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25. ročník I. čtvrtletí 2019 Výtisk pro občany obce zdarma

Při opravě kůlny za obecním úřadem našli 
zaměstnanci úřadu malý poklad. V podlaze 
ležela spodní část bývalého pomníku prv-
ního československého prezidenta Tomáše 
Garriguea Masaryka, který od roku 1948 stál 
nějakou dobu před budovou úřadu.

Podle pamětníků ho jeden z našich 
spoluobčanů krátce po sametové revolu-
ci v roce 1989 přinesl na úřad a nechal ho 
tam. Kdo a kdy ho ale vložil do podlahy, se 
nám zatím nepodařilo zjistit, stejně tak, jaký 
byl osud busty, která na pomníku původně 
byla. Zatím hledáme i nové důstojné místo, 
kde by mohl případně opravený pomník 

opět stát. Kvůli parkovišti totiž již pro něj 
není před úřadem vhodný prostor.

Karel Jungbauer, 
starosta

Malý poklad za obecním úřadem

Omezení hluku 
o nedělích a svátcích

V souvislosti s příchodem jarního počasí 
a zvýšením počtu prací na zahradách a kolem 
domů opět upozorňujeme spoluobčany, že je 
stále v platnosti obecně závazná vyhláška o re-
gulaci hlučných činností. Ta omezuje používání 
strojů a zařízení způsobujících hluk o nedělích 
a státních svátcích. 

Děkujeme Vám za dodržování nařízení a tím 
i klidu během svátečních dnů.  (OÚ)

Obecní a dětský 
maškarní ples

V polovině února se konal v kulturním domě 
Tivoli obecní ples. Zájem o vstupenky předčil oče-
kávání a jen několik dnů před plesem se musela 
přidávat další místa. V sobotu 16. února tančilo 
na sále téměř 170 lidí. 

Program již tradičně zpestřila vystoupení ta-
nečních kroužků velkobřezenské základní školy, 
tentokrát pod vedením paní učitelky Blanky Ková-
čové a Evy Železné a mladý taneční pár z Ústí nad 
Labem. Velký zájem vzbudil fotokoutek i bohatá 
tombola. Hned druhý den odpoledne zaplnili sál 
Tivoli i malí tanečníci v maskách.

Jediné co kalí dobrý dojem z obou akcí je ne-
utěšený stav celého objektu Tivoli a malá snaha 
současného provozovatele něco řešit.

Hana Šlechtová, 
členka kulturní komise

Foto historické: Základní kámen památníku položili legionáři 9. května 1948, při oslavě 3. výročí konce druhé světové války. 
Kompletně hotový byl v září téhož roku. Foto současnost: Spodní díl pomníku v podlaze kůlny za obecním úřadem.

Oprava oltáře 
v hrobce rodu Chotků

Hrobka šlechtického rodu Chotků ve Valtířo-
vě se díky iniciativě místních nadšenců dočkala 
mnoha oprav. V roce 2017 byla nainstalována 
dvě nově opravená vitrážová okna. Zbývající 
dvě čekají na pěkné počasí, aby v průběhu jara 

2019 se mohla vrátit zpět na své místo. Do po-
řádku bylo dáno i pískovcové ostění, do které-
ho jsou vitráže zasazeny. Do hledáčku dárců se 
dostala i dvě modlitební klekátka, která získala 
znovu své kouzlo. Nyní probíhá sbírka na opra-
vu oltáře, který se v hrobce nalézá. Náklady 
na jeho opravu dosáhly výše 25 000 Kč. Kdoko-
liv, kdo by rád přispěl na jeho renovaci, má mož-
nost učinit tak na tomto odkazu 
https://www.darujme.cz/projekt/1201601 
a to do poloviny dubna 2019. 

Hrobka bude opět otevřena veřejnosti 
na Noc kostelů v pátek 24. května 2019 od 18h. 

(red)



příspěvek je však dobrý a případné opravy 
určitě zlepší technický stav domů a zároveň 
pomohou zkrášlit naši obec.

  

Výstavba školní jídelny
běží dle plánu

V současné době je největší obecní akcí vý-
stavba školní jídelny. Vše zatím pokračuje dle 
stanoveného harmonogramu a předpokládá-
me, že od nového školního roku, budou žáci 
chodit již do nové budovy. Náklady na stavbu 
se v tuto chvíli odhadují již na 25 milionů korun. 
Obec bude celou částku hradit z úvěru. I proto 
na další důležité projekty, jako například kom-
plexnější opravy obecních domů, není peněz 
nazbyt.

Plány úseku vodovodů 
a kanalizací na letošní rok: 

 Intenzifi kace čistírny odpadních vod (ČOV)
 Přepojení ČOV Valtířov na ČOV Velké Březno,
 Oddělení dešťových vod v kolonce ve Valtí-

řově od vod splaškových
 Připravuje se důležitý projekt na řešení po-

sílení stávajících zdrojů vody a hledání mož-
ností realizovat zdroje nové; předpokládané 
náklady na projekt cca 1,5 milionu korun

Obecní web
V průběhu několika posledních měsíců pro-

běhla postupná aktualizace obecních webo-
vých stránek, včetně grafi ckých úprav. Došlo 
ke zlepšení přehlednosti a urychlení vyhledává-
ní jednotlivých informací.

Další investiční akce
V březnu byla zahájena instalace ukazatelů 

rychlosti u výjezdů z obce ve Valtířově a Vítově. 
Náklady na akci se předpokládají ve výši cca 405 
tisíc korun. Vše by mělo být hotovo v dubnu. 

Podle již v loni zpracované studie probíhá 
od podzimu 2018 vypracovávání projektové 
dokumentace na revitalizaci náměstí ve Vel-
kém Březně. Předpokládané náklady na projekt, 
včetně stavebního povolení, se nyní odhadují 
na 600 tisíc korun. 

Dále běží projekt na celkovou obnovu veřej-
ného osvětlení v obci. Projektová dokumentace 
k obnově veřejného osvětlení ve Velkém Březně 
a Valtířově, včetně územního a stavebního po-
volení, vyjde obecní pokladnu na zhruba 470 
tisíc korun.

K tomu všemu je nutné připočíst náklady 
na údržbu majetku, čistotu obce či běžná roz-
počtová opatření. Ze všech výše zmiňovaných 
informací je zřejmé, že obec čeká fi nančně vel-
mi náročný rok.  

Karel Jungbauer, starosta

Výsadba zeleně
V průběhu jarních měsíců dojde postupně 

k další výsadbě zeleně v obci. Mezi prvními 
bude osazený ostrůvek s Cibichem a neudržo-
vaný roh u DPS u autobusové zastávky ve Vel-
kém Březně. Ve Valtířově pak nově vzniklý 
ostrůvek u parku nedaleko Chotkovy hrobky. 
Na všechna místa by měly být vysazené nená-
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látova 14. Pokud se registrujete ve Velkém Břez-
ně, můžete ji se svým dítětem v jakémkoli pří-
padě navštívit také zde. Pro registrované děti, 
resp. jejich rodiče totiž platí, že mohou v přípa-
dě potřeby navštívit lékařku na obou místech. 
Také u ordinace na ul. Malátova je parkoviště 
a v blízkosti jsou zastávky několika linek MHD.

Zdeněk Mitáček

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás alespoň krátce sezná-
mil s děním v obci za první čtvrtletí roku 2019. 
V průběhu prvních letošních měsíců jsme poda-
li již několik žádostí o dotace na akce, které by 
měly proběhnout ještě v tomto roce: 

 oprava komunikace v kolonce ve Valtířo-
vě nad dětským hřištěm. Celkové náklady 
na stavbu se odhadují na 685 tisíc korun, po-
žadovaná dotace z ministerstva pro místní 
rozvoj je ve výši 480 tisíc korun;

 dále jsme požádali o dotaci na „Hřiště pro 
mládež a oplocení beachvolejbalového hři-
ště“. Jedná se o vybudování nového workou-
tového hřiště na nevyužívané ploše býva-
lého antukového volejbalového kurtu mezi 
fotbalovým a škvárovým hřištěm ve Velkém 
Březně, poblíž cyklostezky. Druhá část dota-
ce by měla pokrýt většinu nákladů na oplo-
cení nového beachvolejbalového hřiště 
ve valtířovské pískovně, které vzniklo loni 
na podzim. Celkové náklady na obě akce se 
pohybují okolo 790 tisíc korun. Dotace z mi-
nisterstva pro místní rozvoj by měla dosáh-
nout 552 tisíc korun;

 v rámci projektu „Vybavení jednotek SDH 
obcí osobními ochrannými prostředky“ jsme 
požádali Ústecký kraj o pět kusů zásahových 
obleků pro hasiče v celkové hodnotě cca 91 
tisíc korun, požadovaná dotace je ve výši 81 
tisíc korun;

 na Státní fond životního prostředí byla po-
dána žádost o dotaci na kontejnery na bio-
odpad. Cílem projektu je vybudování sítě 
pro odděleně sbírané odpady (papír, plast, 
bioodpad, sklo, kovy), které mohou být na-
dále recyklovány. Jedná se o nákup nádob 
v hodnotě zhruba 2 milionů korun, požado-
vaná dotace by činila 1,7 milionu;

 jakmile bude vypsán vhodný dotační titul, je 
připravená žádost na dotaci zateplení obec-
ních domů Ústecká č. p. 149 a 252 a Litomě-
řická 248. Předpokládáme, že se výše dotace 
bude pohybovat okolo 40%. Každý fi nanční 

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
V NOVÉM

Mediconet s.r.o. 
poskytuje zdravotní 
péči pro dospělé 
ve Velkém Březně

Společnost Mediconet s.r.o. zahájila 1. ledna 
2019 poskytování zdravotní péče pro dospělé 
ve Velkém Březně, Mlýnská 125. Převzetím pra-
xe se tak zachová dostupnost a kvalita zdravot-
ní péče pro dospělé v obci a jejím okolí. Ordina-
ce přijímá nové pacienty.

V případě dotazů můžete kontaktovat sestru 
Květuši Vyhnálkovou na tel.: 475 228 262. Každý 
všední den v ordinačních hodinách přijme pa-
cienty sestra, v době od 7:00 do 8:00 se mohou 
pacienti dostavit na odběry. V poskytování péče 
se budou střídat dva lékaři, v pondělí a ve stře-
du od 8:00 do 12:00 MUDr. Radomír Rabiňák, 
v pátek od 8:00 do 12:00 MUDr. Lucie Nováková.

Jak uvedl jednatel společnosti Jiří Střihavka: 
„V Mediconetu nám záleží na tom, aby se u nás 
pacienti cítili dobře a byli kvalitně ošetřeni. Ordi-
nace projde v první polovině roku rekonstrukcí, 
která však nijak neomezí její chod a zkvalitní ne-
jen prostředí samotné ordinace, ale i poskytované 
služby.“

Petr Střihavka

Ordinace dětské 
lékařky v novém

Ordinace dětské lékařky ve Velkém Březně se 
na přelomu ledna a února dočkala nového vyba-
vení. Stávající nábytek byl již zastaralý, proto jej 
MUDr. Alena Müllerová nechala vyměnit za nový. 
V ordinaci bylo také nově vymalováno a vyměnila 
se osvětlovací tělesa. Pokud máte zájem se svými 
ratolestmi se do ordinace přijít podívat, jste vítá-
ni. Lékařka je v ordinaci přítomna po dobu svých 
ordinačních hodin, a to každé úterý od 11:00 
do 16:00 a každý čtvrtek od 7:30 do 10:30 a stále 
přijímá registrace nových pacientů.

K registraci dítěte u dětské lékařky stačí, po-
kud navštívíte ordinaci a vezmete s sebou prů-
kaz zdravotní pojišťovny svého dítěte, ostatní 
se již zařídí na místě. Podrobnější informace na-
jdete na webových stránkách obce Velké Břez-
no v sekci Zdravotní středisko. Můžete se také 
obrátit přímo na dětskou sestru paní Janu Ne-
ubauerovou. Další informace k ordinační době 
a kontakty najdete na www.pediatrmalatova.cz

MUDr. Alena Müllerová do Velkého Března 
dojíždí od začátku tohoto roku a v ostatních 
dnech ordinuje v Ústí nad Labem, na adrese Ma-
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ročné traviny a rostliny, které snesou sluneční 
žár a případný nedostatek vody.

Po jednání s vedením Jednoty Rakovník, kte-
ré patří pozemky parčíku u Coopu, byla domlu-
vená demontáž nevzhledných vývěsních tabulí 
(je možné, že je už v tuto chvíli hotovo). Na je-
jich místo přijdou další růže, které mají pomoci 
zlepšit vzhled zatím nezajímavého parčíku.

V jednání je i úprava parčíku pod kolejemi 
ve Velkém Březně, po jehož obvodu byly loni vy-
sazené keříky vajgélií. V plánu je vysadit v místě 
další strom spolu s lavičkou a novou informační 
tabulí s mapou okolí obce. 

Zuzana Mendlová, radní

Výdej žoků
Ve sběrném místě ve Velkém Březně probíhá 

již výdej žoků na zeleň, samotný svoz žoků pro-
běhne dne 27. 4. 2019. I pro letošní rok se počet 
žoků nezměnil, tj. na jedno číslo popisné mo-
hou být vydány 2 žoky/rok. Dále upozorňujeme 
občany, že žoky musí být umístěny na veřejném 
prostranství (před plotem) jinak nebudou odve-
zeny! Menší změnou od letošního roku je nové 
barevné rozlišení číselné řady. V roce 2019 bu-
dou čísla žoků v barvě zelené. Je to z toho dů-
vodu, že bioodpad, který je dlouhodobě uložen 
v žocích se stává nebezpečným odpadem. Lik-
vidace tohoto odpadu je jiná než u biologicky 
rozložitelného odpadu. Pokud tedy budou čísla 
žoků v jiné barvě než v zelené, nebudou odve-
zeny.

Obec Velké Březno umožňuje svým občanům 
likvidaci tohoto druhu odpadu nejen prostřed-
nictvím žoků, ale celoročně ho mohou odkládat 
ve sběrném místě do kontejnerů zcela zdarma. 
Není proto důvod šetřit vaky na další období (tj. 
od jara do podzimu či od podzimu do jara).

Libuše Kršková, referent životního prostředí

Provozní doba 
sběrného dvora

Od 1. 4. – 30. 11. 2019 se provozní doba 
ve sběrném místě mění opět na tzv. letní pro-
voz. Bude otevřeno 3x v týdnu: 

ÚTERÝ: 14.00 – 18.00 hod.
ČTVRTEK: 14.00 – 18.00 hod.
SOBOTA: 10.00 – 15.00 hod.

Libuše Kršková, referent životního prostředí

Místní poplatek 
ze psů

Žádáme občany, kteří poplatek ještě nemají 
uhrazen, aby tak učinili, v co možná nejkratším 
termínu. Termín splatnosti poplatku je do 31. 3. 
2019. Úhradu lze provést v pokladně obecního 
úřadu (kancelář č. 2), nebo převodem přes ban-
kovní účet. Podklady k platbě Vám rádi sdělíme 
na telefonním čísle 412 528 473, případně na e-
-mailu: dvorakova@velke-brezno.cz. Veškeré 
platby na pokladně obecního úřadu nyní může-
te provádět platební kartou.

Petra Dvořáková, 
referent správy daní a poplatků

Zpráva z činnosti 
Úseku správy 
obecního majetku 
v roce 2018 a 2019
V roce 2018 byly vedle běžných drobných 
oprav realizovány následující větší opravy 
a stavební úpravy:

1) Valtířov 66, 77 a 83 – zateplení stropů nad 
podkrovními byty

2) Litoměřická 248 – přestavba kotelny, odpo-
jení dalších dvou obytných domů Litomě-
řická 249 a 250 od naší kotelny

3) Valtířov – výměna krytiny na objektu kabin 
TJ Spartak Valtířov, stavební úpravy v interi-
éru a výměna boileru

4) Školní 228, byt č. 1 a č. 2, Valtířov 83 byt č. 1, 
Zahradní 142, byt č. 2 a 3, Klášterní 172 (ha-
siči) – výměna plynového kotle

5) DPS 317, 318, 319 a 320 – montáž demine-
ralizačních jednotek do kotelen

6) Na Výsluní 390 a 391, Alej sportovců 256 
a Zahradní 182, I. a II. NP- pořízení revizních 
zpráv elektro

7) Litoměřická 30 – hydroizolační odkopy, 
hydroizolace a nové schodiště podél objek-
tu

8) montáž nového oplocení v Zahradní 142 
a Aleji sportovců

9) Valtířov 77, byt č. 8 – přestavba koupelny
10) Alej sportovců 148 - KD Tivoli – výměna 

tanečního parketu, výměna podlahy pódia 
a plynového kotle, přestavba místnosti ved-
le pódia 

11) Děčínská 211 (objekt OÚ) – přestavba ven-
kovního schodiště

12) Litoměřická 30, byt č. 1 – zřízení etážového 
topení na plynový kotel

13) Litoměřická 248, byt č. 10 – výměna otop-
ných těles

14) Valtířov 66 – oprava krytiny

Nově vzniklý ostrůvek u parku nedaleko Chotkovy hrobky.

Dva snímky ostrůvku „Cibich“ – před úpravou a po úpravě.
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Snímek z plavecké školičky s dětmi z mateřské školy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko 
do mateřské školy 

Kdo navštěvuje, či navštěvoval, naší ško-
ličku, si jistě všiml, že nejen okna mění svou 
podobu s ročními obdobími. 

Právě nyní probíhá velká jarní proměna. 
Zimní modrou a bílou nahrazují svěží barvy 
zelené, žluté, červené, … Na výstavkách se 
pyšní dětská výtvarná dílka s jarní tématikou, 
ze školky se ozývají písničky o zvířátkách, 
děti cvičí s jarními říkankami a na školní za-
hradě se opět prohánějí koloběžky. Se zimou 
se defi nitivně rozloučíme ve středu 20. břez-
na projektovým dnem „Vynášení Morany“.
A co nám vlastně zima přinesla?

Hned v lednu byla pro starší děti zahájena 
„Plavecká školička“; osmnáct dětí začalo jez-

a pozemků, i nájemníci obecních bytů by se 
měli ze svého přesvědčení podílet na udržo-
vání pořádku. Je třeba si uvědomit, že místo 
pracovníků VPP bude muset obecní úřad na-
jmout externí fi rmy, což zatíží rozpočet obce. 
Při co nejmenším najímání externích fi rem 
následně nastane možnost z ušetřených pro-
středků pořídit i vlastní techniku.

Dalším bodem mého příspěvku je proble-
matika domovních důvěrníků. Obec spra-
vuje 30 bytových domů, DPS, bytové domy 
Markéta a ostatní. Pravdou je, že spousta 
objektů potřebuje kompletní rekonstrukci 
od fasády po technické zabezpečení budov. 
Proto opět apeluji na nájemníky v obecních 
bytech se zřízením domovních důvěrníků. 
V každém objektu se určitě najde šikovný 
a rozumný člověk (ať muž či žena), který by 
se zapojil do našeho projektu. Cílem je zlep-
šit komunikaci mezi nájemníky a správou 
obecního majetku pro rychlejší a fl exibilní 
řešení problémů.

Rádi přivítáme vaše podněty a návrhy.
Ivan Mottl

15) Valtířov, kuželník – výměna krytiny po vich-
řici – pojistná událost 

16) provedení demoličních prací na včelíně 
a staré zděné trafostanici - příprava pro 
výstavbu nové školní jídelny; oplocení po-
dél trati SŽDC v ulici Zadní –  dokončeno 
v únoru 2019; zřízení zámkové dlažby pod 
hodinami; opravy hromosvodových sou-
stav obecních objektů (odstranění závad 
z revizních zpráv hromosvodů) vč. nových 
revizí; kontroly a čištění spalinových cest 
v obecních objektech, výměna komínových 
vložek v případě výměny plynového kotle

V roce 2019 byly realizovány 
následující větší opravy a přestavby:
1) Havárie vnitřní kanalizace v suterénu Zdra-

votního střediska
2) Stavební úpravy bývalé kotelny v objektu 

Litoměřická 248 včetně betonových podlah 
sklepů 

3) Výměny plynových kotlů v Zahradní 62, byt 
č. 1 a v Litoměřické 64, byt č. 4, 

4) Výměna shnilé dřevěné podlahy na beto-
novou v bytě č. 1, Litoměřická 104

5) Přestavba koupelny bytu č. 1, Litoměřic-
ká 30 

6) Valtířov 83, byt č. 6 – výměna střešních oken
8) Valtířov 59, byt č. 1 – výměna boileru včetně 

elektropřípojky
10) Litoměřická 64, byt č. 1 – přestavba kuchy-

ně, koupelny a WC 
Za Úsek správy obecního majetku: 

Miroslav Šesták

Slovo člena rady 
a majetkové 
a bytové komise 

Zima ustupuje a nastává období příprav 
na zvelebení naší obce. Vyvstává před námi 
nelehký úkol. Vzhledem k tomu, že jsme se 
museli rozloučit s pracovníky VPP, kteří se 
starali o údržbu zeleně a komunikací, obra-
cím se na vás, a hlavně na občany v obecních 
bytech, s žádostí o pomoc při údržbě zeleně 
a komunikací okolo obecních domů. Tak jako 
majitelé nemovitostí v soukromém vlastnic-
tví se starají o pořádek okolo svých domů 

Naše výhra v soutěži Domestos činila 60 000 Kč. Skupinové foto všech výherců soutěže Domestos.
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Malí „lovci bakterií“ v Mateřské škole byli úspěšní a díky nim dojde k rekonstrukci dětských toalet ve třídě Sluníček.

dit pravidelně každý pátek do plavecké haly 
v Děčíně. Proběhl již tradiční „Zápis nanečis-
to“, kterého se zúčastnili předškoláčci se svý-
mi rodiči. Vyzkoušeli si podobné úkoly, které 
je čekají při opravdovém zápisu do školy. 
Všemu přihlížely paní učitelky budoucích 
prvňáčků, které s rodiči hovořily a zodpoví-
daly případné otázky. Poslední lednový den 
jsme si užili s kamarády z 1. tříd na společ-
ném karnevalu v aule školy. Moc to všem 
slušelo.

V únoru nás navštívila dentální hygienič-
ka. Formou vyprávění, her a praktických cvi-
čení jsme se dozvěděli, jak správně pečovat 
o zoubky. Také jsme se již podruhé setkali 
s Cepíkem, seriálové představení bylo tento-
krát zaměřeno na pitný režim.

Vždy rádi ve školce vítáme naše známá 
divadélka a jejich pohádky, např. „Popletená 
zimní pohádka“ nás pobavila, ale i poučila; 
s pohádkou „Na hradě straší“ jsme si zazpí-
vali a pohádka „O Koblížkovi“ nás překvapila, 
byla trochu jiná než ta, kterou si vyprávíme 
s paní učitelkami ve školce.

V keramické dílně jsme se začali chystat 
na Velikonoce, ale také tvořili dílka, která 
budou vystavena společně s dalšími výtvar-
nými pracemi v kostelíku svatého Václava 
ve Valtířově v rámci Noci kostelů.

V závěru příspěvku bych Vám s velkou 
radostí oznámila, že díky šikovným dětem 
a Vaší podpoře se nám povedlo v soutěži 
nazvané „Domestos pro školy 2018“ vyhrát 
krásné 2. místo a získat tak 60 000 Kč na re-
konstrukci dětských toalet ve třídě Sluní-
ček. Soutěž probíhala v termínu od 1. 10. 
do 31. 12. 2018. Děti si zábavnou formou 
upevnily hygienické návyky a jako úspěšní 
„Lovci bakterií“ splnily čtyři soutěžní aktivity, 
za které získaly maximální počet bodů. Další 
body jsme nasbírali díky Vašemu hlasování 
a za nasbírané účtenky s produkty Domesto-
su. Mockrát všem děkujeme za podporu! Pří-
ští rok se opět ozveme a věříme, že společně 
vyhrajeme korunky na rekonstrukci toalet 
i pro třídu malých Berušek.

Přejeme všem pohodové jarní dny plné 
sluníčka a dobré nálady. 

Pavla Hasprová, ředitelka
Předplavecký výcvik pro děti z mateřské školy.



ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Atletické závody – 
Pomerančový mítink 
v Jablonci nad Nisou  

Dne 2. 12. 2018 se 5 žáků z kroužku atle-
tiky zúčastnilo svých prvních závodů v hale. 
Jednalo se o atletický trojboj (sprint na 50 m, 
hod plným míčem a běh na 300 m). V kate-

gorii přípravka se mezi 87 závodnicemi pro-
sadila Zuzanka Dvořáková a obsadila svým 
výkonem 7,80 m nádherné 3. místo v hodu 
plným míčem. Součet bodů ze tří disciplín 
poslal Zuzanku na celkové 28. místo, což 
byl parádní výkon. Velkým překvapením 
bylo i umístění Matyáška Buzka, který se 
po součtu bodů ze všech třech disciplín ob-
jevil na nádherném 18. místě. Konkurence 
93 chlapců byla obrovská. Máťovi se dařilo 
hlavně v běhu na 300 m, kde svůj rozběh 
vyhrál s velkým náskokem. Velkou pochvalu 
si zaslouží i další nadějní atleti Ráďa Fuchsig, 
Simča Hovorková a Daneček Herolt. I oni po-
dali parádní výkony a za celodenní dřinu si 
vysloužili velkou pochvalu od trenérky Pavly 
Lesnikové. Už nyní se všichni těšíme na další 
atletické závody. 

Lenka Šidáková

Nečekaná výhra  
V květnu 2018 se třídy 2. A (Šidáková), 

3. B (Ličmanová), 5. B (Hetzendorfová) a ŠD 
(Budínská) zúčastnily soutěže o nejhezčího 
medvídka. Svého třídního medvídka děti 

Atletické závody v Jablonci nad Nisou.

Nečekaná výhra v soutěži o nejhezčího medvídka.

ho vyrobila dvanáctiletá dívka. Ručně malo-
vané ozdoby, živý Betlém a nádherná deko-
race, byla prostě pastvou pro oči. Dětem se 
výlet moc líbil a na zpáteční cestě už s námi 
v autobuse jel náš Méďa Kafíčko. 

Lenka Šidáková

Charitativní akce 
na podporu Martínka 
Maredy – FUN DRAŽBA  

Dne 10. 12. si 70 dětí z 1. stupně vyrobi-
lo krásného vánočního kapříka v naší škol-
ní jídelně. Už po několikáté se totiž konala 

poslaly do Karlových Varů do Vánočního 
domu a netrpělivě čekaly na výsledky sou-
těže. V září přišla nečekaná zpráva, třída „už 
3.A“ vyhrála se svým Méďou Kafíčkem 3. mís-
to v kategorii – kolektivy. Výhrou byla volná 
vstupenka do Vánočního domu a dárkové 
předměty. Méďu nám ušila paní Vichrová 
a naším nápadem bylo, že bychom ho mohli 
polepit zrníčky kávy. Výsledkem byl voňavý 
medvídek s batůžkem na zádech, který se 
ve Varech líbil. 13. prosince si třída 3. A vy-
brala svou výhru a navštívila spolu se třídou 
4. B Vánoční dům. Byl to nádherný zážitek. 
Vánoční atmosféra dýchala z každého kou-
tu Vánočního domu. Viděli jsme nejstaršího 
medvídka (109 let) a také nejmenšího, které-
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„FUN DRAŽBA“ v rámci charitativní akce na podporu Martínka Maredy.



charitativní akce na podporu Martínka M. 
Vstupné bylo 50 Kč. Výtěžek z akce jde na po-
byt Martínka v lázních Klimkovice. Kapřík byl 
opět z dílny naší šikovné Klárky Budínské, 
která se se mnou aktivně podílela na přípra-
vě celého odpoledne. Atmosféra v jídelně 
byla úžasná, vánoční koledy podtrhly krás-
nou chvíli, kdy starší děti pomáhaly mladším 
a všichni odcházeli spokojení a usměvaví. 
Od 16.30 se do jídelny dostavili rodiče dětí, 
aby se zúčastnili první FUN DRAŽBY. Během 
listopadu nanosili rodiče do školy nové věci, 
které už nepotřebují a zabírají jim doma mís-
to. Tyto nové věci se pak vydražily a výsledek 
byl nad očekávání. Velice děkuji všem rodi-
čům, kteří dodali do dražby úžasné věci. Dra-
žily se nejen věci, ale také domácí dorty, što-
ly, utopenci,... Atmosféra byla nádherná, děti 
pod vedením rodičů přihazovaly korunky 
a dražilo se jako na opravdové dražbě. Všich-
ni si uvědomovali, že peníze jdou na dobrou 
věc. Nakonec se vybralo přes 19 tisíc korun. 
Velké poděkování patří paní kuchařkám (Lin-
dě Knotkové, pí Hájkové, Konečné a Vorlíč-
kové) za úžasné zázemí a občerstvení. Také 
velice děkuji za spolupráci pí Hetzendorfové, 
Darsové, Michalčíkové, Kořínkové Ivče, Hercí-
kové a Ličmanové, které se rozhodly strávit 
svůj volný čas pomocí na akci. Děkujeme 
všem zúčastněným za vytvoření krásné at-
mosféry a na příští akci se budeme těšit.

Lenka Šidáková a Klára Budínská

Ježíšek 
pro chlupatý kožíšek  

Dětí i dospělí ze Základní školy Velké Břez-
no se již jedenáctým rokem zapojili do cha-
ritativní akce Ježíšek pro chlupatý kožíšek 
na podporu Centra pro zvířata v nouzi při 
ZOO Ústí nad Labem. Stejně jako každý rok 
tak i letos pak do Centra odváželi granule, 
konzervy, masové kapsičky, vodítka, obojky, 
oblečky, přípravky proti blechám a klíšťatům 
a mnoho dalších věcí v celkové hodnotě cca 
8000 Kč. Vybraných devatenáct žáků, kte-
ří se účastnili samotného předávání daru 
s paní učitelkami Leskotovou a Železnou, 

pak za odměnu mohlo ještě venčit opuštěné 
pejsky. Těch je nyní v Centru téměř padesát 
a čekají na nové páníčky stejně jako dobré tři 
desítky kočiček.

Ježíšek pro chlupatý kožíšek je jednou 
z mnoha charitativních akcí, jíž se žáci i do-
spělí ve velkobřezenské škole účastní. Tou 
další byla krátce po Vánocích celorepubliko-
vá Tříkrálová sbírka 2019.

Eva Železná

Návštěva 
Krajského soudu 
v Ústí nad Labem  

V úterý 8. 1. 2019 navštívili žáci 9. B ZŠ Vel-
ké Březno s paní učitelkou Železnou jednání 
Krajského soudu v Ústí nad Labem. Soudní 
jednání se týkalo výroby a distribuce drog. 
V čele soudní síně zasedl profesionální soud-
ce Mgr. O. Peřich společně s přísedícími J. Laci-
nou a R. Kváčem. Státní zástupce přečetl žalo-
bu a poté dostali slovo jednotliví obžalovaní. 
V průběhu jednání pokládali soudce, státní 
zástupce a obhájci své otázky třem obžalova-
ným, kteří se ve výpovědích značně rozcháze-
li. Následně bylo jednání přerušeno a odroče-

no na 21. 1. 2019. Na pokračování jednání se 
jeli podívat žáci 9. A téže školy. 

Po odvedení obžalovaných mohli žáci po-
kládat soudci otázky. Ten je ochotně zodpo-
věděl a svolil i ke společné fotce.

A. Pavlová, A. Šťastná T. Vengrynská, 9. B

Nocování ve škole 
Děti ze 4. B ZŠ ve Velkém Březně z 20. 

na 21. 12. 2018 nocovaly ve škole. Vše za-
čalo odpoledne, kdy jsme se sešli v 16 ho-
din a poté jsme se vydali s paní Vorlíčkovou 
na návštěvu Domova pro seniory ve Velkém 
Březně, kde jsme babičkám a dědečkům pře-
dali dětmi vyrobené andílky. Děti za přítom-
nosti aktivizační pracovnice Z. Válové obchá-
zely pokoje a osobně dárečky předávaly.

Po návštěvě domova jsme se přemístili 
do třídy za účelem výroby vánočního stro-
mečku pod vedením maminek paní P. Kova-
říkové a P. Vyžrálkové. Mezitím co jsme vy-
ráběli, nám v restauraci Adonis připravovali 
k večeři pizzu.

Po večeři nás čekalo rozdávání dárečků 
pod stromečkem, na které se asi děti nejvíce 
těšily a po vybalení dárků a předání si všech 
dojmů jsme připravili karimatky a spacáky 
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Foto z charitativní akce „Ježíšek pro chlupatý kožíšek“. Populární akce „Nocování ve škole“.

Foto z návštěvy Krajského soudu v Ústí nad Labem.



a zalehli jsme. Shlédli jsme pohádku Anděl 
Páně 2 a většina dětí již po půlnoci spala.

Ráno po probuzení a úklidu jsme posnída-
li čaj s citrónem, cukrovím a vánočkou. Vše 
jsme uklidili a odešli na exkurzi do místní 
Čističky odpadních vod, kterou nám zajistila 
paní Lípová z OÚ Velké Březno. Zde nás přiví-
tal pan Hanuš a pověděl nám o jejím chodu.

Po návratu do třídy jsme si všichni zahráli 
hru BINGO, pouštěli jsme lodičky ze skořá-
pek ořechů, lili jsme vosk a zazpívali jsme si 
koledy.

Nakonec jsme se rozloučili, popřáli jsme si 
krásné Vánoce a rozešli se na vánoční prázd-
niny.

Velké poděkování náleží maminkám paní 
Kovaříkové a Vyžrálkové, které se mnou 
a dětmi trávily noc ve škole. Dětem jistě tako-
vý zážitek z paměti nevymizí a budou na něj 
s odstupem času v dobrém vzpomínat.

Dagmar Ličmanová

Do naší školy chodí 
mistr Evropy 

V září 2018 informoval Zpravodaj o úspěš-
ném sportovci z velkobřezenské základní 
školy Matyáši Buzkovi, který obsadil na mis-
trovství České republiky v bikrosu 3. místo. 

Rád bych vás informoval o tom, že v naší 
škole roste další, tentokráte motocyklový ta-
lent. Je jím desetiletý Jan Ulman z 5.A. Je úřa-
dujícím mistrem Evropy kategorii do 85 ccm 
a mistrem Německa též v kategorii do 85 
ccm! Na fotografi i vidíte mistra Evropy Jana 
Ulmana v plné rychlosti na trati závodu.

PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

Vysvědčení 
v Zubrnicích 

V poslední lednový den 2019 si převzali 
své pololetní vysvědčení žáci 4. B naší ško-
ly s nevšedním zážitkem v historické škole 
ve skanzenu v Zubrnicích. Poutavým poví-
dáním o životě zdejších lidí v selském obydlí 

nás provázel průvodce skanzenu pan Karel 
Konopka. 

Nezapomněli jsme se zastavit i ve zdejším 
kostele sv. Máří Magdaleny, kde jsme si zazpí-
vali O hřebíčku zahradnický a poté jsme se 
přesunuli do školy, kde děti zasedly do sta-
rých lavic s kalamářem. Zde děti na stupínku 
přebíraly svá vysvědčení s pamětním listem 
zubrnické školy. Po skončení jsme se šli ohřát 
do místního Hostince U Pernekrů a občers-
tvit se připraveným teplým čajem a upeče-
nou bábovkou od paní asistentky. 

Naše děti již čtvrtým rokem zažily netra-
diční předávání pololetního vysvědčení. 

Dagmar Ličmanová

Atletika ve Velkém 
Březně aneb závody 
přípravek 

Od září 2018 probíhá v naší škole kroužek 
atletiky pod záštitou atletického klubu Pro-
vod. V rámci klubu byly vyhlášeny klubové 
závody přípravek, které proběhly během 
ledna a února v ZŠ Pod Vodojemem. Každá 
ze sedmi přípravek vyslala do bojů ty nejlep-
ší sportovce, minimálně 2 dívky a 2 chlapce 
z mladší (2010 –12) a starší kategorie (2008–
09). Naše přípravka si nevedla vůbec špatně. 

Vítězové atletických závodů přípravek.
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Jan Ulman z 5. A je úřadujícím mistrem Evropy do kat. 85 ccm! Netradiční předávání vysvědčení v zubrnickém skanzenu.



Po dvou závodech byla dokonce na děle-
ném 1. místě. Poslední závody – silový troj-
boj – byl ale nad naše síly a naše přípravka 
nakonec obsadila 2. místo ve starší katego-
rii a 3. místo v mladší kategorii. Celkem se 
na závodech prostřídalo 14 našich atletů. 
V závodech se nejvíce dařilo Matyáši Buz-
kovi, Radkovi Fuchsigovi, Simče Hovorkové, 
Danu Heroltovi, Míše Blažkové, Adéle Droz-
dové a Zuzaně Dvořákové, kteří se umístili 
během závodů na stupních vítězů a ze závo-
dů si odnesli diplom, pohár a čokoládovou 
medaili. Týmu velice pomohli i další naši 
sportovci Honza Málek, Eliška Michalčíková, 
Anička Řezáčová, Tomáš Cimpl, Elizabetha 
Šulika, Maruška Burdová a Bertík Karjagin. 
I jejich body přispěly ke krásnému týmové-
mu umístění. Velké poděkování patří Jirkovi 
Hovorkovi, který se mnou děti na závody vo-
zil a staral se o ně 3 soboty po sobě, a také 
rodičům dětí, kteří své děti na závody dopro-
vodili a mají zájem o sportování svých dětí. 
Velice děkuji také Pavle Lesnikové z Provodu, 
která naše děti na závody připravuje a zá-
vody přípravek perfektně organizuje. Kaž dý 
pátek máme na kroužku atletiky 18–23 dětí 
a 60 minut uteče jako voda, neboť děti jed-
notlivá průpravná cvičení baví a mají radost 
z pohybu, což je to nejdůležitější. Děti si vy-
zkouší startování z bloků, skok vysoký, pře-
skoky přes bednu, kozu, hody medicinbaly, 
shyby na tyči a další cvičení, která je vedou 
ke zlepšení fyzické zdatnosti. 

Lenka Šidáková

Dětský karneval  
Již dlouholetou tradicí se stal dětský kar-

neval, který se konal v aule základní školy pro 
mateřskou školku a žáky prvních tříd.

Žáci z Velkého Března 
se opět blýskli 

Dne 6. 3. se na ZŠ Mírová v Ústí nad Labem 
konal ODZNAK VŠESTRANNOSTI, atletické 
závody v rámci projektu Sazka Olympijský 

víceboj. Soutěžilo se v 5 disciplínách – troj-
skok, hod medinbalem, skoky přes švihadlo, 
kliky a dribling mezi kužely. Naše škola po-
slala do bojů o postup do krajského kola 
osmičlenné družstvo ve složení Gabriela 
Dvořáková, Barbora Králíková, Martina Šidá-
ková, Sofi e Mendlová, Dan Hovorka, Tomáš 
Fuchsig, Matěj Kulhánek a Honza Vild.  Našim 
nadějným sportovcům se podařilo v kon-
kurenci šesti škol obsadit krásnou stříbrnou 
příčku a zajistit si tak postup do krajského 
fi nále v Chomutově.

Soutěžilo se nejen za tým, ale také za jed-
notlivce, a to podle ročníku narození. Ani 
mezi jednotlivci se naše děti neztratily. Zuzka 
Dvořáková v ročníku 2009 vyhrála s velkým 
bodovým náskokem, ročník 2008 vyhrála 
Simča Hovorková, ročník 2007 – stříbrnou 
medaili brala Majda Šidáková, ročník 2005 
vyhrála Gabča Dvořáková a 3. místo obsadila 
Barča Králíková, ročník 2004 – stříbro brala 
Klárka Sochorová a bronz Andy Kulhánková. 
I naši chlapci se blýskli skvělými výkony, roč-
ník 2007 vyhrál Matěj Kulhánek, ročník 2005 

– bronz bral Dan Hovorka a stříbro v ročníku 
2004 získal Filip Michalčík, který předvedl 
nejdelší trojskok soutěže, a to 8,40 m. Všem 
závodníkům patří velké poděkování a před 
jejich výkony smekám. 

Lenka Šidáková

Škola 
udržitelného 
rozvoje 
Ústeckého kraje  

18. 2. 2019 převzala na krajském úřadě 
paní učitelka Šidáková osvědčení o tom, že 
naší škole byl udělen již podruhé titul Ško-
la udržitelného rozvoje Ústeckého kraje, 
1. stupně. 

Titul je udělen na období 2019 – 2021 
a svůj podíl na něm mají i občané, kteří pod-
porují ekologické aktivity naší školy.

Jan Darsa, ředitel školy
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Snímek z dětského karnevalu. Žáci z Velkého Března se opět blýskli.

Naše škola je podruhé držitelem titulu „Škola udržitelného rozvoje“ Ústeckého kraje.



Evropské peníze 
dorazily do školy  

V únoru 2019 se na účtu školy objevila 
suma 1 571 000 Kč. Tyto peníze jsou úče-
lově vázány na realizaci projektu Šablony 
II. Během dvou let budou fi nancovány tyto 
aktivity: činnost školní psycholožky, asisten-
ta školní družiny, 11 učitelů otevře kroužky 
doučování a též bude podpořena činnost 
kroužků: deskových her, čtenářského krouž-
ku, kroužku německého jazyka a přírodo-
vědného kroužku.

Jan Darsa, ředitel školy

Nová školní 
psycholožka  

Úplně na začátku byl studijní pobyt dvou 
velkobřezenských učitelů na základních 
školách v Dánsku. Školní psycholog byla 
v naprosté většině tamějších škol standard-
ní pozice. Inspirace se proměnila v realitu 
a od roku 1993 začala na velkobřezenské 
škole působit školní psycholožka Mgr. Eva 
Petrová a působila ve škole nepřetržitě až 
do roku 2018, kdy odešla na zasloužený od-
počinek. Naší škole se podařilo, aby činnost 
školní psycholožky byla nepřerušena a to 
od září 2018 působí ve škole nová školní psy-
choložka Mgr. Alena Marie Berková.

Pozice školního psychologa není tabul-
ková, to znamená, že na ni škola nemá au-
tomaticky nárok. Psycholožka je placena ze 
šablon, tj. z evropských fondů, kam se žádá 
každé dva roky a to, zda škola dotaci dosta-
ne, není jisté.

Psychology hledá stále více škol. Dětí 
s poruchami chování a učení, specifi ckými 
potřebami a také s potížemi v kolektivu stále 
přibývá, ale psychologa má v současnosti jen 
17 procent škol.

Kdo může využít služeb
školní psycholožky? 

Žáci, kteří… 
• se trápí něčím, co se děje ve třídě mezi ním 

a spolužáky,
• se chtějí někomu svěřit a nemají komu, cítí 

se osamělí či smutní,
• mají problém s učením a chtěli by se 

v něm zlepšit,
• mají problémy se spolužáky, s kamarády, 

učiteli či doma,
• si neví rady se strachem či trémou…

 
Rodiče, kteří…
• se domnívají, že se jejich dítě něčím trápí,
• mají výukové či výchovné problémy se 

svým dítětem a neví si s tím rady,
• chtějí svému dítěti více porozumět,
• mají pocit, že jejich dítě má problémy se 

spolužáky či kamarády.

Od září 2018 v naší škole působí nová školní psycholožka Mgr. Alena Marie Berková.

Učitelé, kteří…
• řeší výukové či výchovné problémy svých 

žáků,
• potřebují pomoc při rozvíjení a posílení 

pozitivních vztahů ve třídě,
• potřebují pomoc při řešení negativních 

jevů chování u žáků,
• chtějí více poznat své žáky.

 
Školní psycholog je nezávislý pracovník 

školy, je vázán mlčenlivostí a Etickým kode-
xem práce školních psychologů. Informace 
z rozhovorů a z vyšetření jsou proto důvěrné. 

Požádal jsem paní psycholožku 
o odpovědi na několik otázek:

Paní Berková, prozraďte nám
něco o sobě?

Jmenuji se Alena Marie Berková a vystu-
dovala jsem jednooborovou psychologii 
na Pražské vysoké škole psychosociálních 
studií, kde jsem rovněž absolvovala pětiletý 
sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik 
a akreditovaný kurz Psycholog ve zdravot-
nictví. Během studií jsem sbírala zkušenosti 
z oblasti klinické psychologie, psychoso-
matiky, neziskového sektoru i v sociálních 
službách a vzdělávala se na odborných se-
minářích v různých oblastech psychologie, 
zejména psychoterapii dětí a dospívajících. 
Po studiích jsem sbírala zkušenosti ve Stře-
disku výchovné péče v Ústí nad Labem. Ak-
tuálně pracuji zde na Základní škole ve Vel-
kém Březně jako školní psycholog, zároveň 
působím ve své soukromé psychologické 
praxi a v sociálně-terapeutických službách. 
Ve svém volném čase se nejraději věnuji ro-
dině, sportu a cestování.

V čem si myslíte, že je práce školního psy-
chologa nezastupitelná, měl by být školní 
psycholog stálou součástí pedagogické-
ho sboru?

Pozice školní psychologa je oproti jiným 
pozicím ve škole zcela jedinečná a nezastu-
pitelná zejména proto, že zde psycholog fun-
guje jako jakási podpora u žáků, učitelů i ro-
dičů při současném zachování mlčenlivosti. 
Vnímám tak tuto pozici jako jakýsi „bezpečný 
spoj“ mezi jednotlivými pozicemi ve škole, 
který může napomoci vzájemnému poro-
zumění a nárůstu pocitu bezpečí a důvěry. 
Dle mého názoru by školní psycholog měl 
být skutečně nedílnou součástí týmu, neboť 
je jeho pozice zcela neutrální, díky čemuž je 
schopen zachovat si nad různými situacemi 
cenný náhled. 

Co považujete za největší problém škol 
dneška?

Obecně vnímám, že neustále přibývá dětí, 
které trpí pocity méněcennosti, mají nízké 
sebevědomí a neumí se tak prosadit v kolek-
tivu. Z toho pak plyne mnoho potíží ve škole 
– selhávání v testových situacích, posměšky 
spolužáků či psychosomatické potíže (bolení 
bříška, hlavy, časté nemoci aj.). Dnešní doba 
s sebou nese i značné nároky na děti, ať už 
od rodičů, učitelů či mají vysoké nároky děti 
samotné. Dětí je ve třídách stále více, také 
se mezi sebou srovnávají, závidí si, soupeří. 
Narůstající soupeření žáků mezi sebou tak 
vyvolává problémové chování ve třídách 
a vyvolává tak i tlak na učitele, který musí 
na tyto situace vhodně reagovat. To pak od-
vádí pozornost od výuky jako takové, děti se 
v kolektivech necítí dobře a může se objevit 
až odmítavý postoj k docházce či vzdělání 
jako takovému.

Když se dítě stane obětí šikany, co má dě-
lat? Většinou si totiž myslí, že pokud by to 
někomu řekl, bude z něj práskač a vyjít 
s agresorem bude ještě horší.

Jsem ráda za tuto otázku. Slovo šikana 
se v posledních letech skloňuje ve velkém. 
Děti velmi toto slovo používají, často však 
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i neadekvátně. Vnímám tak jako zásadní 
s dětmi o tématu šikany mluvit, aby doká-
zaly rozeznat, co šikana je, a co ne a třeba 
i druhému pomoci. Bohužel statistiky mluví 
jasně – šikana narůstá. Zejména ta psychická 
(posměšky, nadávky, vyčleňování z kolekti-
vu). Setkávám se s tím, že si děti často toto 
trápení nechávají pro sebe, bojí se, agreso-
rům svým chováním nahrávají. Nejlepší, co 
žák v tuto chvíli může udělat, je se svěřit, 
a to komukoliv – kamarádovi, rodiči, učiteli, 
psychologovi či jinému dospělému. Agresor 
totiž často spoléhá na to, že se oběť bojí říct, 
co se děje. Dnes existuje mnoho efektivních 
programů, jak se třídou, ve které se šikana 
objeví, bezpečně pracovat. A to jak s obětí, 
tak agresorem či přihlížejícími. Násilí na dru-
hých, ať už fyzické nebo psychické je něco, co 
bychom děti neměli učit přehlížet. 

Jak byste hodnotila první měsíce spolu-
práce s velkobřezenskou školou?

Nejprve bych ráda poděkovala za milé při-
jetí na velkobřezenské základní škole, která 
je svou letitou tradicí školního psychologa 
opravdový unikát a já si velmi vážím toho, 
že zde mohu působit. Setkávám se s poro-
zuměním, bezvadným přístupem některých 
učitelů a týmovou prací. Baví mne pestrost 
práce, tedy mohu zde pracovat s třídními 
kolektivy, jednotlivci v rámci psychologické 
podpory, pomoc využívají i rodiče či učitelé. 
Zároveň vnímám, jak důležitá role psycholo-
ga je, a to především pro žáky. Ti se už nau-
čili přijít si pro podporu, radu a posdílet svá 
trápení. Snažím se chodit do tříd a s dětmi 
o práci psychologa mluvit, aby si uměli před-
stavit, s čím lidé k psychologům chodí, a zá-
roveň aby si návštěvu psychologa nepletli 
s psychiatrem, či ji nepřisuzovali duševnímu 
onemocnění. 
Děkuji za rozhovor!

PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

KULTURA

Významná jubilea 
Rádi Vám opět přinášíme jména našich 

spoluobčanů, kteří v uplynulém období (le-
den – březen 2019) oslavili významné životní 
jubileum. Všem oslavencům blahopřejeme 
a do dalších let přejeme hodně zdraví a spo-
kojenosti.

❀ Kinský Jiří, 75 let
❀ Horký Vladislav, 80 let
❀ Kulhánková Zděnka, 70 let
❀ Šťastná Miluše, 70 let
❀ Rejlová Jarmila, 80 let
❀ Luka Josef, 75 let
❀ Vavřich Jaroslav, 75 let
❀ Vašíčková Lidmila, 70 let
❀ Hložková Jiřina, 90 let
❀ Nováková Zdeňka, 80 let
❀ Hájková Marie, 70 let
❀ Grusová Marie, 80 let

Dne 14. března oslavila paní Marie Skalo-
vá své 97. narozeniny. Do Velkého Března se 
přistěhovala v roce 1945 a nyní patří k jeho 
nejstarším obyvatelům. Blahopřejeme!

Muzikál Šíleně 
smutná princezna 

Na začátku března se vydal autobus zapl-
něný všemi generacemi do Prahy na muzikál 
Šíleně smutná princezna. Hudební předsta-
vení se konalo v divadle Studio dva přímo 
na Václavském náměstí a podle ohlasů si 
ho užili všichni, od dětí až po starší genera-
ci. Obsazení bylo téměř hvězdné a výkony 
herců stály za to. Ještě před začátkem před-
stavení zbylo trochu volného času projít se 
po centru Prahy, což nám vnuklo myšlenku, 
že to letos určitě nebyl poslední zájezd po-
řádaný obcí.

Týden na to, v sobotu 9. března, se mělo 
konat další divadelní představení. Tentokrát 
byly zvány do mosteckého divadla na ko-
medii Charleyova teta jen ženy, jako dárek 
k MDŽ. Bohužel jen pár dnů před konáním 
akce oznámilo divadlo, že kvůli nemoci jed-
noho z hlavních představitelů, musí předsta-
vení zrušit. Ženy ale o svůj dárek nepřijdou, 
jakmile divadlo zveřejní náhradní termín, 
zájezd se uskuteční.

Hana Šlechtová, kulturní komise

Paní Marie Skalová (druhá zprava) v době (cca rok 1954), kdy pracovala v závodních 
jeslích Benaru. (Pozná se na fotografi i někdo?!)

Paní Marie Skalová oslavila
97. narozeniny. Blahopřejeme!

Blahopřejeme
našim jubilantům!



Přehled kulturních akcí
Duben 

 O náhrdelník hraběnky Bellegarde 
 – II. ročník dámského závodu autoveteránů 
 (6. dubna 2019 od 10 hod.)

 Den Země – Ivan a Adam Klánští, 
 koncert nejvýznamnějšího českého 
 pianisty se synem  
 (17. dubna 2019 od 19 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Den památek – speciální prohlídky zámku, 
 aneb Co jindy neuvidíte 
 (19. dubna 2019)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Hraběcí mlsání – Čokoládový den, 
 netradiční kostýmované prohlídky 
 (20. dubna 2019)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Noční prohlídka 
 – První letošní noční prohlídka 
 (27. dubna 2019)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Zámek v květech 
 – Hraběcí Jarosnění – jarní květinová 
 výzdoba zámeckých komnat 
 (27. a 28. dubna 2019)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Pálení čarodějnic, 
 areál FK Jiskra Velké Březno 
 (30. dubna 2019)
 Pořadatel: ZŠ Velké Březno

Květen

 Ernst Gustav Doerell – nevšední malíř 
 Českého středohoří“ – (od 1.  května 2019, 
 výstavní salon ve 3. podlaží)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 O pohár hraběte Chotka 
 XVIII. ročník závodu autoveteránů 
 (4. května 2019 od 8 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Májový běh pro Martínka 
 (8. května 2019 od 10 hod.), 
 sportovně-relaxační areál pískovna 
 Valtířov
 Pořadatel: Obec Velké Březno

 Běh zámeckým parkem 
 XXV. ročník běhu žáků velkobřezenské 
 základní školy zámeckým parkem
 (13. května 2019 od 8 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Absolventský koncert – ZŠ a ZUŠ Husova, 
 Ústí nad Labem, Krásné Březno
 (14. května 2019 od 18 hod.)

 Noc kostelů, kostel sv. Václava ve Valtířově
 (24. května 2019 od 18 hod.)
 Pořadatel: Obec Velké Březno

 Noc kostelů, hraběcí hrobka 
 ve Valtířově v novém
 (24. května 2019 od 18 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Košt hraběte Chotka 
 XXI. ročník tradiční výstavy vín
 (25. května 2019 od 9 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Červen

 Sportovní den
 (1. června 2019)
 Pořadatel: FK Jiskra Velké Březno

 Školní jarmark, hřiště základní školy
 (8. června 2018)
 Pořadatel: ZŠ Velké Březno

 Víkend otevřených zahrad 
 – Zámecký park ve Velkém Březně 
 – komentované prohlídky 
 zámeckého parku
 (8. června 2019 od 11 hod. a 14 hod.) 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Zámek v květech – historické květinové 
 vazby v zámeckém interiéru
 (8. a 9. června 2019)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Bendův komorní orchestr 
 – komorní koncert známého 
 ústeckého tělesa 
 (12. června 2019 od 19 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Těžký život princů a princezen 
 – Speciální výukové prohlídky zámku 
 pro děti z 1. stupně ZŠ 
 (18. a 19. června 2019)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Hudební festival Ludwiga van Beethovena, 
 55. ročník – komorní koncert 
 (19. června 2019 od 19 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 VEL-VAL – cyklotour,
 cykloprojížď ka Českým středohořím 
 (22. června 2019)
 Pořadatel: Jan Haspra

 Pohádkový park, 
 park Státního zámku Velké Březno
 (22. června 2019 od 18 hod.)
 Pořadatel: Sdružení přátel školy

 Za pohádkou na zámek 
 (30. června 2019 od 14 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek 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

Milé setkání 
Tyto dvě fotografi e zaznamenávají dvě 

setkání velkobřezenských žáků a učitelů 
s významným českým hercem Miroslavem 

Donutilem v Národním divadle. První snímek 
vznikl 1. 4. 1996 po legendárním představení 
Sluha dvou pánů. Žáci nadšeni výkonem her-
ce si v Národním divadle v první řadě spon-
tánně stoupli (!) a vyžádali si podpisy umělce. 
Kdo byl v Národním divadle tak ví, že se jed-
ná o situaci naprosto nevídanou! Druhá fo-
tografi e byla pořízena 1. 3. 2019 o přestávce 
premiéry hry Kytice a na chodbách Národní-
ho divadla se sešla vybraná společnost: zleva 
žákyně Jouzová, Kosíková, paní učitelky Lič-
manová, Kadlecová, paní vychovatelka Ko-
řínková, Miroslav Donutil, Saša Rašilov a paní 
zástupkyně Fraňková. Jan Darsa

Pozoruhodná 
památka ve Valtířově 

Nedaleko kostela sv. Václava ve Valtířově 
stojí pozoruhodná barokní památka z roku 
1716. Na velkém podstavci stojí menší pod-
stavec s dekorativním křížovým otvorem 
a před jeho nárožími, na hlavici spodního 
podstavce, byly umístěny další čtyři sochy 
svatých. Ve spodní části soklu se dochovaly 
velmi krásně výtvarně pojaté výjevy z bible.

Celkem sloup zdobilo čtrnáct soch světců, 
kteří jsou uctíváni jako přímluvci: sv. Jiří, Vít, 
Erasmus, Pantaleon, Jiljí, Kryštof, Dionýsus, 
Blažej, Cyriakus, Achátius, Eustach, Kateřina, 
Martéka a Barbora. 

Sloup je vysekán z tvrdého hustého kře-
mitého černovického pískovce, jehož povrch 

byl nepochybně původně štafírován a poté 
barevně polychromován.

V roce 1965 byla památka z Čachovic pře-
nesena do Valtířova, a to z důvodu likvidace 
obce v důsledku povrchové těžby hnědého 
uhlí a hloubení Nechranické přehrady. Trans-
fer provedli ak. soch. František Rada a ak. 
soch. Miroslav Zentner. Sloup byl pak ještě 
v roce 1995 opraven ak. soch. Michaelem Bíl-
kem z Petrovic.

Stav památky byl havarijní již v 60. letech 
20. století, takže při prvním transferu se již 
nepodařilo všechny sochy přemístit, k dal-
ším krádežím pak došlo po roce 2000. V roce 
2018 prošel sloup částečnou rekonstrukcí.

Zdroj: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Setkání s Miroslavem Donutilem na chodbách Národního divadla letos 1. března.

Miroslav Donutil rozdává autogramy.

Snímek barokního sloupu z roku 1961. 
Foto: NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.
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MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči hlásí a informují  
Jednotka SDHO Velké Březno uskutečnila 

v 1. čtvrtletí 2019 celkem 14 výjezdů, které si 
vyžádaly 25 hodin aktivního nasazení. Časo-
vý limit výjezdů byl dodržen.

K výjezdové zásahové činnosti 
sdělujeme:
• 3x k ochraně zdraví a života občanů (vy-

proštění osoby s resuscitací – Velké Břez-
no, transport pacienta pro záchrannou 
službu – Suletice, pomoc při dopravě pa-
cienta – Velké Březno)

• 5x k požárům – plastová popelnice – Velké 
Březno, požár domu – Babiny II, požár ko-
mína – Ústí nad Labem, požár průmyslové-
ho objektu Grief v Ústí nad Labem, hoření 
prádla ve Velkém Březně

• 2x k dopravním nehodám – srážka osobní-
ho automobilu s vlakem – Olšinky, nehoda 
osobního automobilu – Malé Březno – 
Leština

• 3x k narušené ohrožující vegetaci – spadlý 
strom – Haslice, strom přes cyklostezku – 
Valtířov – Svádov, spadlý strom na osobu 
– Zubrnice

• 1x k planému poplachu – údajný spadlý 
strom

Vedení jednotky se zúčastnilo IMZ – in-
strukčně metodické zaměstnání – v HZS Ústí 
nad Labem v rozsahu 8 hodin.

V preventivní činnosti jednotka zajistila 
požární dozor v průběhu obecního pesu.

Do jednotky byli přijati nové členové, kte-
ří budou průběžně zapracováni a proškolo-
váni.

Jaroslav Panocha, 
velitel JSDHO Velké Březno
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Zpravodaj je distribuován obcí do schránek občanů Velkého Března a Valtířova zdarma. Zpravodaj je ke stažení také na webových stránkách obce 
www.velke-brezno.cz sekce Zpravodaj.
Uzávěrka dalšího čísla je 10. června 2019. Své příspěvky zasílejte na email redakční rady velkobrezensky.zpravodaj@seznam.cz. Nevyžádané 
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Grafi cké zpracování a tisk: Imagine Media, s.r.o. Ve Velkém Březně, dne 27. března 2019.

I. ČTVRTLETÍ 2019ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV14

Pohled do posilovny.

Adéla Bláhová a Matouš Krčmář na bed-
ně vítězů.

SPORT

Jaro už je tu a Jiskra 
jde do druhé půlky 
soutěží 

V jarní části nás v A týmu nečekají žádné 
velké změny, jak jsem psal v minulém čísle, 
mužstvo je složeno převážně z nováčků a ti 
teprve v soutěži dospělých sbírají zkušenosti. 
Počítáme s tím, že výsledky se dostaví později.

Zimní přestávku jsme využili pomocí bri-
gád k vybudování posilovny a drobným opra-
vám spojeným s opadávající omítkou v kabi-
nách. Opravilo a vymalovalo se zázemí pro 
rozhodčí, koupelny, chodba a šatny týmů.

V zimní pauze se náš dorost zúčastnil zimní 
ligy a z 12 týmu obsadil skvělé druhé místo. 
V boji o medaile podlehl Proboštovu, naopak 
se mu podařilo porazit Ervěnice – Jirkov.

Rád bych vás tímto pozval na několik akcí 
pořádaných v našem areálu.

30. 4. bude ve spolupráci s naší ZŠ pálení 
čarodějnic, 1. 6. budeme ve spolupráci s FK 
Teplice pořádat dětský den spolu s charita-

tivním během pro Pepíka Bláhu, 8. 6. bude 
velký turnaj přípravek O pohár obce Velké 
Březno, 22. 6. budeme pořádat první ročník 
turnaje v malé kopané spojený s turnajem 
starých gard.

V tabulce pro naše fanoušky uvádím se-
znam všech našich domácích zápasů, turna-
je přípravek ještě budou rozlosovány. 

David Řezáč, předseda FK Jiskra Březno

Ústečtí střelci získali 
opět TITUL MISTRA ČR  

Ve dnech 9. 3. až 10. 3. 2019 se konalo 
na Plzeňské střelnici v Lobzích mistrovství 
České republiky ze vzduchových zbraní, 
ve kterém jsme měli zastoupení našich čtyř 
závodníků.

A opět slavíme zisk TITULU MISTRA ČR  
pro rok 2019 a to díky našemu střelci Ma-
touši Krčmářovi z Velkého Března, kterému 
se podařilo s nádherným výsledkem 371 
bodů vybojovat TITUL MISTRA ČR. Nutno 
podotknou, že druhému ze svých soupeřů 
utekl o 12 bodů.

Pozadu nezůstala ani Adéla Bláhová, kte-
ré se po zisku již dvou TITULŮ sice tolik ne-
dařilo, ale dokázala vystřílet nádherné páté 
místo v ČR. 

Tomáši Matějkovi se podařilo udržet v hor-
ní polovině výsledkové listiny, což je také vel-
mi pěkný výkon, když vezmeme v potaz, že 
MČR se mohou účastnit jen nejlepší střelci 
z celé republiky. Elišce Dobnerové se sice 
moc nedařilo, ale o ní víme, že si lépe vede 
v letní sezoně, kde přijde její oblíbenější dis-
ciplína z malorážných zbraní.

Všem našim střelcům gratulujeme a dě-
kujeme za nádhernou reprezentaci našeho 
klubu a kraje. Tomáš Bláha


