ČOV a předávat podměty pro udržení a provoz už tak zatížené čističky.
Mojí prioritou bude, z pozice radního
a člena bytové komise, pokusit se znovu obnovit funkce domovníků, kteří by se podíleli
na údržbě bytového fondu a byli by zároveň
důležitým prostředníkem mezi nájemníky
a správou obecního majetku.
Aktivně se chci podílet při organizování
kulturních, společenských a sportovních akcí
obce. Ze všech svých sil se budu snažit být
platným členem rady obce a jako občan Velkého Března pomáhat při rozvoji naší obce.

Změna v dotačním
programu Dešťovka
V druhém kole dotačního programu Dešťovka mají majitelé rodinných, rekreačních
a bytových domů příležitost získat příspěvek
až 105 tisíc korun na efektivní hospodaření
s dešťovou a odpadní vodou. Od 1. 10. 2018
došlo ke změně a na akumulaci srážkové
vody k zalévání zahrady mohou žádat domácnosti ze všech obcí z celé republiky.
Na co můžete získat příspěvek

Ing. Jan Fiala – radní
Rada obce je výkonným orgánem obce
a ze své činnosti zodpovědná. Připravuje
i návrhy pro jednání zastupitelstva obce,
především pak i s ohledem na její rozvoj
a hospodaření. Po komunálních volbách došlo k určité obměně vedení obce a je třeba
přistoupit k plnění předsevzetí a odborného
chodu řízení obce. Pozice radního je třeba
brát jako aktivní účast při předkládání návrhů a podkladů pro chod a rozvoj obce.
Zejména při výběru priorit projektů a jejich
zadávání, je třeba řešit v souladu s další návazností a koncepcí. Každý prvek, jednotka či
následně soubor je součástí celého konceptu a proto zejména v oblasti stavebně inves-

1. Zachytávání srážkové vody na zalévání
zahrady – dotace až 55 tisíc korun
2. Akumulace srážkové vody pro zalévání
zahrady i splachování v domácnosti – dotace až 65 tisíc korun
3. Využití přečištěné odpadní vody jako
vody užitkové s možným využitím vody
srážkové – dotace až 105 tisíc korun
Bližší informace lze získat na https://www.
narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=50
(red)
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od Úštěku, jichž se také týká neustále se zvyšující počet projíždějících kamionů, na straně jedné a krajským úřadem, jako majitelem
komunikace, na straně druhé. Podle našeho
mínění v momentě, kdy mají vozy k dispozici
rovnou a širokou silnici I. třídy na opačném
břehu Labe a přes další kopec dálnici, nemají
takto velké vozy v centrech obcí a na úzkých
silnicích na pravém břehu řeky Labe co dělat.

Budova Selectu
v centru obce
Ke konci letošního roku končí stávající
nájemník v budově bývalého Selectu na náměstí ve Velkém Březně. Je to po 20 letech
od ukončení činnosti Selectu první příležitost, kdy obec může tento objekt získat, ať
už jako nájemník či případný kupec, a rozhodovat o využití stavby. V extrémním případě
může hrozit i to, že nový nájemce/majitel
zřídí v budově například skladové prostory a do centra obce tak bude zajíždět ještě
více nákladních vozů, než je tomu teď. Nebo
naopak budova žádného nájemce nezíská
a bude chátrat ještě víc, než teď.
V listopadu oslovil starosta obce Karel
Jungbauer zástupce majitele nemovitosti
s žádostí o informativní schůzku. Ta proběhla v prosinci (po uzávěrce zpravodaje). Bližší
informace o výsledcích všech jednání budou
zveřejněny na webových stránkách obce.
Zuzana Mendlová

Nová výsadba
Po malých krůčcích začala na podzim výsadba různých druhů keřů či zatraktivňování
roky zanedbávaných zákoutí. Za částku 50
tisíc korun, kterou uvolnil z rozpočtu bývalý starosta pan Michal Kulhánek, za což mu
děkuji, se vysadily desítky rostlin. Od motýlovníků u podchodu pod kolejemi přes hortenzie v Aleji sportovců až po vajgelie u DPS
u zahradnictví. Navíc se upravily zanedbané ostrůvky na křižovatkách u cyklostezky
u pivovaru, u zámku či ostrůvek s postavou
Cibicha při vjezdu do obce. Ten bude ozdobnými rostlinami osázený ale až na jaře. Pod
hodinami se podařilo umístit dva květináče,
v nichž se bude měnit výsadba dle ročního
období.
Za to, že se konečně některé věci daly
do pohybu, bych ráda touto cestou poděko-
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Do problému bychom chtěli navíc zapojit například Národní památkový ústav, jako
správce zubrnického skanzenu či církev,
jako majitele kostela sv. Václava ve Valtířově.
Společným cílem je omezit průjezd velkých
kamionů celou touto oblastí. Už v průběhu
prosince (po uzávěrce zpravodaje) má proběhnout první, seznamovací, jednání zúčastněných stran na půdě městského úřadu
v Úštěku.
Zuzana Mendlová

Nová výsadba v ulici Alej sportovců.
vala hlavně paní Petře Dvořákové z Obecního úřadu. Bez její velké pomoci a nadšení by
spousta věcí vůbec nevznikla.
V plánu je s výsadbou pokračovat v rámci celé obce i v příštím roce. Místa, která je
potřeba vylepšit, se snažím vytipovávat průběžně. Pokud budete mít i Vy tip či poznatek, co by stálo za vylepšení či osázení, budu
ráda, pokud mi dáte vědět na mail: zuzana.
mendlova@velke-brezno.cz
Zuzana Mendlová

Druhé slavnostní
vítání občánků
6. 11. 2018
V úterý 6. listopadu 2018 proběhlo
na Obecním úřadě ve Velkém Březně v letošním roce již druhé slavnostní uvítání nových
občánku do života.

Omezení
průjezdu kamionů
Mezi jasnou prioritu řadí vedení obce nastartovat, co nejrychleji, jednání s okolními
obcemi od Děčína po Střekov včetně směru

Snímek z vítání občánků.

Zkrášlení prostoru u lavičky „pod hodinami“.

Ještě před tím než starosta Karel Jungbauer přednesl slavnostní řeč, předvedly
všem přítomným děti z mateřské školky krásné vystoupení. Malí občánci dostali na památku pamětní knihu, hračku a rámeček
na rodinné foto a maminky kytičku. Na závěr
se rodiče podepsali do pamětní knihy a obdrželi pamětní list.
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Děkujeme tímto paní učitelce Ivaně Mottlové a dětem z mateřské školy za přípravu
krásného programu na slavnostní akci.
A závěrem ještě jednou a tentokrát písemnou formou, přejeme všem maličkým občánkům, jejich rodičům a jejich rodinám pevné
zdraví, štěstí a dostatek energie při překonávání životních překážek.
Byli uvítání tito občánci: Jaroslav Štula, Michal Kopejska, Magdalena Horáková, Gabriel
Cammarata, Mia Chládková
Michaela Neumannová, matrikářka

Projekt
Zpátky mezi kolegy
Projekt s výstižným názvem Zpátky mezi
kolegy zahájil svou činnost v oblasti pomoci nezaměstnaným osobám. Během měsíce
října a listopadu už vstoupilo do projektu 30
osob. Uchazeči o práci, hlavně ti dlouhodobě nezaměstnaní, využijí např. kurz ﬁnanční
gramotnosti, rekvaliﬁkační kurzy, kurz práce s PC.
Po absolvování kurzů mají účastníci možnost pokračovat v individuálním poradenství u svého osobního poradce. Ten pomáhá
i s nalezením vhodného kurzu nebo odpovídajícího pracovního uplatnění. Případní noví
zájemci, kteří potřebují nalézt cestu Zpátky ke kolegům se mohou kdykoli přihlásit
na tel. č. 770 182 247. Poradenství probíhá
ve Velkém Březně na adrese Zahradní 182,
v budově místní knihovny.
Realizátorem aktivit je bfz o.p.s – vzdělávací akademie. Projekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií. Projekt získal podporu přes
výzvu MAS Labské skály, vyhlášené v rámci
SCLLD 2014–2023. R.č.p. CZ.03.2.65/0.0/0.0
/16_047/0008115
Jana Hrdličková, krajská koordinátorka

Vystoupení dětí z mateřské školy při vítání občánků.

Přání
do nového roku
Je to neuvěřitelné, ale rok už je zase
za námi. Nebudu zde zbytečně ﬁlozofovat,
nebudu zde hodnotit vývoj ani celospolečenský, ani ten náš, obecní. Chci jen tímto
do nového roku popřát všem občanům
naší krásné obce hodně zdraví, štěstí a lásky
a celý kopec osobních i profesních úspěchů.
Přejme to nejlepší i naší obci, přejme totéž
i naší společnosti, přejme totéž i sami sobě.
Všechno dobré!
PhDr. Mgr. Vítězslav Šteﬂ, Ph.D.,
zastupitel obce

Chtěl bych poděkovat voličům za účast
v komunálních volbách a za hlasy, které byly
určeny SNK 2018. Věříme, že Vámi zvolení
kandidáti Ing. Hana Šlechtová, Zuzana Mendlová DiS., Bc. Tomáš Pýcha a Ing. Jan Fiala
budou v následujícím čtyřletém období svojí
prací přínosem jak pro Vás, tak pro celou naši
obec. Do práce ve výborech a komisích se zapojí i další členové našeho sdružení Ing. Stanislava Kavříková, Zdeňka Stáňová, Jan Mlejnek, Ing. Tomáš Holub a Ing. Jiří Pavliš.
Současně nám dovolte Vám všem popřát
pohodový předvánoční čas a krásné prožití
vánočních svátků.
Za SNK2018 Jan Fiala

Milí spoluobčané,

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Poděkování Kasuga
Judo Velké Březno
Vážení spoluobčané, k 31. 12. 2018 ukončí v naší obci aktivní činnost spolek Kasuga
Judo Velké Březno. Rád bych touto cestou
poděkoval všem trenérům, kteří deset let
věnovali svůj volný čas velkobřezenským
dětem. Velice si vážím vaší práce a přeji vám
i všem členům spolku mnoho sportovních
i osobních úspěchů.
Michal Kulhánek, zastupitel

Poděkování

PhDr. Mgr. Vítězslav Šteﬂ, Ph.D.

čas neúprosně letí a po roce opět přicházejí svátky vánoční. Rádi bychom Vám všem
popřáli, abyste je prožili v naprosté pohodě
a spokojenosti a aby se Vás v novém roce
2019 drželo pevné zdraví a hodně štěstí.
Zároveň bychom Vám chtěli poděkovat
za přízeň v podzimních komunálních volbách, kterou jste nám projevili. Obdrželi jsme
krásných 35,72 % hlasů voličů. Bohužel se
naše představa, aby se na řízení obce podílely všechny politické subjekty, ukázala nereálnou. A protože naše silná třetina mandátů je
méně než nadpoloviční většina, vstupujeme
do nového období jako opoziční zastupitelé.
Respektujeme výsledek voleb, a proto přejeme všem Velkobřezňákům a Valtířovákům,
aby byli s novým řízením naší krásné obce
spokojeni.
P. Hasprová, I. Charvátová, M. Kulhánek,
M. Šidák, J. Šotka, K. Turek (zastupitelé za ODS)
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Zamyšlení
po volbách
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva a následná volba užšího vedení obce
byly pro někoho šok, pro jiné nepříjemné
překvapení a pro jiné naopak příjemné. Ať se
to někomu líbilo či ne, občané (tj. ti, kterým
není lhostejné, jak se žije v obci) rozhodli
a všichni musíme tento výsledek respektovat
jako požadavek na změnu stylu řízení obce.
Každá změna je motorem pokroku a to
platí i pro naši obec. Po mnoha letech vládnutí tradičních politických uskupení dochází k personální obměně a tím i k přerušení
zaběhlých dlouholetých osobních vztahů
a vazeb a nabízí se šance pro nové myšlení,
realizace nových nápadů a i nový způsob řízení obce. Tato změna je šancí pro úspěšný
rozvoj obce.
Je dokázáno, že po 5 a více letech vykonávání stejné činnosti, kdy počáteční iniciativa
a nápady byly již zrealizovány (někdy ne), zásadní nové myšlenky a nápady na změny již
nepřicházejí a vše se stává rutinou.
Přeji novému vedení obce, aby tuto šanci
nepropáslo a poučilo se z chyb minulého
vedení. Aby se mu podařilo zvelebit vzhled
obce, aby se mu dařilo zapojovat veřejnost
do společenských aktivit a podporovat aktivní spoluobčany, aby občany vnímalo jako
vlastníky obce, pro které pracuje a kterým se
zodpovídá.
Přál bych si, aby se nově zvolení i služebně starší zastupitelé povznesli nad případné
osobní výhrady vůči ostatním a aby vytvořili
společný, funkční a efektivní tým.
Čas ukáže, jak vážně všichni zastupitelé,
nezávislí i opoziční, mysleli svoje předvolební sliby o tom, že chtějí pracovat pro občany obce a pro rozkvět obce. Jejich aktivita
v práci samosprávy a ve společenském životě obce bude určitě pod drobnohledem
mnoha občanů a dosažené výsledky budou
rozhodující při dalších volbách za 4 roky.
Jiří Pavliš, bývalý zastupitel

Mateřská škola v ZOO Ústí nad Labem.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko
do mateřské školy
V úvodu mého příspěvku bych se ráda
ohlédla k začátku školního roku. V měsíci
září nás přímo na školní zahradě překvapila
Policie ČR, děti upoutala policejní motorka
a policejní automobil, ale i zajímavé vyprávění a hlavně možnost si spoustu policejních
pomůcek osahat a vyzkoušet. Všechny třídy
dostaly reﬂexní vestičky a další dárečky, které nám budou příjemné dopoledne s Policií
připomínat, mockrát děkujeme za návštěvu!
Od měsíce října svou činnost rozběhly zájmové kroužky – Angličtina hrou, Malí umělci
a kroužek Tančíme pro radost. Navázali jsme

Veselé snímky z „dýňování“ v mateřské škole.

na dobrou spolupráci s místní ZŠ a začali pravidelně navštěvovat keramickou dílnu a tělocvičnu. Pomáhali jsme sbírat kaštany pro
zvířátka a nebylo jich nakonec málo, snad
zvířátkům přijdou v zimě vhod a budou jim
chutnat.
V listopadu za námi do školky přijelo již
podruhé sférické kino, tentokrát s příběhem
„Tajemství stromů“, byl to úžasný zážitek plný
zajímavých informací o naší přírodě.
V tomto měsíci proběhlo již tradiční „Dýňování“ – akce pro děti, rodiče, prarodiče či
přátele školy pod taktovkou paní učitelky
Marcelky. Hlavním úkolem bylo společné
tvoření – vydlabávání dýní. Vznikly opravdu
skvělé výtvory, které nám dlouho zdobily
okna a školní zahradu. Pohodové odpoledne
zpříjemnilo opékání buřtíků, teplý čaj a malé
mlsání. O své tvořivé zkušenosti se s ostatními rodiči podělila paní Kellerová – jedna
z našich šikovných maminek.
Příjemnou atmosféru při „Vítání občánků“ na OÚ ve Velkém Březně jistě podpořily
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i děti z naší školičky, s paní učitelkou Ivankou
nacvičily pásmo říkanek a písniček. Za vystoupení se jim dostalo milého poděkování
od našeho zřizovatele.
Českomoravský svaz hokejbalu již několik let vyhlašuje projekt s názvem Školní set.
Jedná se o dodání hokejbalového vybavení
do škol v rámci spolupráce mezi školou a klubem. My jsme se tohoto projektu také zúčastnili a hokejbalový set vyhráli – branky, míčky,
hokejky. Už se těšíme, až vše vyzkoušíme.
V rámci projektu „Cepík“ jsme zhlédli divadelní představení „Každé jídlo, které máme,
aspoň trochu ochutnáme!“, moc se nám líbilo. Každá třída si z představení odnášela loutku Cepíka, omalovánky pro děti, Cepíkoviny
– noviny pro rodiče a domácí úkol do dalšího
shledání.
Na konci měsíce listopadu jsme podnikli
netradiční návštěvu do ZOO v Ústí nad Labem. Zúčastnili jsme se akce „Zdobení stromků krmením pro přezimující ptactvo“. V úvodu návštěvy nás čekala beseda o ptáčcích
a jejich potravě a obrázkový kvíz. Po svačince
jsme se hned pustili do zdobení stromečků.
Některé děti si vhodné krmítko s ptačími
dobrůtkami vytvořily samy dle vlastní fantazie, jiné využily dostupné krmení, jako jsou
např. lojové koule. Ptáčkům taková potrava
přijde v zimě jistě vhod. Za pomoc jsme se
mohli projít celou zoologickou zahradou
a prohlédnout všechny pavilony.
S měsícem prosincem přišel i adventní čas.
Všichni začínáme společně prožívat přípravy
na Vánoce, svátečně zdobíme třídy a celou
školku, vyrábíme dárečky a přáníčka, učíme
se nové koledy, zkoušíme staré zvyky, ... Pilně
se připravujeme na vánoční besídky a vánoční tvoření s rodiči. Těšíme se na Mikuláše
a jeho družinu – letos nám k nadílce chystá
prý i překvapení. No a naše oblíbené teplické divadlo Krabice nás pozvalo na „Vánoce
do Himalájí“.
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Při vánočním shonu určitě nezapomeneme ani na zvířátka, opět jim ozdobíme vánoční stromek samými dobrůtkami – mrkvičkami, jablíčky, oříšky, lojem, semínky nebo
suchým pečivem.
Do naší školičky Ježíšek dorazí již v pondělí 17. prosince, abychom si nových her
a hraček dostatečně užili do těch pravých Vánoc s rodinou. Doma budeme odpočívat celý
týden, znovu se sejdeme až 2. ledna v novém
roce 2019.
Závěrem dovolte popřát Vám všem radostné Vánoce, v novém roce pevné zdraví,
hodně štěstí, lásky a porozumění!
Pavla Hasprová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
James Bat, agent 008, si jde pro baterie...

James Bat, agent 008
se do školy vrátil
již pošesté
19. září 2018 si pro vybité baterie přišel
opět James Bat. Žáci nosili vybité baterie
a vyměňovali je s agentem za lízátka. Agent si
nakonec odvezl 640 kg vybitých baterií. Nejvíce baterií dovezl Ondra Los, sestry Dočkalovy a sourozenci Řezáčovi. Letos se do role
agenta Bata převtělila Soﬁe Mendlová,
Martina Šidáková, Tereza Tauscheová, Verča
Šestáková, Klára Pružincová, Honza Barvínek
a Lukáš Zatloukal. Děkujeme za spolupráci
hlavně rodičům našich žáků, kteří se stále
aktivněji podílejí na našich sběrových akcích.

V září bylo odvezeno 11,4 tuny papíru, 260 kg
pet lahví a 200 kg plechovek. Děkujeme.
Lenka Šidáková

72 hodin
ve Velkém Březně
I letos se třída 3. A s paní učitelkou Šidákovou zúčastnila celorepublikového projektu 72 hodin. Po loňské výrobě krmítek, jsme
letos uklízeli okolí školy. Dětem se podařilo
nasbírat 3 pytle odpadků, které na konci
roztřídily do třídících nádob. V rámci projektu byla vyhlášená soutěž o nejhezčí video
z akce. Náš úklid natáčela paní asistentka
Hana Michalčíková a video sestříhal Radek

Předávání výhry dětem v mateřské školce – hokejbalové vybavení z Českomoravského svazu hokejbalu.
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Děti uklízely okolí školy v akci 72 hodin.
Michalčík. Oba odvedli výbornou práci, protože naše video zabodovalo a nad ostatními
soutěžícími jsme vyhráli na plné čáře. Cenu
za první místo si děti teprve užijí, čeká je totiž
výlet do dinoparku.
Lenka Šidáková

Deskohraní
v Tyršově domě
v Praze
Zúčastnilo se 27 dětí od 8 do 15 let, 4 rodiče, 1 strýček a 3 učitelky :- )). Jeli jsme autobusem, vlakem i tramvají, viděli kus Prahy
a pojedli spoustu jídla včetně nevynechatelných trdelníků. Ale to hlavní bylo v Tyršově
domě – možná stovky, možná tisíc her, projít
jen desetinu bylo úplně nemožné. Všichni
jsme dělali, co jsme mohli, abychom Tyršův
dům dobyli. Všem musím doporučit.
Děkuji všem našim neuvěřitelně trpělivým
a statečným dospělým průvodcům a děvčatům z 8. třídy – Odettce Borovcové, Káje Šidákové a Evče Černé (ono dostat na starost pár
nezvedenců, pak hru, kterou nikdy neviděli,
nastudovat pravidla, vysvětlit je ostatním,
a pak dát toto vše dohromady, aby si to užili

Deskohraní v Tyršově domě v Praze.
všichni nebylo úplně snadné) a ještě sláva bufetu, kde nás zachraňovali místní trpěliví obsluhující. Mimochodem, když mluvím o těch
dospělých, velké díky i všem, co v Tyršově
domě měli na starosti tu nesourodou neustále se přelévající lavinu dětí, rodičů, miminek
(ano, i miminka zde byla), dospívajících dorostenců, kteří neustále něco potřebovali – všichni byli velmi velmi velmi trpěliví a MILÍ!!!!!!!!!
Hana Zatloukalová

Bramboriáda ve 3. A
V pátek 19. 10. 2018 proběhla BRAMBORIÁDA. Každé dítě spolu s rodiči mělo najít
bramboru, která něco připomíná a mohli ji
dozdobit. Úkolu se všichni zhostili na jedničku. Soutěžním bramborám bylo ráno přidělené číslo a žáci z horní budovy (120 žáků)
hlasovali o nej..., nej....bramboru. 1. místo
obsadila „Myš brambora“ od Viky Mendlové
a „Šnek bramborák“ od Vašíka Hály, 2. místo
obsadil „Mrož brambor“ od Elišky Kučerové
a „Bezva zadek“ od Matěje Hanzala, 3. místo
patřilo Radečkovi Fuchsigovi a jeho „Kačence bramborce“. Dále jsme soutěžili v loupání brambor – o nejdelší slupku. V kategorii

Bramboriáda se konala dne 19. 10. 2018 ve 3. A.

dívky zvítězila Nikolka Martinková (34 cm),
2. místo patřilo Elišce Kupcové (32 cm)
a 3. místo obsadila Barunka Sedlmajerová
(27 cm). V kategorii chlapci zvítězil Vláďa
Havlíček (28 cm), 2. místo obsadil Matěj
Hanzal (26,5 cm) a 3. místo patřilo Vašíkovi
Hálovi (24 cm). Na některých dětech bylo vidět, že doma maminkám pomáhají. Loupání
a následné strouhání brambor nebyl žádný
problém. Z nastrouhaných brambor jsme
udělali chutné bramboráky, které ochotné
maminky (pí Hálová a pí Kučerová) nasmažily v naší kuchyňce. Maminkám moc děkuji,
neboť bramboráků bylo opravdu hodně. Razítkování bramborovým razítkem se dětem
také moc líbilo a vznikly nádherné dekory.
Všechny děti odcházely domů s plnými bříšky a bramborovými diplomy.
Lenka Šidáková

Tonda Obal
na cestách
Ekologický program společnosti EKO-KOM
Tonda Obal na cestách proběhl 5. 11. 2018
na Základní škole ve Velkém Březně. Jedna-

Interaktivní beseda Tonda Obal na cestách.
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lo se o interaktivní besedy spojené s hrou
na téma třídění a recyklace odpadu pro žáky
od 1. do 9. třídy. Besedy v délce jedné vyučovací hodiny se uskutečnily pro každou třídu
a vše probíhalo přímo ve škole v učebnách.
Při besedách byly využity projektory nebo
interaktivní tabule s počítačem a pomůcky si
lektoři vystavili přímo na přední lavice.
Jan Darsa

Atletické závody
v německém Freitalu
V září 2018 byl na Základní škole otevřen
atletický kroužek ve spolupráci s USK Provod.
Každý pátek dojíždí do školy zkušená trenérka Pavla Lesniková, aby předala své zkušenosti 23 přihlášeným dětem.
Na kroužek chodí děti od 2.–8. ročníku
a aktivně nám pomáhá pan Jirka Hovorka,
za což mu velice děkuji. 18. listopadu se
na své první závody rozjelo hned 9 přihlášených dětí, a to do německého Freitalu, kde
se konal tradiční Cross run. S tratí dlouhou
1500 m se nejlépe popral Daniel Hovorka,
který nenašel přemožitele a závod s přehledem vyhrál. Na trať dlouhou 800 m se vydala
Adélka Drozdová, Verča Šestáková, Zuzka
Dvořáková, Vendy Vrbová a Anička Řezáčová. Terén nejlépe sedl Vendy, která závod
ve své kategorii vyhrála. Smolné, ale zároveň
nádherné 4. místo vybojovala Zuzka, kterou
od 3. místa dělilo pouhých 8 vteřin. Chlapci měli trať ještě o 200 m delší, tedy 1 km.
Na start se postavil Radek Fuchsig, Tomáš
Cimpl, Máťa Buzek, kterému se dařilo nejlépe
a ve velké konkurenci obsadil parádní 5. místo. Všichni závodníci si zaslouží velký obdiv,
neboť počasí bylo proti nám.
Sluníčko sice svítilo, ale rtuť teploměru se
pohybovala kolem nuly. Další atletické závody nás čekají 2. 12. v Jablonci nad Nisou,
Pomerančový mítink, kde se naši „atleti“ poperou s během na 300 m, sprintem na 50 m
a hodem medicinbalem. Všichni jim budeme
držet palce.
Lenka Šidáková

Atletické závody v německém Freitalu.

Vysazení lípy ke 100. výročí založení republiky.

Anketa
• Byli jste někdy v Národním divadle v Praze?
• Byli jste někdy v Národním divadle v Praze na premiéře?
• Byli jste někdy v Národním divadle v Praze na premiéře v první řadě v přízemí?
Myslím, že kladně odpovědět na všechny anketní otázky může ve Velkém Březně
málokdo! Přesto se najde skupina žáků naší
školy, kteří budou moci 1. 3. 2019 odpovědět na všechny otázky kladně! Škola letos
již popětadvacáté pořádá projekt Procházka
Prahou a návštěva Národního divadla. Žáci
devátých tříd si pod odborným vedením učitele dějepisu prohlédnou Pražský hrad a pak
Královskou cestou přejdou na Staroměstské
náměstí, aby v podvečerních hodinách zamířili na představení do Národního divadla.
Navštívené divadelní hry jsou vždy pečlivě
vybírané, aby navazovaly na školní výuku.

Proto jsme v minulých letech zhlédli základní
díla českého dramatického umění: Lucernu,
Naše furianty, Maryšu, Strakonického dudáka atd. Ani letos nebude výjimka, žáci uvidí
Kytici od Karla Jaromíra Erbena.
Které vynikající české herce spatří na vlastní oči? Ze starší generace uveďme: Janu
Preissovou, Františka Němce, Ivu Janžurovou, Taťjanu Medveckou, Janu Bouškovou
a z mladší generace např. Patrika Děrgela.
Jan Darsa

100 let od založení
republiky
Před horní budovou byla zasazena lípa
u příležitosti 100 let od založení republiky.
Žáci zazpívali oblíbenou píseň T. G. Masaryka a přečetli několik jeho citátů. Ke kořenům
lípy byla vsazena schránka se vzkazy budoucím generacím.
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Žáci z Velkého
Března opět zazářili
na přespolním běhu
Dne 21. 9. 2018 se konala tradiční soutěž
pořádaná AŠSK v přespolním běhu. Hned
deset Ústeckých škol si to na trati dlouhé
600 m a 1200 m rozdalo o příčky nejvyšší.
Závody se tradičně konaly na ZŠ Elišky Krásnohorské. Naše družstva se opět neztratila.
Družstvo mladších dětí z 1.–3. třídy ve složení Zuzka Dvořáková, Míša Blažková, Adélka
Drozdová, Nella Vondráčková, Terka Vrbová
a Maruška Burdová vybojovalo zlato, navíc
Zuzka Dvořáková doběhla ze všech šedesáti
dívek na 1. místě a domů si odnášela zlatou
medaili.
Družstvo mladších žáků z 1.–3. třídy
ve složení Matyáš Buzek, Tomáš Cimpl, Míša
Wejmelka, Filip Šeﬂ, Vojta Eisenhammer
a Pepíček Kvapil vybojovalo stříbro. Máťa
Buzek také vyhrál a i jemu se cestou domů
houpala na krku zlatá medaile.
Družstvo starších dívek ze 4.–5. třídy
ve složení Vendy Vrbová, Emička Křížová, Eliška Michalčíková, Kačka Jašková, Verča Jaško-

Účastníci přespolního běhu.
vá a Sabča Sokolovská vybojovalo bronz.
Bronz byl vynikajícím úspěchem a nejvíce se
o něj zasloužila Vendy Vrbová, která doběhla
na 2. místě ze všech dívek.
Starší chlapci brali 6. místo, ale nakonec
i oni odjížděli spokojeni, neboť někteří vyhráli sami nad sebou, protože trať byla opravdu
náročná a tempo některých chlapců z jiných
škol přímo vražedné. Nejlépe si s tratí pora-

dil Vojta Svoboda, který doběhl na krásném
4. místě, dalšími bojovníky byli Tomáš Brož,
Kája Vild, Toník Kuděla, Radek Švejda, Kuba
Secký a Dan Herolt. Všem sportovcům děkuji
za vynikající reprezentaci naší školy.
Lenka Šidáková

Divadelní klub
V říjnu letošního školního roku založily
ze své vlastní iniciativy paní učitelky Řebíčková a Železná především pro žáky 8. a 9.
tříd tzv. Divadelní klub. Jeho cílem je dětem
zprostředkovat cca 1x za měsíc návštěvu
večerního představení Činoherního studia
(ČS) v Ústí nad Labem – tedy v době mimo
vyučování.
Žáci tak již měli možnost vidět světovou
klasiku Zkrocení zlé ženy od W. Shakespeara a začátkem prosince vyrazí na hororovou
pohádku Čarodějův učeň. Ohlasy těch, kteří
již Činoherní studio navštívili, jsou kladné:
„Představení bylo vtipné. Byly jsme příjemně
překvapeny hereckou dovedností účastníků
hry. Hra dávala smysl a herci se do své role
velmi vžili.“ Kája Šidáková, Naty Hudečková,
Evča Černá, 8. A.
Mgr. Eva Železná

Školní jídelna
Všichni ve škole se těšíme na novou školní
jídelnu! Na fotograﬁi vidíte stav k 30. listopadu 2018.
Jan Darsa

Stavba nové školní jídelny.

Přehled kulturních akcí
Leden
Maškarní ples pro dospělé,
restaurace TIVOLI (19. ledna 2019)
Pořadatel: Ženy Velkého Března a Valtířova

Únor
Obecní ples, restaurace TIVOLI (16.února 2019)
Pořadatel: Obec Velké Březno
Dětský maškarní ples, restaurace TIVOLI (17.února 2019)
Pořadatel: Obec Velké Březno

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.
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ZAJÍMAVOSTI

Starý plakát vypráví
Takovéto plakáty visely po Velkém Březně
před 85 lety v čase adventním. Co se z plakátu dá vyčíst? Za prvé – centrem české menšiny byl hostinec U Koruny, kde se odehrávala
většina setkání, oslav, hudebních a ochotnických představení. Poprosím pamětníky, aby
těm mladším ukázali, kde hostinec stál.
Celou akci pořádala Ústřední matice
školská, jejíž historie sahá až do roku 1880.
V roce 1933, kdy vznikl tento plakát, převážila národnostně politická činnost v podobě
kulturní podpory českého obyvatelstva a ﬁnanční podpory českých škol v národnostně
smíšených oblastech českých zemí.

ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV

Mikulášská zábava měla z dnešního pohledu neobvyklý program: nejdříve ochotnické
představení, pak rozdávání dárků a následuje taneční zábava. Výraz „prodloužená policejní hodina“ evokuje časy dávno minulé.
Divadelní hru Dcerušky tatíka Berušky
nenapsal žádný bezvýznamný autor, ale vytvořil ji na začátku své spisovatelské kariéry
významný český spisovatel Adolf Branald,
který se k literární činnosti dostal poprvé
se svým otcem, když spolu napsali několik
divadelních her pro ochotnické soubory.
Do dnešního běžného kulturního povědomí
se z děl A. Branalda dostaly ﬁlmové adaptace
jeho románů. Podle Branaldových románů
vznikl ﬁlm Dědeček automobil (1956). Karel
Kachyňa zﬁlmoval jeho román „Vizita“ na dodnes oblíbené snímky Pozor, vizita! (1981)
a Sestřičky (1983). Z toho tedy vyplývá, že
velkobřezenští ochotníci si vybrali autora,
který postupně získá Státní cenu, titul Zasloužilého umělce (1965), Cenu PEN klubu
za celoživotní dílo (1996), Cenu M. Ivanova
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(2003) a Medaili „Za zásluhy“ I. stupně in
memoriam (2008). Režisérka Věra Chytilová o něm natočila medailon do cyklu Gen
(2002).
Když si přečteme herecké obsazení a známe-li i jiné velkobřezenské plakáty z té doby,
uvědomíme si, že největšími hybateli kulturního dění v době mezi válkami byla rodina
Pečivů a Košvanců. Za tři roky po této Mikulášské zábavě se narodil manželům Košvancovým syn Svatopluk. Sice měl na naší velkobřezenské škole trojku z hudební výchovy,
ale to nezabránilo tomu, aby se díky svému
talentu a neumdlévající píli stal předním
reprezentantem československého jazzu
a od konce 60. let představoval ve hře na pozoun evropskou špičku.
Je až překvapující, kolik historických souvislostí může obsahovat jeden starý velkobřezenský plakát.
PaedDr. Jan Darsa

MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči hlásí
a informují
Ve IV. čtvrtletí 2018 JSDHO Velké Březno
uskutečnila 19 výjezdů, které si vyžádaly 32
hodin aktivního nasazení. Výjezdová činnost
proběhla bez závad.
Z výčtu výjezdové činnosti vyplývá:
6x k požárům:
• požár střechy bývalé loděnice Olšinky;
• další požár objektu haly bývalé loděnice
Olšinky;
• požár osobního automobilu v Olšinkách;
• hoření kompostu ve Valtířově;
• požár porostu Malé Březno, který se ukázal
jako planý.
6x k poškozené ohrožující vegetaci:
• spadlý strom ve Svádově;
• poškozené stromy – Malé Březno – Leština;
• spadlý strom v Suleticích;
• spadlý strom na elektrické vedení v Malém Březně;
• spadlý strom v Malečově;
• odstraněny stromy z cyklostezky v úseku
Svádov – Valtířov.
3x k nehodám:
• 2x nehoda ve Svádově;
• asanace vozovky na Střekově.
1x k ostatním událostem – otevření bytu.

Dochovaný plakát s pozvánkou na mikulášskou zábavu z roku 1933.

3x výjezdy ke cvičení:
• k simulovanému požáru v objektu Spolchemie v Ústí nad Labem;
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• k požáru skanzenu Zubrnice;
• k taktickému cvičení v objektu státního
zámku ve Velkém Březně.
Dále se jednotka zúčastnila tematické stáže na HZS Ústí nad Labem v rozsahu 13 hodin za účasti 6 hasičů.
V závěru relace členové JSDHO apelují
na zvýšenou opatrnost v topném období
a dále při používání komerční pyrotechniky
při oslavách Silvestra.
Členové jednotky přejí všem občanům radostné Vánoce 2018, mnoho štěstí v novém
roce 2019 bez mimořádných událostí.
Jaroslav Panocha,
velitel JSDHO Velké Březno

SPORT

Podzimní část
je minulostí
FK Jiskra má za sebou podzimní část ročníku 2018/2019 a zatím to hodnotím velice
kladně. Přesto, že jsem z některých ohlasů
z naší obce slyšel kritiku. Na co tu máme
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fotbal, když jsou poslední, zbytečně tam
dáváme peníze. To co tu budujeme, se stále
zlepšuje. Heslo všech sportovců není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, je na vesnické
úrovni jako je fotbal ve Velkém Březně, ten
nejvýstižnější. Základ je něco dělat a nesedět doma. Je jedno, jestli je to dospělý nebo
dítě. Jediné v čem je rozdíl, že za děti neseme
zodpovědnost my a na nás je, jaké podmínky
dětem připravíme. Proto jsem velmi rád, že
se do našeho týmu přihlásili 4 noví trenéři,
kteří jsou ochotni si ukrojit něco ze svého
soukromého času a chtějí ho věnovat dětem.
Michal Berjak starší přípravce a z čeho mám
velkou radost. Naše nejmenší hvězdičky si
pod svá křídla vzala Jiřina Neumanová se
svou dcerou Kristýnou a mužskou část zde
zastupuje jeden z našich nejstarších dorostenců Matěj svoboda. Ano, jak vidíte, hráči
se zapojují do další výchovy a pokračují tak
v práci, kterou jsme začali. Jasnou ukázkou
toho, že to děláme dobře je fakt, že Kristýna
z Velkého Března odešla do Teplic a po roce
si v týmu vybudovala pozici kapitánky starších žákyň. Samozřejmě největší zásluhu
na tom má ona sama, protože tomu dává
víc než ostatní a to ji přineslo ovoce. Sport
všeobecně připravuje děti na život, nutí je
rozhodovat, mít nějaký cíl, dělat věci, i když
se mi třeba nechce, budovat kolektiv a naučit se komunikovat. Proto je televize plná
reklam a výzev slavných sportovců k nábo-

Je zřejmé, že děti sportují rády a spolu s nimi sportují také dospělí.

11

rům do různých sportovních klubů. Proto
stále nechápu, jak v téhle době mobilů a IT
komunikací, může někdo říci, že sport není
důležitý. Myslím, že právě teď je to důležitější
než kdy jindy. Jsou na to navázané další věci.
Mnoho lidí v naší obce už si neumí představit neděli bez procházky k Labi se zastávkou
na klobásku a pivko. Na hřišti se potká s kamarády a známými, které kvůli práci týden
neviděl, prohodí pár slov, kouknou se na fotbal a spokojeně odchází domů. Fotbal, hasiči, veškerá sdružení byly vždy srdcem obce
a tak by to mělo zůstat.
A nyní už přejdu k samotnému hodnocení
soutěžního ročníku. Náš A tým po sestupu
z 1. A třídy přezimuje na posledním místě. Je
to pro nás všechny velké zklamání, po pádu
do nižší soutěže jsme čekali umístění v horních patrech tabulky a fotbalová veřejnost
nás tipovala na černého koně 1. B třídy. Realita je bohužel jiná i tato soutěž je velmi kvalitní. Bylo by jednoduché nakoupit kvalitní
hráče vyhrávat a dělat radost našim fanouškům. V mnoha vesnicích už to funguje tak,
že za místní klub nehraje ani jeden vlastní
hráč. My se ale rozhodli jít jinou cestou. Stavíme úplně nový tým z dorostenců, chceme,
aby v budoucnu za Velké Březno hráli místní kluci, na ně se chodili dívat jejich rodiče,
příbuzní a kamarádi. Tito kluci jsou zatím nezkušení, proto dostáváme tolik gólů a krčíme
se na posledním místě. My ale vidíme světlo
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na konci tulenu. Tým staršího dorostu, který
hraje 1.A třídu je na prvním místě s neuvěřitelným skóre 73:22 s náskokem 6 bodů. Do tří
let bychom tedy měli s přehledem hrát 1. B
třídu s vlastními hráči. Kluci na sobě makají
a až dospějí, nemám o budoucnost dospělého fotbalu ve Velkém Březně strach. Proto
tímto prosím naše fanoušky, mějte trpělivost
a podpořte tak naše hráče. Poslední zápas
v Trmicích, kdy jsme vyhráli 8:1, ukazuje, že
to půjde. Dalším dospělým týmem je naše
béčko. Ve druhé třídě je na 11. místě, třetí
od konce ztráta na 7. místo je však pouhých
6 bodů a věřím, že v jarní části se v tabulce
posuneme. B tým slouží k rozehrání některých hráčů po zranění, zkoušíme tam mladé
hráče v dospělém fotbale. Těm starším pomáhá udržovat se v kondici a něco dělat pro své
zdraví. Výsledky B týmu nemá cenu hodnotit,
každý chce vyhrávat, ale důležité je se hýbat.
Starší žáci jsou na 5. místě. Dále máme týmy
mladší a starší přípravky a z čeho mám velkou radost je nový tým fotbalové školičky.
V září jsme ve spolupráci se ZŠ Velké Březno

a MŠ Velké Březno, Těchlovice a Lovečkovice
uspořádali sportovní den pro nejmenší děti,
kde si mohly vyzkoušet, jak vypadá tréninková jednotka. Na 10 stanovištích byli naši
dorostenci a pomáhali s organizací akce. Postupně se do fotbalové školičky přihlásilo 16
nových dětí, o které se rozšířil náš fotbalový
klub. Zájem rodičů a dětí je velký a jsme za to
rádi. Je možné, že v příštím ročníku už bude
mít Jiskra 8 týmů. Kapacita hřiště nejen časová, ale i zátěžová, už nemůže stačit, i proto bylo potřeba v letní přestávce investovat
větší částku do rekonstrukce hřiště. Za to
díky obci, která pomohla tomu, že se na podzim nehrálo na rozmáčené bažině a mohli
jsme až do posledního dne trénovat na svém
hřišti. V zimní části nás pronájmy hřišť a tělocvičen stojí v řádu tisíců. Proto opět narážím na problém s druhým hřištěm, které by
mohlo sloužit veřejnosti. Je smutné, když
mi v letní nebo zimní pauze volají děti, jestli si můžou jít zakopat na hřiště a místo aby
běhaly po hřišti kopou si do míče na silnici
pod Tivoli. Obec by měla být pyšná na to, jak
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Jiskra roste, přibývají členové, trenéři a stává
se ve sportovním kruhu TOP klubem v Ústeckém regionu. Nyní půjčujeme hřiště ZŠ,
ale je to složité. Naše představa je vybudovat na škvárovém hřišti sportovní areál, kde
bude tréninkové hřiště, atletická dráha, která
také škole chybí, dále kvalitní doskočiště, hřiště na volejbal a další. Na to, jak je naše ZŠ
sportovně založená a úspěšná, jsou venkovní sportoviště nevyhovující. To vše by mohli
užívat fotbalisté, škola, školka a hlavně by
bylo hřiště veřejně přístupné pro děti. Věřím,
že s pomocí dotací, se nám společně podaří
vybudovat sportovní areál hodný naší obce.
Děkuji všem funkcionářům a členům
za obětavou práci. Děkuji našim fandům, příznivcům a rodičům za podporu.
Budeme se na všechny těšit v jarní části
soutěžního ročníku, na čarodějnicích a dalších akcích, které pomáháme organizovat.
Na závěr chci popřát všem krásné Vánoce
a vše nejlepší do nového roku 2019.
David Řezáč,
předseda FK Jiskra Březno

Vážení čtenáři,
přejeme Vám krásné vánoční svátky
a šťastný nový rok 2019
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