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Jarní slavnostní vítání občánků

Tivolí hudební léto II
Rok se s rokem sešel a vzhledem k mimořádně 

příznivému ohlasu na tuto akci, která proběhla 
minulé léto v areálu restaurace Tivoli, pořádá 
obec i letos tento celoletní multižánrový festival, 
který je svým zaměřením, rozsahem a způsobem 
realizace výjimečnou záležitostí široko daleko.

Na rozdíl od minulého ročníku obec, tedy pořa-
datel, tentokrát nefi nancuje celou realizaci akce, 
takže se připojily i další subjekty, které se roz-
hodly tuto rozhodně nevšední kulturní záležitost 
podpořit. Nejvýrazněji tuto akci vedle obce Velké 
Březno tedy zaštítí Ústecký kraj, k němuž se připo-
jí i další instituce a fi rmy, mezi něž patří nájemce 
restaurace Tivoli, Jiří Česnohlídek, dále Irish Pub 
v Ústí nad Labem, společnost Elkus a další. Me-

Z „nemístních“ přijede mezinárodně uznávaná 
hard and heavy sestava Seven (České Budějovice) 
s kytaristou Kirkem Běhunkem, který patří mezi 
světově uznávané špičky kytary tohoto stylu, 
výrazně se představí i děčínská scéna díky soubo-
rům Destroyself (thrash-dirty rock and roll, kapela 
hrála i jako support Metallice, Slayer, Megadeth či 
Anthrax na Sonicsphere festu), Apollo DC (hard 
and heavy, mimochodem, kytarista této skupiny 
bude i zvukařem většiny akcí tohoto léta!), Eredar 
(heavy metal se stylovým přesahem), „domácí“ 
scénu zastoupí jak již z minulého roku prověřená 
jména, od jižanských veteránů Last Rebel přes 
ve svém nejnovějším koncertním programu vy-
soce energické Black Sabáka po hardrockovou 
legendu Stará škola, tak nově i další jména, jako 
metalrocková smršť Nerrea, heavy grunge nářez 
Rumble of Skulls, známé a multižánrové těleso 
nebojící se žádného stylu Točílas, hard-rockan-
drolloví Tarantule, jednoznačnou pohodičku 
zajistí program Zpívánky sestavy Vojnar Family 
Band, příznivce country music jistě potěší Count-
ry Rodeo (vystoupili i na minulém ročníku) a nově 
staří známí Kliďánko (viz třeba jejich skladba To 
máš pravdu), fanoušci coverů se mohou těšit 
na ověřené classic-revivalové U.X.B, oba dva díly 
programu Stará škola JINAK (1&2 neboli od Led 
Zeppelin po Pink Floyd) či klasicky bigbeatové 
Bonifanty, nezapomněli jsme ani na unplugged 
večer, kdy folkovou náladu zajistí soubory R.A.Š 
a Stará Škola Unplugged.

Přijďte se podívat, přijďte se pobavit. Podmín-
ky jsou nastaveny tak, že by mělo všechno vyjít. 
Počasí ovlivnit neumíme, v případě úporného 
deště by ale akce proběhla vždy v sále restau-
race. A nyní to NEJLEPŠÍ NA KONEC – VSTUP JE 

ZDARMA. ZDARMA? ANO. ZDARMA!
Za obec Vítězslav Štefl , zastupitel

Snímek z loňského ročníku Tivolí hudební léto.

diálně akci podpoří časopis Enter a další vybrané 
deníky.

Celá akce, která je připravovaná již od prosince 
loňského roku, tedy startuje v sobotu 29. června 
a bude pokračovat po celé prázdniny každou so-
botu. Výjimkou bude až samý závěr celoletního 
festivalu, který proběhne v pátek 30. srpna.

Začátky představení (většinou od 18:00 ho-
din), jména vystupujících a termíny jejich kon-
certů – to vše bude uvedeno na propagačních 
materiálech akce – podívejte se na facebook 
(Tivolí hudební léto), podívejte se na bandzone.
cz, podívejte se na profi ly a weby jednotlivých 
vystupujících; nejen po obci a okolí, ale i po Ústí 
nad Labem a Děčíně budou viset plakáty, budou 
vyvěšeny bannery i ona známá plachta přímo 
v prostoru jeviště restaurace Tivoli. V každém 
případě je i letos nabídka souborů mimořádná. 

Byli uvítáni tito občánci:
• Matyáš  Šantora
• Patrik Balcar
• Radek Kocvera

• Sofi e Opltová
• Anna Kočová
• Nela Martinková

Zpracovala: Michaela Neumannová, matrikářka

Ve čtvrtek 16. května proběhlo v obřadní místnosti Obecního úřadu 
první letošní přivítání nových občánků naší obce do života. Ještě před 
tím než pověřený pan zastupitel Ivan Mottl přednesl slavnostní řeč, potě-
šily nás krásným vystoupením děti z místní mateřské školy. Malí občánci 
dostali na památku pamětní knihu, hračku s měkoučkou dekou a mamin-
ky kytičku. Na závěr se rodiče podepsali do pamětní knihy.

Tímto děkujeme paní učitelce Ivaně Mottlové a dětem z mateřské 
školy za přípravu krásného programu. Závěrem ještě jednou, a tentokrát 
písemnou formou, přejeme maličkým občánkům, jejich rodičům a jejich 
rodinám pevné zdraví, štěstí a dostatek energie při překonávání životních 
překážek.



Kronika města Kocourkova. Poslední věty byly 
přečteny těsně před půlnocí.

Pro zajímavost – věděli jste, že v pondělí 28. 6. 
1841 se několik desítek metrů od místa, kde 
stojí známá velkobřezenská restaurace Tivoli, 
nacházel slavný dánský pohádkář Hans Chris-
tian Andersen? Plul na parníku Bohemia z Obří-
ství do Drážďan. Cestou si Andersen vedl deník, 
do kterého si tento den zapsal: „Pak na strmé 
skále Střekov, dříve pevnost. V oknech, v otvorech 
na zdech a všude kolem stáli lidé, do země byl 
vetknutý prapor, mávalo se kapesníky, ozvalo se 
několik ran z hmoždíře.“ 

Jan Darsa, ředitel školy

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení čtenáři 
červnového 
zpravodaje, 
rád bych Vás seznámil s několika událostmi, kte-
ré se staly v naší obci v minulém čtvrtletí.

Největší probíhající akcí v obci je stále výstav-
ba nové školní jídelny. Stavební práce probíhají 
dle stanoveného harmonogramu a zatím tedy 
předpokládáme, že nová jídelna bude otevřena 
na začátku září spolu s novým školním rokem. 
Kuchyně bude vybavena moderním technic-
kým zařízením, které usnadní kuchařkám pří-
pravu různých druhů jídel.
Po dohodě s provozovatelem ordinace obvod-
ního lékaře a na základě hygienických poža-

Noc s Andersenem
Základní škola ve Velkém Březně se stala 

na jednu březnovou noc domovem pro 68 dětí, 
které se rozhodly strávit noc s Andersenem. 
Po prvotním ubytování ve třídách a rozloso-
vání do čtyřčlenných skupin se děti opravdu 
dočkaly návštěvy samotného Hanse Christiana 

Andersena. Role Andersena se zhostil na vý-
bornou Miloš Musil, kastelán zámku ve Velkém 
Březně. Všetečným dotazům dětí odpovídal bez 
sebemenšího zaváhání. Své poutavé vyprávění 
o sobě doplnil fotkami z cest a svého domova. 
Pak se Hans Christian Andersen rozloučil a sku-
pinky dětí se rozešly na několik stanovišť, např.: 
výtvarné stanoviště, poznávání knih podle 
ukázek, třídění pohádkových postav a skládání 
pohádkových vět. Všechna stanoviště byla letos 
věnována spisovateli Ondřeji Sekorovi. Ve 21.30 
se ve všech třídách začala číst na dobrou noc 
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Radary
Jistě jste v minulých měsících zaznamenali 

instalaci moderních silničních radarů pro měře-
ní rychlosti na vjezdu do Velké Března ve směru 
z Homole pod Pannou a v obou směrech při 
vjezdu do Valtířova. Toto zařízení zaznamená-
vá statistku vozidel, které překročí povolenou 
rychlost včetně registrační značky vozu a uklá-
dá ho do paměti. V případě, že policie požádá 
o poskytnutí informací z této statistky je zpra-
covatel dat povinen informace v rámci trestní-
ho řízení poskytnout. Vedle rychlosti zároveň 
všechna zařízení vedou statistiku počtu projíž-
dějících vozidel. Těch Valtířovem denně projede 
v obou směrech průměrně 5,5 tisíce. 

Po dohodě se zpracovatelem dat chystá-
me některé informace z radarů poskytovat 
i na obecních webových stránkách.

Karel Jungbauer, starosta

Ukliďme Česko
První dubnovou sobotu se obec zapojila 

do celorepublikové akce Ukliďme Česko, ukliď-
me svět. Přibližně dvacet nadšenců pomáhalo 
uklidit koryto Homolského potoka od vítovské-
ho soutoku se Suchým potokem až po břehy 
Labe. Odpadem jsme naplnili více než 25 pyt-
lů. Velké poděkování patří i dětem ze třídy 3.A 
paní učitelky Lenky Šidákové. Třeťáci už o den 
dříve uklidili cestu pod zámkem, vyschlé koryto 
Olešnického potoka, louku a dva bunkry pod 
domovem pro seniory. Celkem sesbírali 14 pytlů 
odpadu, které sami donesli ke sběrnému dvoru.

Během pár hodin se podařilo uklidit alespoň 
kousek naší obce, kde je, podle mého názoru, 
stále dost opomíjených zákoutí, která by si za-
sloužila větší péči. Od pravidelnějšího sekání 
trávy přes úklid roky skladovaného stavebního 
materiálu až po odstavené vraky. Nutno říci, že 
z poloviny je vina sama obec a z druhé polovi-
ny, což se ovlivňuje ještě hůř, soukromí vlastníci 
pozemků.

Zuzana Mendlová, radní

Hans Christian Andersen.

Kastelán Miloš Musil v roli 
Hanse Christiana Andersena.

Parník Bohemia přijíždí do Litoměřic.
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davků probíhá rekonstrukce prostor určených 
k provozování lékařské praxe. Žádáme Vás pro-
to o shovívavost při rekonstrukci, která probíhá 
ve velice omezených provizorních prostorech. 
Obec ze svého rozpočtu vyčlenila na opravy 
160 tisíc korun. Stejným dílem pak přispěje 
i provozovatel lékařské praxe. Oprava ordina-
ce dětského lékaře již proběhla a díky ní došlo 
k výraznému zlepšení prostředí ošetřujícího lé-
kaře a čekajících malých pacientů. 

Ke konci měsíce června Rada obce rozhodla 
o zrušení pracovní pozice právník obce. Právní 
služby bude od 1. července zajišťovat na zákla-
dě smlouvy ústecká advokátní kancelář Andrey 
Málkové. V rámci několika oslovených právních 
kanceláří vyšla fi nanční nabídka kanceláře nej-
lépe. Očekáváme snížení nákladů v řádech sta-
tisíců korun a zároveň zlepšení kvality poskyto-
vaných právních rad. 

V rámci obecního úřadu dojde od července 
k dalším personálním změnám. V oblasti ži-
votního prostření a odpadů ukončila pracovní 
poměr paní Libuše Kršková. Na základě výbě-
rového řízení na její pozici nastoupí 1. červen-
ce paní Petra Kratochvílová z Velkého Března. 
K předání agendy dojde už v průběhu měsíce 
června. K 30. červnu ukončila pracovní poměr 
paní Ing. Jana Lípová. Na její pozici nastoupí 
paní Bc. Kateřina Katzerová ze Zubrnic. Již v mě-
síci červnu dochází k předání dokumentace 
a seznamování se nové pracovnice s provozem. 
Věříme, že nová posila zvládne složité pracovní 
úkoly spojené s provozem obecních vodovodů 
a kanalizací. Tímto bych chtěl oběma odcházejí-
cím dámám velice poděkovat za jejich dosavad-
ní práci a přeji jim mnoho úspěchů na novém 
pracovišti.

Závěrem přeji všem občanům obce příjemné 
prožití prázdninových měsíců.

Karel Jungbauer, starosta

Informace z provozu 
VaK – opravujeme 
pro Vás

Jistě jste všichni zaznamenali, že po dlouho-
leté stagnaci ceny vodného a stočného začala 
cena od roku 2016 pomalu růst. Důvodem po-
stupného navyšování cen je vytváření rezervy 
pro obnovu stárnoucího majetku vodovodů, 
kanalizací a čistíren odpadních vod. Povinnost 
zahrnovat tyto prostředky na obnovu do kal-
kulace konečné ceny je uzákoněna už od roku 
2014. Cena schválená pro rok 2019 za vodné 
a stočné včetně DPH celkem je 71,99 Kč/m3, 
za čtyři roky tak cena pro konečného odběra-
tele stoupla ročně v průměru o 3 Kč/m3. Hned 
za rok 2016 se podařilo z vodného a stočné-
ho na zvláštní bankovní účet „fondu obnovy“ 
uspořit 1,624 milionů korun, za rok 2017 to 
bylo 1,185 milionů korun a za rok 2018 jsme 
na účet zaslali 1,320 milionů. V součtu za tři 
roky je to krásných 4,129 milionů korun. V roce 
2016 jsme ve spolupráci s bývalým panem sta-
rostou zažádali o dotaci na 4 akce obnovy ma-

jetku VaK a po jejich dokončení v roce 2018, se 
nám od krajského úřadu na účet fondu obnovy 
vrátilo 3,055 milionu. Bohužel letos tato dotace 
vypsána nebyla. Z rozpočtu obce bylo za roky 
2012 až 2019 na obnovu majetku VaK vyčleně-
no celkem 5,6 milionu korun.

Havárie potrubí

Nejvíce havárií způsobují staré a porucho-
vé vodovody, s jejichž výměnou jsme začali 
v roce 2012. Za roky 2012–2018 jsme vyměnili 
celkem 1,853 kilometrů vodovodů a snížili tak 
rozdíl vody vyrobené a prodané z původních 
30 % na necelých 10 %. S výměnou vodovodů 
souvisí i výměny starých olověných přípojek, se 
kterými lidem pomáháme. Za svou životností je 
v obci k dnešnímu datu 2,183 kilometrů vodo-
vodu. Většinou se jedná o vodovody vybudova-
né kolem roku 1930, další jsou z roku 1955.

Stále je tak co obnovovat. Opravy a rekon-
strukce by si kromě potrubí zasloužily také vo-
dojemy, čerpací stanice pitné a odpadní vody. 

Neopravitelná začínají být čerpadla, dmychadla, 
provzdušňovací systémy a další části technolo-
gie obou čistíren odpadních vod. Z důvodu za-
jištění funkčnosti obou čistíren se začaly v roce 
2016 připravovat velké investice. Je připravena 
a na vyhlášení dotace čeká akce intenzifi kace 
ČOV Velké Březno a akce pro ČOV Valtířov – mís-
to, které bude nově čerpací stanice odpadních 
vod, která odvede splašky z Valtířova k vyčiš-
tění na ČOV Velké Březno. V současné době se 
dokončuje oprava stavebního objektu čerpací 
stanice odpadních vod u cyklostezky pod Tivoli.

Jana Lípová, vedoucí úseku VaK

Sekání obecních 
pozemků

Jak jistě všichni víte, obec v současné době 
nemá k dispozici žádné pracovníky VPP, proto 
do svých řad přijala další 2 zaměstnance (jed-
noho v březnu a druhého v dubnu) na pozici 
úklidu a sekání. Celkový počet stálých zaměst-
nanců na této pozici je v současné době 5. Ano, 
pět lidí, kteří se nyní starají o pěkný vzhled celé 
obce a z toho jsou pouze 2 pracovníci, kteří mají 
na starosti výhradně sekání (jeden jezdí na Sti-
ze a druhý seká křovinořezem). Jelikož obec 
vlastní několik pozemků, jsme v letošním roce 
vzhledem k počtu pracovníků na sekání, požá-
dali o pomoc i fi rmu, která pro obec již vyžíná.

Ráda bych tímto také poděkovala panu Jaro-
slavu Levému a paní Evě Horváthové za jejich 
pracovní nasazení, které z výše uvedené situace 
musí vykonávat – sekání a hrabání. Najdou se 
však lidé, kteří poukazují na pomalost či nekva-
litně odvedenou práci těchto lidí. Dovolím si 
podotknout, že lidé, kteří nepracují v obdobné 
či stejné práci jako oni, neví, co tato práce obná-
ší a jak fyzicky je náročná.

Chtěla bych proto využít této příležitosti 
a požádat všechny občany o spolupráci. Jestli 
máte doma sekačku, PROSÍM vyjděte i před váš 
plot a pomozte nám tím, že vyžnete pozemek 
před či za vaším plotem. Moc nám to pomůže. 
DĚKUJI.

Libuše Kršková, referent životního prostředí

Opravy vodovodního potrubí
 v ulici Krátká.

Areál čističky ve Velkém Březně si oblíbily i kachny.
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kolejí pod zámkem. Zajistili jsme odstranění 
kolaudačních vad a poté podali žádost o vydání 
kolaudačního souhlasu na ústecký magistrát. 
Závěrečná prohlídka stavby se uskutečnila 6. 
června bez připomínek.

Jako každý rok, tak i letos provedli kominíci 
čištění a kontrolu komínových průduchů. 

Ve třetím čtvrtletí budou prováděny ve všech 
obecních objektech a bytových jednotkách 
revize plynových zařízení. Tyto revize ale ne-
zbavují nájemníky obecních bytů povinnosti 
zajistit si před každou novou topnou sezonou 
servis na plynový kotel odborným servisním 
technikem.

Za Úsek správy obecního majetku: 
Miroslav Šesták

Aktualizace údajů 
v evidenčních listech 
obecních bytů 

Touto cestou bych chtěl všechny nájemníky 
obecních bytů seznámit s prováděním aktu-
alizace Evidenčních listů bytových jednotek. 
V rámci aktualizace budou provedeny kontroly 
velikostí bytů, stavu a stáří jednotlivých zařizo-
vacích předmětů, které jsou nedílnou součástí 
bytu. Nájemníci budou vyzváni buď písemně 
či telefonicky na určitý den a časové rozpě-
tí k tomu, aby v souladu s nájemní smlouvou 
umožnili zaměstnancům obce přístup do pro-
najatého bytu. Děkujeme za pochopení.

Miroslav Šesták

Projekt Patron dětí
Dovoluji si vás informovat o charitativním 

projektu PATRON DĚTÍ, který si klade za cíl 
v rámci celé ČR pomoci zdravotně a sociálně 
handicapovaným dětem a jejich rodinám. Pro-
voz projektu je fi nancován Nadací Sirius.

V rámci projektu dostávají prostor děti, kte-
ré v životě neměly příliš šťastných chvilek. 
Prostřednictvím větších či menších fi nančních 
darů je možné naplnit jejich přání a potřeby. 
Z vybraných fi nančních prostředků lze násled-

Labem a Správou a údržbou silnic ÚK byla 
ve Vítově nainstalována dopravní značení 
„Chodci a doporučená rychlost 40 km/h“.

Kateřina Jelínková, 
referent Správy pozemků a komunikací

Zpráva z činnosti 
Úseku správy 
obecního majetku 

V průběhu měsíců březen až červen byly rea-
lizovány následující větší akce:
1) Litoměřická 64 – v bytových jednotkách č. 1 

a 2 byl zjištěn havarijní stav kleneb v podla-
hách. Obec zajistila statický posudek, na je-
hož základě bylo přistoupeno k odstranění 
stávajících podlah, vyčištění kleneb, doplně-
ní jedné klenby, provedení železobetonové 
zpevňující desky v tloušťce 50 mm na klenby 
a provedení nové betonové podlahy na zá-
syp z liaporu a tepelně izolačních desek.

2) Děčínská 169 – proběhla výměna olověné 
stoupačky vody v havarijním stavu

3) Valtířov 77, byt č. 3 – výměna plynového kot-
le

4) Valtířov 113 – výměna hromosvodné vrchní 
soustavy

5) Kuželník Valtířov – zřízení hromosvodné 
soustavy

Dále jsme zajistili vyjádření všech dotčených 
orgánů státní správy ke kolaudačnímu souhla-
su k novému pojezdovému chodníku podél 

Nová houpadla 
i dopravní značky 
1. V průběhu letních měsíců budou probí-

hat lokální opravy na místních komunika-
cích v obci.

2. V dubnu proběhly revize na dětských hři-
štích, které provedla autorizovaná fi rma 
a zároveň odstranila zjištěné závady.

3. Na dětském hřišti Na Výsluní byla vymě-
něna skluzavka a osazeno nové houpadlo 
koně. Houpadlo koně přibylo i na dět-
ském hřišti ve Vítově.

4. U prodejny Coop byly nainstalovány zá-
brany na chodníku, aby se zabránilo ne-
žádoucímu parkování vozidel.

5. Na základě schválení dopravního znače-
ní Policií ČR, Magistrátem města Ústí nad 

Opravy dětských hřišť.

Zábrany na chodníku před Coopem.

Nová dopravní značka ve Vítově.

Nové houpadlo ve Vítově. Nová klouzačka Na Výsluní.



Seniorská obálka je jednoduchý dokument, který dokáže zachránit život. 
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ně uhradit zdravotní pomůcku, zájmový krou-
žek, základní vybavení dětského pokoje, obědy 
ve škole nebo i speciální zdravotní rehabilitaci.

Je důležité, aby každý příběh dítěte, kte-
rý bude zveřejněn, měl svého patrona, který 
garantuje důvěryhodnost příběhu. Patronem 
může být kdokoliv. Podmínkou je, aby dítě 
a jeho situaci dobře znal. Může to být učitel, 
sociální pracovník či například trenér sportovní-
ho kroužku nebo vedoucí zájmového kroužku, 
který dítě navštěvuje. Nesmí se však jednat pří-
mo o zákonného zástupce dítěte nebo blízkého 
příbuzného.

Pod článkem uvádím odkaz na webové strán-
ky, kde se o projektu můžete dozvědět vše po-
třebné. Pokud byste jej chtěli využít pro své dítě 
nebo znáte někoho jiného, o kom se domníváte, 
že by pomoc, kterou projekt nabízí, mohl využít, 
případně byste chtěli sami přispět, kontaktujte 
mě nebo můžete sami prostřednictvím webo-
vých stránek společně s patronem zadat a zve-
řejnit příběh potřebného dítěte. Naleznete zde 
i informace o způsobu, jak lze fi nančně pomoci.
https://patrondeti.cz/o-nas

PhDr. Pavlína Linková,
úsek správních činností

Seniorská 
obálka

Obec se zapojila do projektu Seniorská obál-
ka, který je určený především starším lidem, kte-
ří bydlí sami. Jednoduchá karta, která obsahuje 
základní údaje o zdravotním stavu a užívaných 
lécích, může usnadnit v případě zdravotních 
komplikací zasahujícím záchranářům práci a vý-
razně zvýšit šanci nemocného na přežití. 

Často se totiž stává, že senior, ke kterému 
zdravotníci při náhlém zhoršení zdravotního 
stavu přijedou, není schopný komunikovat, 
nebo si zcela nepamatuje s čím se léčí a jaké 
léky užívá. Předtištěnou kartu lze jednoduše vy-
plnit a připevnit na viditelné místo, např. na led-
nici nebo vchodové dveře, příp. i do kabelky. 

Garantem projektu v obci bude paní Pavlína 
Linková, na kterou je možné se kdykoliv obrátit. 
Zároveň předpokládáme, že vytištěné formulá-
ře budou k dispozici například i v čekárně lékaře 
nebo obecní knihovně.

Zuzana Mendlová, radní

Hledání nových 
zdrojů vody 
či domovníků
Vážení spoluobčané,
s končícím jarem a nástupem letního období 
a po loňských zkušenostech s velkým suchem 
bych v prvé řadě apeloval, aby všichni s rozu-
mem hospodařili s pitnou vodou. Co se týče 
problematiky pitné vody, obecní úřad se snaží 
v projektu udržitelnosti obce najít další zdroje 
vody v lokalitách mimo záplavové zóny. Ne-
dílnou součástí projektu je zvýšení dimenze 
potrubí z valtířovského zdroje, který by posílil 
vodovodní řád pro Velké Březno.

Vzhledem k tomu, že obecní úřad již nedis-
ponuje tolika zaměstnanci VPP, je složitější se 
starat o údržbu zeleně, a proto žádám o pomoc. 
Nájemníci obecních bytů by se měli částečnou 
měrou podílet i na úklidu kolem objektů, ve kte-
rých bydlí, jelikož na údržbu zeleně musí obec 
najímat externí fi rmy, což je nákladná záležitost 
zatěžující rozpočet obce.

Obecní úřad připravuje novelizaci domov-
ních řádů, kde již bude zařazena klauzule o do-
movních důvěrnících a kde budou stanoveny 
jejich práva a povinnosti. Funkce domovníka 
by měla spočívat ve zlepšení a zjednodušení 
komunikace nájemníků se správou obecního 
majetku. V současné chvíli mohu konstatovat, 
že velká část oslovených a do této funkce navr-
žených nájemníků přislíbila spolupráci.

Na vytipovaných objektech plánuje obec 
provést zateplení, opravy fasády a výměny 
oken. Se zvýšením nájemného se sice zvětšil 
objem fondu oprav, ale stále vládne velký nepo-
měr vzhledem k výši výdajů na opravy. Bohužel 
dalším negativním aspektem ovlivňujícím fond 
oprav jsou neplatiči. Dlužné částky za nájemné 
a poplatky by dokázaly pokrýt nejednu opravu. 
V současné době je nastalá situace s dlužníky 
řešena … Doufám a pevně věřím v to, že společ-
ně dokážeme zlepšit standard bydlení občanů 
i technické zabezpečení budov, které je vzhle-
dem ke stáří některých z nich, časově a fi nančně 
náročný proces.

Přeji Vám krásné a pohodové prožití letních 
dnů a dovolených.

Ivan Mottl, radní

6. ročník Májového 
běhu pro Martínka

Ve sváteční den, 8. května, se ve valtířov-
ské pískovně uskutečnil již 6. ročník Májového 
běhu. I letos to byl běh charitativní, neboť výtě-
žek ze startovného půjde celý na konto Bariery 
Martínkovi Maredovi na jeho pobyt v lázních 
Klimkovice. Celou akci fi nančně zajistila obec 
Velké Březno, za což moc děkujeme. Zúčastnilo 
se 76 závodníků a závodnic od mateřské škol-
ky až po zralé ženy a muže. Závodilo se na trati 
dlouhé 460 m, jen naši nejmenší měli trať zkrá-
cenou. Nejmladší účastnice jela po celý závod 
v kočárku. Všem běžcům gratuluji, neboť trať 



není vůbec jednoduchá. Hned po závodech 
vypukla soutěž v malování na chodník. Téma 
letošní soutěže bylo JÍDLO. Na zemi vznikla vel-
kolepá díla, která byla ohodnocena medailemi 
a diplomy. Nádherný slunečný den si všichni 
užili a medaile na krku byla krásným završením 
sportovního dopoledne. Celkem se vybralo 
8 595 Kč. Děkuji moc všem, kdo závodil nebo 
jen přispěl na dobrou věc. Děkuji Ivě Charvá-
tové, Verče Hercíkové, Zuzce Mendlové a Lucce 
Vrbové za pomoc při organizaci celého dopole-
dne. 

Lenka Šidáková

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Okénko 
do mateřské školy 

V závěru minulého příspěvku jsem dě-
kovala všem, kteří jste se jakkoli zasloužili 
o naši výhru v soutěži s Domestosem, nyní 
vám s velkou radostí nabízím pohled do již 
nově zrekonstruovaného sociálního zázemí 
u třídy Sluníček. Práce začaly o jarních prázd-
ninách, vše se zvládlo dokončit během dvou 
týdnů, proměna stojí opravdu za to!

A co jsme si ve školce během posledních 
tří měsíců užili? Určitě návštěvu krásně ba-
revných papoušků, dozvěděli jsme se o nich 
spoustu zajímavého, s otevřenými pusinka-
mi sledovali jejich dovednosti, poslouchali 
jejich řeč a někteří odvážlivci si nechali pa-
pouška dokonce sednout na hlavu či ruku. 

Také jsme si užili společné jarní tvoření 
s rodiči – někdy i s celou rodinou. Do školky 
totiž chodí různě staří sourozenci, proto kaž-
dá třída má tvoření jiný den. Všechna odpo-
ledne proběhla v přátelském duchu, mnohé 
rodiče překvapila jejich zručnost, vyrobená 
dílka si pak s dětmi odnášeli domů.

Vynášení Morany letos proběhlo formou 
projektového dne, každá třída si svou Mo-
ranu vyrobila sama, společně ji pak odnesla 

Májový běh pro Martínka se konal letos již po šesté.

každý si je dál upravil podle své chuti či fan-
tazie. Před spaním jsme si prohlíželi knihy, 
které jsme si donesli z domova, paní učitelky 
nám z nich četly a četly a četly, dokud jsme 
všichni neusnuli. Ráno jsme celé nocování 
pěkně zhodnotili, a to nad obrázky, které 
jsme po snídani nakreslili. Všichni jsme měli 
jasno, příští rok „Noc s Andersenem“ zopaku-
jeme. Ještě jednou děkuji paním učitelkám 
Ivance a Štěpánce za spolupráci!

Kolem Velikonoc pro nás paní učitelky 
mají připraveno spoustu různých aktivit, 
ale výlet do skanzenu v Zubrnicích se jim 
opravdu povedl. Už začátek výpravy byl pře-
kvapivý, nepřijel pro nás až ke školce žádný 
zvláštní autobus, ale cestovali jsme tím běž-
ným linkovým. V Zubrnicích nás již očekáva-
li. Ve staré světničce bylo pěkně teploučko 
a velmi útulno, byla krásně velikonočně vy-
zdobena, celou jsme si ji zvědavě prohlédli. 
Vyrobili jsme si velikonoční zápich a ozdo-
bičku. Také jsme hledali vajíčka a prohlédli si 

k řece Labi, vhodila do vody a rozloučila se 
s ní připravenou říkankou. Bohužel se paní 
Zimě z Velkého Března moc nechtělo, ještě 
nás pak nějaký ten den potrápila. 

Letos jsme v mateřské škole poprvé vy-
zkoušeli „Noc s Andersenem aneb pohád-
kové nocování ve školičce“. Z počátku jsme 
měli trochu obavy z účasti a zájmu o tuto 
akci, ale třída nocležníků se brzy naplnila. 
Netradičně v podvečer jsme se sešli ve třídě 
Motýlků. Tam na nás již čekal pan Andersen 
se zajímavým vypravováním o svém životě, 
také jsme se ho mohli zeptat na vše, co nás 
zajímalo, škoda, že pospíchal za dalšími dět-
mi… Na nás však venku na zahradě čekala 
spousta úkolů, které pro nás připravil Ferda 
Mravenec se svými kamarády, dokonce jsme 
našli i poklad a zasadili na památku na prv-
ní noc s Andersenem vzácný strom jménem 
„Pohádkovník“. Zpět do školky nás přímo 
vtáhla sladká vůně palačinek, které nám 
k večeři přichystala paní kuchařka Martinka, 
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Umývárna v mateřské škole před rekonstrukcí. Umývárna v mateřské škole po rekonstrukci.



celé stavení. O výletě jsme mluvili ještě celé 
odpoledne!

Ve školce si jen nehrajeme, ale také spor-
tujeme, a proto již po několikáté s rados-
tí přijímáme pozvání do Ústí nad Labem 
na hokejbalový trénink a následně na turnaj 
mateřských škol. Opět jsme si přivezli me-
daile a další ceny a hlavně, moc jsme si to 
užili. Ráda bych touto cestou poděkovala 
panu a paní Podzimkovým za sponzorování 
rozlišovacích vestiček s potiskem názvu naší 
mateřské školy!

Na oslavu Dne Země se také vždy moc tě-
šíme, chodí k nám na návštěvu velcí kamará-
di ze základní školy a mají pro nás připraveny 
různé hry a aktivity, kterými se o naší Zemič-
ce dozvíme mnoho zajímavého a poučného. 
Jsme sice ještě malí, ale už víme, jak můžeme 
naší planetu chránit a pomáhat jí a věřte, že 
se o to ze všech sil snažíme.

Každým rokem již tradičně navštíví před-
školáčci s paní učitelkou Stáňou oddělení 
dětské traumatologie v Masarykově nemoc-
nici v Ústí nad Labem. Opět byla pro děti 
připravena poutavá beseda s praktickými 
ukázkami a prohlídka oddělení se všemi 
zákoutími. Tato exkurze má seznámit děti 
s prostředím nemocnice a různým typem 
ošetření, aby v době případné hospitalizace 
věděly, co je čeká, překonaly snáze strach 
a při uzdravování spolupracovaly.

Naopak poprvé jsme navštívili Oblastní 
muzeum v nedalekém Děčíně. Děti měly 
možnost si prohlédnout vystavené expo-
náty, které se týkaly vývoje lodní dopra-
vy na Labi, dozvěděly se, jaké lodě pluly 
po Labi, co vozily, zkusily si zatočit kormid-
lem nebo si sáhly na historický skafandr. To 
však nebylo všechno, v muzeu na děti čekala 
interaktivní pohádka O Červené Karkulce, 
která děti zcela vtáhla do děje, všechny byly 
mžikem Jeníčkem či Mařenkou, musely si 

poradit s ježibabou,… v závěru si ozdobily 
perníkovou tašku z chaloupky, to aby rodiče 
věřili, že perníková chaloupka je opravdová.

No a kde se vzaly, tu se vzaly, začaly nám je-
žibaby a čarodějnice létat i po školce. Blížil se 
totiž 30. duben a paní učitelka Marcelka měla 
napilno, chystala pro nás všechny čaroděj-
nický projektový den. Ve třídách se děti učily 
zaklínadla, vyráběly, malovaly, zpívaly, možná 
i kouzlily. Na školní zahradě proběhl čaroděj-
ný trojboj a vše vyvrcholilo u ohně pálením 
čarodějnic, tancem a rejem. Navíc to všem, 
jako čarodějnicím, černokněžníkům a dalším 
strašidelným bytostem, moc slušelo. Děkuje-
me rodičům za podporu při těchto akcích!

V následujícím týdnu vyjela jedna třída 
na školku v přírodě, tentokrát do nedaleké-

ho Poslova Mlýna. Děti si užily krásného les-
natého prostředí, podnikly výlet do Muzea 
Čtyřlístku v Doksech a na hrad Houska. Užily 
si připraveného programu včetně karnevalu, 
hledání pokladu, stavění domečků pro skřít-
ky, skákání na „bublině“, výroby triček,… Byla 
to opravdu skvělá parta, včetně hravé Ivan-
ky, starostlivé Ivči a na zdravíčko dohlížející 
Kačky!

Hned po návratu ze školandy nás čekal 
„Běh zámeckým parkem“, předem jsme po-
ctivě trénovali, a tak nás běžecká trasa ne-
překvapila, překvapili však ti nejrychlejší, 
kteří se dostali až na stupně vítězů, ještě jed-
nou blahopřejeme!

Jedno skvělé dopoledne jsme zažili s pa-
nem záchranářem Martinem z Masarykovy 
nemocnice, který nám předvedl a ukázal 
snad vše, co dětem ve školce ukázat jde – co 
děti ohrožuje, jak tomu mohou předcházet, 
praktickou první pomoc při různých úrazech, 
…. Byl vybaven neskutečným množstvím 
rekvizit a pomůcek. Dokonce si některé děti 
zahrály na nemocné a pan záchranář je na-
kládal do sanitky, jiné se staly řidiči a spolu-
jezdci,... Navíc všechny děti dostaly dárečky 
– malou záchranku, omalovánku,… Velice 
za vše děkujeme!

Když se blížil Den dětí, přemýšleli jsme nad 
dárkem pro ty naše mrňousky. Vyhrálo po-
zvání na Farmu Řehlovice a nelitovali jsme! 
Skvěle připravený program opravdu překva-
pil. Děti si s paní farmářkou Ivankou hezky 
o zvířátkách popovídaly, prohlédly si mini-
zoo, projely se na konících, žasly nad vystou-
pením kozičky Čertice, čekaly na ně i soutěže 
a překážkové dráhy. K dispozici jsme měli 
stinná zákoutí, která jsme využili k osvěžení 
a svačince. Mohli jsme si tu opéct i buřtíky, 
ale paní kuchařky na nás ve školce již čekaly 
s obědem, tak si opékání necháme na někdy 
příště. Se Dnem dětí je také spojena výprava 
za zmrzlinkou, na kterou nás již tradičně zve 

II. ČTVRTLETÍ 2019 ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV 7

V Muzeu Čtyřlístku v Doksech.

Na farmě v Řehlovicích.



rodina Vandrovcových ze stánku u cyklostez-
ky. Děti si tu nejen zamlsají, ale také proběh-
nou a pohrají, pan Vandrovec vždy překvapí 
novou vlastnoručně vyrobenou atrakcí. Ještě 
jsme pozváni na zmrzlinku k závěru školního 
roku. Moc se těšíme a děkujeme!

A tím jsem se dostala až do měsíce červ-
na. Čerstvě máme za sebou Školní olympi-
ádu, kterou pro děti připravila paní učitel-
ka Ivanka za pomoci studentek Máji a Péti 
na fotbalovém hřišti ve Velkém Březně. Malé 
sportovce čekal běh, střelba na branku, sla-
lom na skákacím míči a koulení míče pomocí 
hlavy, disciplíny nebyly vůbec jednoduché, 
jen si je vyzkoušejte! U školky pak proběh-
lo velké vyhodnocování, vítězové obdrželi 
opravdové medaile, diplom a maličkosti 

na doplnění energie, všichni ostatní sportov-
ci pak medaili čokoládovou.

A co nás do konce školního roku ještě 
čeká? Právě vrcholí přípravy na třídní besíd-
ky pro rodiče, loučení se školáky, návštěva 
prvňáčků, malování na chodník a... také po-
slední představení Divadla Koloběžka, které 
přijede s Mokrou pohádkou. Za celoroční 
výběr a zajištění divadelních představení dě-
kujeme paní učitelce Ditě. 

V závěru bych se ráda zmínila o proběhlém 
zápisu do mateřské školy. Letos se nám sešlo 
31 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělá-
vání, původně bylo pouze 11 volných míst, 
jelikož zřizovatel OÚ Velké Březno povolil 
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách, 
mohlo být přijato 18 dětí. První setkání s ro-

diči nově přijatých dětí již proběhlo, na malé 
kamarády se budeme těšit v září!

Na úplný závěr mi dovolte popřát Vám 
všem krásné léto, paním učitelkám i ostat-
ním zaměstnancům MŠ klidnou dovolenou 
a dětem pohodové prázdniny plné prima 
zážitků!

Pavla Hasprová, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ptačí budky 
V únoru byly osloveny základní školy 

v Ústeckém kraji společností Severočeské 
vodovody a kanalizace. Školám byla nabíd-
nuta účast v soutěži určené pro děti školních 
družin. V Základní škole ve Velkém Březně se 
do soutěže přihlásila oddělení prvních a dru-
hých tříd školní družiny. Název soutěže Staví-
me ptačí budky, byl odvozen od soutěžního 
úkolu, což bylo sestavit dřevěnou skládačku 

Sportovci ze třídy Sluníček.
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Sportovci ze třídy Berušek. Sportovci ze třídy Motýlků.

Instalování ptačích budek.



ptačí budky a libovolně ji ozdobit. Na foto-
grafi i přibíjí ptačí budky na lípu ve školní za-
hradě pan školník Ladislav Kubín.

Jan Darsa, ředitel školy

Třída 3. A 
zachraňovala žabičky 

Třeťáci s paní učitelkou Lenkou Šidákovou 
a paní asistentkou Hankou Michalčíkovou 
se po roce vrátili do Třebušína zachraňovat 
obojživelníky. Již po druhé jsme využili po-
zvání pana Romana Vlčka a pomáhali mu při 
přenášení žabiček do místního rybníka. Tato 
záchranná akce byla spojená s poutavým vy-
právěním pana Vlčka o životě obojživelníků. 
Děti se dozvěděly spoustu zajímavých infor-
mací a navíc z Třebušína odjížděly s dobrým 
pocitem, že zachránily život 375 žabkám. 
Panu Vlčkovi moc děkuji za sebe i za děti, ne-
boť nám již po několikáté obětoval svůj volný 
čas a předal nám své zkušenosti a vědomosti. 

Lenka Šidáková, třídní učitelka

Další úspěch žákyň 
ZŠ Velké Březno 

Dne 17. dubna 2019 se zúčastnily dívky 
8. a 9. ročníku Okresního kola turnaje ve vo-
lejbalu na ZŠ Vinařská v Ústí nad Labem. 
Naše družstvo ve složení Bára Králíková, 
Andrea Kulhánková, Gábina Dvořáková, Ka-
rolína Šidáková, Klára Sochorová, Lucie Je-
línková a náhradnice Nikola Lebedová a Eva 
Černá získalo krásné 2. místo, když ve fi nálo-
vém utkání s týmem ze ZŠ Vinařská prohrálo 
o pouhý jeden bod. I přesto postoupila naše 
děvčata do Krajského fi nále, které se konalo 
dne 9. května v Jirkově. Do Jirkova se kvalifi -
kovalo celkem 7 týmů. V týmu velmi chyběla 
Lucka Jelínková, kterou nahradila Adriana 
Truxová. Remíza se Žatcem a jasná výhra nad 
Lovosicemi nás posunula do čtvrtfi nále, kde 
si naše děvčata poradila s Teplicemi. V se-
mifi nále se nám podařilo přehrát Jirkov 2:0 
a medaile byla naše. V boji o zlato se projevi-

la velká únava a děvčata z Žatce právem po-
stoupila na republikové fi nále do Teplic. Naše 
děvčata vzorně reprezentovala naši Základní 
školu a my jim za to moc děkujeme. Děkuje-
me také Jardovi Králíkovi, který v roli trenéra 
obstál na jedničku. Držme všichni palce, ať se 
za rok podaří postoupit na republiku. 

Lenka Šidáková, Veronika Hercíková

Den Země 
17. dubna se celý první stupeň naší Základ-

ní školy zúčastnil Dne Země. Tento rok jsem 
pozvala odborníky ze sdružení POCHOP. Pro 
děti byly připravené ukázky výcviku dravců, 
v tělocvičně na děti čekala ochočená liška 
a v aule byl odborník přes myslivost, který 
dětem ukazoval souboj jelenů, jejich parohy 
a další zajímavé předměty. 

V učebnách se děti seznámily se zvířecími 
obludkami, na vlastní oči si prohlédly krajtu, 
sklípkana a štíra. Všechny informace byly 
velice zajímavé a děti odcházely domů vel-
mi spokojené. Naši osmáci se jako každý rok 
vydali oslavit Den Země s našimi nejmenší-

mi do MŠ. Na několika stanovištích naši nej-
menší prokázali velké znalosti v oblasti třídě-
ní odpadu, v poznávání zvířátek a rostlin.

Lenka Šidáková

Krajské kolo Odznaku 
všestrannosti 
v Chomutově 

V dubnu se 12 našich nejlepších sportovců 
kvalifi kovalo na krajské kolo Odznaku vše-
strannosti. Tato soutěž je pořádána v rámci 
projektu Sazka Olympijský víceboj. Naše os-
mičlenné družstvo ve složení Matěj Kulhánek, 
Tobias Dvořáček, Dan Hovorka, Tomáš Fuch-
sig, Barbora Králíková, Gabriela Dvořáková, 
Sofi e Mendlová a Vendula Vrbová bojovalo 
v šesti disciplínách proti dalším patnácti ško-
lám z Ústeckého kraje. Naši žáci vynikali ve vy-
trvalostním běhu, v hodu kriketovým míč-
kem, ve skoku do dálky a ve sprintu. Naopak 
problémy měli ve shybech na nakloněné 
rovině a v leh-sedech, tedy v silových disciplí-
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Děti zachraňovaly žabičky. Snímek z „Dne Země“.

Naše sportovkyně se dostaly do fi nálového utkání Okresního kola turnaje ve volejbalu 
a získaly druhé místo.



nách. Družstvo si nevedlo vůbec špatně, mezi 
elitními školami jsme obsadili 7. místo. V kate-
gorii jednotlivců do závodu nastoupila Simča 
Hovorková, Klára Sochorová a Zuzka Dvořá-
ková, která šestiboj ve svém ročníku naprosto 
ovládla a zvítězila. Kvalifi kovala se tak do Brna 
na republikové fi nále, které se koná na začát-
ku září. Umístění našich žáků v jednotlivých 
kategoriích nebylo vůbec špatné. Vendy Vr-
bová byla třetí, Matěj Kulhánek o pouhých 98 
bodů čtvrtý, Simča Hovorková pátá a Klárka 
Sochorová šestá. Hodně družstvu bodově po-
mohl Tomáš Fuchsig, který odhodil kriketový 
míček do vzdálenosti 52 metrů. Úžasný výkon 
na trati dlouhé 1000 m předvedla Vendy Vrbo-
vá, Matěj Kulhánek, Tobias Dvořáček a Simča 
Hovorková. Za zmínku také stojí 85 leh-sedů 
Tobiase Dvořáčka za 2 minuty. Gratuluji celé-
mu týmu a moc děkuji panu Jirkovi Hovorkovi 
za jeho doprovod a odborný dohled.

Lenka Šidáková

Naši úspěšní sportovci v rámci Čokoládové tretry.

dem byl hod raketkou. V této disciplíně se 
nejlépe vedlo Vendy Vrbové (zlato) a Zuzce 
Dvořákové (stříbro). Všichni jmenovaní do-
stali nominační list na závody v Ostravě. Ani 
naši další závodníci si vůbec nevedli špatně. 
Simonka Hovorková je sběratelkou 4. míst, 
do desátého místa se prosadili Dan Herolt, 
Tomášek Cimpl, Vojta Svoboda, Nela Von-
dráčková, Ema Vaněčková, Kuba Secký, Kris-
týnka Worlová i Mára Sochor. Po závodech 
na závodníky čekalo občerstvení, odpočin-
ková zóna s dárečky od Hit rádia a maskot, 
který dětem po celý den rozdával sladkosti. 
Cestu do Jablonce nám zasponzoroval atle-
tický klub Provod, kterému tímto moc děkuji 
hlavně za naše děti, které díky dalším závo-
dům nabraly cenné závodní zkušenosti. Také 
moc děkuji Jirkovi Hovorkovi za doprovod. 
Všem medailistům budeme držet palce.

Lenka Šidáková

Štafetový pohár
Dne 24. 4. 2019 se konal již 4. ročník Šta-

fetového poháru – okresní kolo. Naše škola 
vyslala do štafetových bojů 16 nejlepších 
sprinterů z 2.–5.tříd. Štafeta ve složení To-
máš Cimpl, Maruška Burdová, Adélka Droz-
dová, Vašík Valenta, Ráďa Fuchsig, Míša 
Blažková, Máťa Buzek a Zuzka Dvořáková 
porazila zbývajících 5 škol na plné čáře, 
běželo se 8 x 100 m. Štafetě našich starších 
dětí ve složení Eliška Michalčíková, Vašek 
Růžička, Natka Vrbová, Honza Málek, Voj-
ta Svoboda, Simča Hovorková, Jarda Králík 
a Vendy Vrbová se tolik nedařilo, ztráta vzni-
kala hlavně na předávkách. Štafeta nakonec 
doběhla na 4. místě. Do třetice se běžela šta-
feta 8 x 200 m. Tato štafeta ve složení Cim-
pl, Blažková, Buzek, Dvořáková, Hovorková, 

Svoboda, Králík a Vrbová opět doběhla s vel-
kým náskokem na 1. místě. V součtu časů 
všech tří štafet byla naše škola na celkovém 
1. místě a postupuje tak do krajského kola, 
které se koná dne 14. 5. na Městském sta-
dionu v Ústí nad Labem. Všem sprinterům 
moc děkujeme za vzornou reprezentaci naší 
školy. Dne 14. 5. se na Městském stadionu 
v Ústí nad Labem konal již 6. ročník Štafe-
tového poháru – krajské kolo. Na stadion 
přijelo 16 nejlepších škol z Ústeckého kraje. 
Naše štafeta složená z Tomáše Cimpla, Míši 
Blažkové, Matyáše Buzka, Zuzky Dvořákové, 
Adély Drozdové, Radka Fuchsiga, Marušky 
Burdové a Vaška Valenty zvítězila na trati 
8 x 100 m a získala tak historickou zlatou 
medaili z krajského kola. Štafeta starších se 
oproti okresnímu kolu zlepšila o 3 sekundy, 
stejně tak i štafeta mladších si čas vylepšila. 
Přičítám to několika tréninkům, na kterých 
jsme se soustředili na předávku štafetového 
kolíku. Štafetě 8 x 200 m se tentokrát nepo-
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Děti na stupních vítězů okresního kola 
Štafetového poháru.

Krajské kolo odznaku všestrannosti.

Sportovci z Velkého 
Března se prosadili 
i na kraji

Dne 25. dubna se 14 dětí z naší školy nomi-
novalo, na základě školního kola Čokoládové 
tretry, do čtvrtfi nále, které se konalo pro Ús-
tecký a Liberecký kraj v Jablonci nad Nisou. 
Čokoládová tretra je soutěž v běhu na 100 m, 
200 m, 300 m a v hodu raketkou. V Jablonci 
nad Nisou nás přivítala Mistryně světa z roku 
1999 na 800m Ludmila Formanová a diskař 
Gejza Valent. V závodě na 300 m si nejlépe ze 
všech závodníků vedla Vendy Vrbová a kvali-
fi kovala se tak na republikové fi nále do Ostra-
vy. Nebyla jediná, hned po ní si stříbro na tra-
ti dlouhé 200 m vyběhl Matyáš Buzek a Míša 
Blažková přidala na stejné trati bronz. Naše 
nejmladší závodnice běžely 100 m a tuto trať 
ovládla Elinka Nikoličová. Posledním závo-



Účastníci okresního kola Štafetového poháru.

25. ročník běhu zámeckým parkem.
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dařilo navázat na vynikající čas z okresního 
kola a nestačil ani mohutný a vynikající fi -
niš Vendy Vrbové. Všichni ze sebe ve velmi 
chladném počasí vydali vše, co mohli. Celko-
vé páté místo z 16 škol je zatím náš nejlepší 
výsledek na krajském kole. Smutný je jen 
fakt, že nás od bronzového místa nedělila 
ani celá vteřina. V doplňkových disciplínách 
opět zazářila Zuzka Dvořáková, která vy-
hrála zlatou medaili v hodu medicinbalem 
a skoku z místa. Individuální zlato přidala 
ještě Vendy Vrbová za hod medicinbalem. 
Děkuji všem našim sportovcům za jejich vý-
kony a vzornou reprezentaci školy.

Lenka Šidáková

Děti z badatelského 
klubu spaly ve škole 
a tvořily vlastní kešku

V pátek 12. 4. 2019 Badatelský klub – turis-
tika a geocaching strávil netradiční schůzku. 
Namísto obvyklého výletu spojeného s hle-
dáním tajných schránek (keší) se všechny 
děti (a ještě dvě maminky – dobrovolnice) 
sešly ve škole v počítačové učebně, kde se 
samy snažily dohledat informace a vytvořit 
vlastní text o duběnkovém inkoustu. Děti 
měly za úkol zjistit využití tohoto inkous-
tu v historii, najít existující recepty i něco 
o surovinách a také vyhledat obrázky, které 
by mohly dokreslovat vznikající text. Celé 
to podnikaly proto, že se podílejí na založe-
ní vlastní keše, která kromě informačního 
textu a znalostního kvízu bude obsahovat 
i tento inkoust samotný. Jeho vaření se ujala 
paní učitelka Leskotová, která kroužek vede. 
Po vyhledání informací se děti přesunuly 
do učebny, kde si nejprve vyzkoušely psaní 
brkem namočeným v inkoustu, poté už se 
ale vrhly na hraní deskových her. Z nich je 
sice nakrátko vyrušila pizza objednaná k ve-
čeři, ale bylo to vyrušení příjemné a po něm 
se opět ze třídy stalo hráčské doupě. Na zá-
věr dne si děti v tělocvičně zahrály společ-
nou hru, pak si připravily pelíšky, vykonaly 
nutnou hygienu a po přečtení dvou pohádek 
už se z některých koutů ozývalo pochrupká-

a z nich pěšky přes hřeben směrem k Homo-
li u Panny. Cestou vyhlížely vhodné místo 
k umístění své keše. A protože se zadařilo, 
brzy se na ofi ciálních stránkách geocaching.
com objeví nová keš, jejímž autorem jsou 
děti našeho kroužku.

Andrea Leskotová, 
vedoucí Badatelského klubu

25. ročník běhu 
zámeckým parkem

V pondělí 13. května se v areálu parku zám-
ku ve Velkém Březně uskutečnil 25. ročník 
běhu zámeckým parkem, který pořádala pro 
své žáky Základní škola Velké Březno. Akce se 
uskutečnila za podpory Státního zámku Vel-
ké Březno a atletického klubu PROVOD. Malé 
i velké děti závodily v 17 kategoriích. Na trati 
se objevily i děti z místní mateřské školy.

vání. Nicméně aby děti dostály věhlasu turis-
tického kroužku, vydaly se po snídani, kterou 
jim maminky připravily, na výlet do Zubrnic 

Děti z badatelského kroužku podnikly akci přímo ve škole.



Velikonoční tvoření Výchova pro život

Zápis do první třídy

Všeználek

Na konci března paní vychovatelka Klára Budínská připravila 
projekt, který byl podpořen z evropských peněz. Oslovila 
výtvarnici a bývalou dlouholetou pedagožku velkobřezenské 
základní školy paní Janu Márovou a společně připravily 
program velikonoční dílničky. Hlavním programem bylo 
pečení a zdobení velikonočních perníčků a kraslic. Paní 
Márová je na fotografi i vlevo.

Každoročně do vyučování na 2. stupni zařazujeme projektový 
den Výchova pro život, jehož součástí jsou dovednosti v péči 
o dítě.

II. ČTVRTLETÍ 2019ZPRAVODAJ VELKÉ BŘEZNO A VALTÍŘOV12

Na začátku dubna jsme u nás ve škole přivítali budoucí 
prvňáčky, kteří se zúčastnili zápisu. Od září 2019 budou 
otevřeny dvě první třídy.

Vlevo paní učitelka Dana Dobrotinová a vpravo žák naší školy 
Matěj Hanzal Vám ukazují velmi cenný diplom za 3. místo 
v okresní vědomostní soutěži pro 1. stupeň Všeználek. Naše 
družstvo porazilo řadu velkých městských škol!



Zábavná chemie Vaření s Pierrem Triolo

Účastníci hry Abaku. 

Diplom z Mistrovství České republiky v matematické hře 
Abaku, která se konala dne 5. června 2019. Diplom uděluje 
Společnost Abaku a Mensa ČR. Čtvrté místo je hodnoceno jako 
vynikající umístění. Děkujeme žákům naší školy.

Žáci 4. A a 4. B zažili opravdu zajímavé hodiny. Paní učitelky 
pro ně zařídili vědeckou show a žáci zjistili, že chemie je 
opravdu zajímavá a dobrá věda. Dobrá proto, protože 
v závěru vytvořili naši hosté společně s paní učitelkami 
s pomocí dusíku pro všechny děti zmrzlinu!

Do školy se snažíme zvát rodiče a občany obce – odborníky 
ve svém oboru. Tentokráte proběhla výuka vaření pod 
vedením našeho hosta ing. Pierre Triolo. Žáci vařili podle 
italského receptu. Vzhledem k tomu, že pan Triolo je cizinec, 
probíhala komunikace pomocí francouzštiny, němčiny, 
angličtiny a rukama-nohama.
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Autor textů a fotografi í: Jan Darsa
(25. ročník běhu zámeckým parkem; Velikonoční tvoření; Všeznákek; Výchova pro život; Zápis do první třídy) 

Finále ve hře Abaku
Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se 5. června 

konalo fi nále mistrovství České republiky ve hře Abaku v kategorii 
ZŠ. Z naší školy do tohoto fi nále postoupilo 6 žáků (Anna Beranová, 
Klára Brabencová, Michaela Hercíková, Tomáš Fuchsig, Vojtěch Jir-
ků a Marek Khoury). Závěrečný turnaj byl organizován Mensou ČR. 
Všichni naši reprezentanti podali vynikající výkony a v součtu jsme 
získali 4. místo na mistrovství České republiky. Nejlépe si z našich 
dětí vedla Anička Beranová, která si vybojovala 11. místo. 

Soutěž je určena žákům základních škol a v průběhu roku se do ní 
zapojilo 1680 žáků. Do fi nále ligy on-line soutěže se kvalifi kovalo 
44 žáků ze 12 základních škol z celé České republiky. „Pedagogická 
fakulta Univerzity Karlovy se dlouhodobě podílí na testování a vývoji 
nové metody ve výuce aritmetiky na základních školách. Hra Abaku na-
učí děti počítat rychle, efektivně a především zábavnou cestou. Je skvě-
lé, že se takové množství dětí baví tím, že počítá,” uvedl doc. Antonín 
Jančařík z katedry matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické 
fakulty UK. Jan Darsa



Letošní jubilejní školní jarmark se konal již potřicáté. Všech třiceti ročníků se zúčastnila 
jako hlavní organizátorka paní vychovatelka Ivana Kořínková!

Foto: Jan Darsa
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KULTURA

Významná jubilea 
V průběhu dubna až června oslavilo ži-

votní jubileum více než dvacet našich spo-
luobčanů. Všem ještě jednou blahopřejeme 
a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti. 

❀ Varchalová Ivana, 80 let
❀ Komárková Alžběta, 80 let
❀ Hajdinová Jaroslava, 70let
❀ Hromádko Václav, 75 let
❀ Hudečková Rita, 70 let
❀ Michojnová Vlasta, 70 let
❀ Zícha František, 75 let
❀ Sečanská Jana, 75 let
❀ Králová Libuše, 70 let
❀ Ovsiaková Hana, 70 let
❀ Březinová Ivana, 70 let
❀ Strnadová Hana, 70 let
❀ Moucha Miroslav, 75 let
❀ Dvořanová Marie, 70 let
❀ Pašek Ladislav, 75 let
❀ Žejdlíková Růžena, 85 let
❀ Winterová Erika, 80 let
❀ Mottl Ivan, 80 let

Jiskra jsou
i akce pro děti 

Jiskra to není jen fotbal, pomáháme i s or-
ganizací různých akcí v naší obci. Je to tře-
ba pálení čarodějnic, které se letos opravdu 
povedlo. Nezůstal ani špekáček a hřiště bylo 
plné soutěžících dětí. Další nápad se zrodil 
v hlavě rodiny Ondrkových. Je to typická fot-
balová rodina, bez které by fotbal v obci fun-
govat nemohl. Trénuje Jirka, jeho sestra Jiři-
na, její dcera Kristýna a mamka je ve stánku. 
V jejich hlavách se zrodil nápad uspořádat 
benefi ční běh spojený se sbírkou pro Pepí-
ka Bláhu. Termín jsme stanovili na 1. června, 
kdy všechny děti slaví svátek a rovnou jsme 
pro ně uspořádali i dětský den. Po odběhnutí 
tří kategorií – děti na 1 km, ženy 2 km a muži 
3 km se už vše odehrávalo na hřišti. Deset 
stanovišť plných soutěží, tombola a hlavně 
skvělá aukce fotbalových dresů, ze které při-
bylo do kasičky neuvěřitelných 12 700 korun. 
Celkem se vybralo více než 50 tisíc korun, 
které přes konto Bariery poputují k Pepíko-
vi. Velké díky patří všem, kteří přispěli a také 
těm, kteří s organizací pomáhali. Všem bych 
chtěl tímto moc a moc poděkovat, byl to ná-
ročný den, který ale stál za to.

David Řezáč, předseda FK Jiskra

Dětský den 
ve Valtířově 

V neděli 9. června proběhl v areálu TJ 
Spartak Valtířov dětský den, který navští-
vilo 120 dětských návštěvníků. Počet byl 
ověřen na základě registračních kartiček 
rozdávaných při vstupu do areálu každému 
soutěžícímu ve věku 2–15 let. Děti soutě-
žily v pěti povinných disciplínách – skoky 
v pytlích, hod míčkem na cíl, střelba ze 
vzduchovky, kde pro nejmenší účastníky 
byla z bezpečnostních důvodů zvolená al-
ternativa kop míčem do branky, sjezd lanov-
kou, kde byla opět možná alternativa hodu 
míčkem do basketbalového koše a poslední 
povinnou disciplínou byla hasičská vodní 
proudnice, kterou účastníci měli za úkol 
zlikvidovat cíle v podobě plechovek. Po spl-
nění povinných disciplín obdrželi úspěšní 
účastníci balíček se sladkou odměnou. Nut-

❀ Tomaštík Pavel, 70 let
❀ Zůza Vratislav, 80 let
❀ Felixová Eva, 80 let
❀ Kaltmanová Zdeňka, 75 let
❀ Šupík Josef, 70 let

Blahopřejeme
našim jubilantům!

Fotbalový klub Jiskra pořádá také zábavní a kulturní akce pro děti.
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no dodat, že uspěli všichni bez rozdílu věku 
a pohlaví. 

Prémiových atrakcí, kterými byla jízda 
na čtyřkolkách, jízda na člunu po Labi, ná-
vštěva skákacího hradu a jízda na koni, si 
děti mohly užívat do syta opět po splnění 
povinných disciplín. Na všechny disciplíny 
dohlíželi vždy dospělí a nedošlo tak k jediné-
mu zranění. Pořadatelé dbali i na hygienické 
faktory, kdy u vstupu do areálu byly dětem 
přidělovány jednorázové hygienické čepice, 
které využily pod ochranné přilby při jízdě 
na koních a čtyřkolkách, stejně tak při jízdě 
na člunu byl každý člen posádky povinně vy-
baven záchrannou vestou. 

Pitný režim byl za teplého počasí dodr-
žován v podobě limonád, které dostávaly 
všechny děti zdarma.

Na závěr poděkování sponzorům zábavy, 
obci Velké Březno a Valtířov, fi rmám Stan-
ko Valtířov, Amibeauty Ústí nad Labem, TJ 
Spartak Valtířov, panu Jaroslavu Krejčímu, 
jednotce dobrovolných hasičů Velké Březno, 
ale i všem, kteří přispěli formou účasti jako 
pořadatelé a zapůjčili důležité prostředky 
k vytvoření příjemné atmosféry pro naše nej-
menší v podobě čtyřkolek, skákacího hradu, 
člunu, vzduchovek a dalších.

Jmenovitě Jan Fiala za moderování celé 
akce, rodina Krásných, Ondrejkovičových, 
Pýchových, Katzerových, Radlových, Petrá-
kových, paní Dana Rodovská, Šárka Andrý-
sová, Pavla Hasprová, slečna Karolína Šrám-
ková, pan Václav Geltner, Zdeněk Spálenka, 
Vítězslav Fridrich, Jan Benko, Ladislav Pajer, 
Lukáš Hemza, Michal Verner, Radek Hrach, 
Jiří Dbalý, Jaroslav Sůva, Petr Rott, Pavel 
Šumpík, Jindřich Turek. Fotografi e pořídil 
pan Raul Peréz.

Tomáš Pýcha, zastupitel Snímky z Dětského dne ve Valtířově. Foto: Raul Peréz.

Přehled kulturních akcí
Červen

 Festival TIVOLÍ hudební léto 
 (každá prázdninová sobota od 18.00 hod.) 
 Pořadatel: Obec Velké Březno, KD Tivoli

Červenec

 Za pohádkou na zámek 
 (každá červencová neděle od 14.00 hod.) 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Zámek v květech 
 – Gladioly pro hraběnku 
 Livii – výstava květin ve spolupráci 
 se sdružením Gladiris
 (27. a 28. července)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

Srpen

 Za pohádkou na zámek
 (4., 11. a 18. srpna vždy od 14.00 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Zámek v květech 
 – Růže pro hraběnku Henriettu 
 – výstava květin
 (17. a 18. srpna)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Festival TIVOLÍ hudební léto 
 – poslední koncert
 (30. srpna od 18.00 hod.)
  Pořadatel: Obec Velké Březno, KD Tivoli

 Den otevřených dveří 
 Pivovaru Velké Březno
 (31. srpna od 12.00 hod.)
  Pořadatel: Pivovar Velké Březno

Září

 Za pohádkou na zámek 
 (1. září od 14.00 hod.)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Expedice Buková hora 
 Pořadatel: ZŠ Velké Březno

 Jízda parních vlaků Střekov 
 – V. Březno – Zubrnice 
 (14. a 15. září) 
 Pořadatel: Zubrnická museální železnice

 Dny Evropského dědictví 
 – Oživený zámek – strhující příběhy 
 z posledních sta let historie zámku
 (14. a 15. září)
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Noční prohlídka oživeného zámku 
 (14. září od 21.00 hod.) 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Zámek v květech – Jiřinková slavnost, 
 výstava květin ve spolupráci 
 se zahradnictvím Dahlia Sloveč
 (21. a 22. září od 21.00 hod.) 
 Pořadatel: Státní zámek Velké Březno

 Panochovo kvarteto – výjimečný koncert 
 legendárního komorního souboru
 (25. září od 19.00 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 
Z NAŠÍ OBCE

Košt Hraběte Chotka 
ve Velkém Březně 

Vždy poslední květnovou sobotu se 
na velkobřezenském zámku koná Košt hra-
běte Chotka. Letos již po jednadvacáté. 
Jedná o nejstarší vinařskou soutěž vín na se-
veru Čech. Má delší tradici než velmi známé 
Vinařské Litoměřice. Při své návštěvě mohou 
lidé ochutnat a zakoupit stovky vín z Čech 
a Moravy. Vlastní přehlídce vždy předchází 
bodování soutěžních vín. Zdejší kastelán zve 
do komise nejenom odborníky, ale i zástup-
ce laické veřejnosti. Již několik let v laické 
části komise zasedají významní představitelé 
našeho politického a společenského života: 
poslanec Evropského parlamentu ing. Jan 
Zahradil a prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., 
předseda Nejvyššího soudu České republiky. 

Komise konstatovala vysokou kvalitu vín 
zařazených do letošní soutěže a návštěvníci 
21. Koštu hraběte Chotka se tak mohli těšit 
z opravdu vynikajících vín.

Jan Darsa

Dobové svědectví 
o pomníku TGM 
ve Velkém Březně 

V minulém čísle Zpravodaje seznámil pan 
starosta spoluobčany s nálezem části pomní-
ku TGM v podlaze v přístřešku za obecním 
úřadem. Zároveň konstatoval, že osud busty, 
která stála na nalezeném podstavci, je stále 
nejasný. Vzhledem k tomu, že obec uvažuje 
o rekonstrukci a znovuodhalení tohoto po-
mníku, mohou být zajímavé řádky, které si 
v roce 1948 poznamenal ředitel zdejší měš-

ťanské školy Václav Brůha: „9. května odpole-
dne uspořádala místní jednota československé 
obce legionářské slavnost položení základního 
kamene pro pomník presidenta Osvoboditele 
T. G. Masaryka. Slavnost byla zahájena prů-
vodem žactva, Sokolstva, legionářů, hasičstva 
a občanstva. Též bylo zde mnoho hostů z blíz-
kého i vzdáleného okolí. Průvod došel před 
budovu MNV a tam promluvil k přítomným 
slavnostní řeč ředitel školy. Uvítání a zahájení 
slavnosti pronesl p. M. Purger, který byl iniciá-
torem této slavnosti a celé akce. Po ukončení 
řeči provedli delegáti místních korporací po-
klep na základní kámen a pronesli vhodný vý-
rok. Za naši školu tak učinil ředitel školy a řekl: 
Jen poctivou, svědomitou prací, skutky, proka-
zovanou láskou k vlasti, vzděláním a mravnos-
tí staneme se hodni velkého odkazu našeho 
presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Slav-
nost byla ukončena zahráním hymny. Pak byl 
zahradní koncert v restauraci Tivoli.“ Při slav-
nostním odhalení pomníku o několik měsíců 
později si Václav Brůha také poznamenal ně-
kolik řádků: „12. září odhalen byl před budovou 
míst. národ. výboru pomník T. G. Masaryka, 
prvnímu presidentu naší republiky. Pomník po-
řídila Čsl. obec legionářů – odbočka Velké Břez-

no nákladem (i s úpravou místa) asi 60 000 Kč.“ 
Pro zachování autenticity textu byl zachován 
slovník i pravopis tehdejší doby.

Na fotografi i vidíte prvního poválečného 
ředitele měšťanské školy ve Velkém Březně 
Václava Brůhu, který je autorem uvedeného 
dobového svědectví. Vyučování v této škole 
bylo zahájeno 1. března 1946.

Jan Darsa 

Replika busty TGM
V minulém čísle zpravodaje jsem infor-

moval o nálezu památníku TGM. Za tu dobu 
se podařilo nechat vyzlatit původní nápis 
a zakoupit pískovcovou repliku busty. Nyní 
už jen hledáme vhodný a důstojný prostor 
k umístění staronového památníku.

Karel Jungbauer

Členem hodnotící komise vinařské soutěže „Košt hraběte 
Chotka“ byl také JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího 
soudu České republiky (na snímku zcela vlevo).

Členem hodnotící komise vinařské soutěže „Košt hraběte 
Chotka“ byl též Ing. Jan Zahradil, poslanec Evropského 
parlamentu (na snímku sedí zcela vlevo).

První poválečný ředitel měšťanské školy 
ve Velkém Březně, pan Václav Brůha, kte-
rý je autorem níže uvedeného svědectví.

Na snímku je spodní díl pomníku, který 
byl nalezen v podlaze kůlny za obecním 
úřadem.
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Muzeum 
se přestěhovalo 
do Velkého Března! 

Muzeum Československého opevnění 
v sobotu 22. června opět otevřelo své pan-
céřové dveře. Muzeum muselo ve Valtířo-
vě ukončit svou činnost a přesunulo se tak 
do Velkého Března. Od dubna probíhaly re-
konstrukce, aby bylo vše připraveno. Opět se 
tak můžete těšit na dobově vybavené opev-
nění z roku 1938.  Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Vice informací naleznete opět na webu 
muzea www.ropik.unas.cz

Jan Málek, provozovatel

Z rozboru zásahové činnosti 
uvádíme výjezdy:

• 4x k požárům – požár odpadu v Revoluč-
ní ulici v Ústí nad Labem, požár osobního 
automobilu ve Velkém Březně, požár do-
pravního prostředku v Zubrnicích, požár 
travního porostu a dřeva u obce Tašov.

• 1x k autonehodě – autonehoda, k níž do-
šlo ve Svádově.

• 6x k následkům silného větru – strom 
přes cestu v Byňově, výjezd s více zása-
hy (strom Velké Březno, střecha Olšinky, 
strom na autě Olešnice, zasažený strom 
Nová Ves), další výjezd s dvěma zásahy 
(stromy Byňov, Haslice), třetí výjezd s více 
zásahy (strom Velké Březno, sloup Střekov, 
větev Střekov, narušená střecha kostela 
Střekov), padlý strom (Byňov, Olešnice).

• 3x k ochraně zdraví občanů – výjezd k asi-
stenci zdravotní službě ve Velkém Březně, 
transport pacienta ve Svádově, záchra-

MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči hlásí 
a informují 

Ve II. čtvrtletí 2019 uskutečnila JSDHO 
Velké Březno celkem 15 výjezdů, které si vy-
žádaly 29 hodin aktivního nasazení. Časový 
limit k výjezdu jednotky byl dodržen. 

na osob – turistů mezi Leštinou a Malým 
Březnem.

• 1x výjezd k taktickému cvičení – simulace 
zásahu v ústavu mentálně postižených (Ži-
tenice – Skalice).

Ve zdokonalovací činnosti se uskutečnilo 
školení ve zdravovědě za účasti profesio-
nálního záchranáře, zaměřené na zástavy 
srdeční činnosti, použití defi brilátoru. Dále 
se uskutečnilo školení a použití dýchací tech-
niky. Velitel a jeho zástupce absolvovali IMZ 
na součásti HZS Úst nad Labem.

V jednotce je dále prováděna činnost 
k údržbě a dovybavení výjezdového vozi-
dla Tatra – cisterna, které bylo naší jednotce 
po vyřazení předisponováno z HZS.

V jednotce je věnována pozornost na pro-
školení nových členů. V propagační činnosti 
a spolupráci s obcemi se jednotka podílela 
na zajištění akcí „Dětský den“ ve Valtířově 
a Homoli.

Za JSDHO Velké Březno
Jaroslav Panocha, velitel

SPORT

Další ročník 
je minulostí

Sezóna 2018–2019 je u konce a je čas bi-
lancovat. Po sestupu z 1. A třídy jsme chtěli 
udržet 1. B třídu, a to i po velké reorganizaci 
v krajském fotbale. Sestup se bude týkat 7 
týmu a mezi nimi je bohužel i Jiskra. 

Jednou jste dole, jednou nahoře. Sestupu 
do okresního přeboru se nevyhnuly ani tako-
vé týmy jako jsou Roudnice, Lovosice nebo 
Pokratice. 

Nově opravený řopík Muzea 
Čs. opevnění ve Velkém Březně.

Základní kámen památníku TGM položili legionáři 9. května 1948, a to při oslavě 
3. výročí konce druhé světové války. Kompletně hotový byl v září téhož roku.

Vedle ukázky hasičské techniky připravili velkobřezenští hasiči při oslavě Dne dětí 
ve Valtířově dětem příjemné překvapení z pěny.
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Už nyní je jasné, že pro Jiskru to je jen pře-
stupní stanice. Naše dorostenecké naděje 
dokázaly i druhý rok po sobě tři kola před 
koncem obhájit opět 1. místo v A třídě star-
šího dorostu. Pokud jim tato forma vydrží 
i za dva roky, máme se v Březně na co těšit. B 
tým si po reorganizaci zahraje III. třídu. Naši 
starší žáci také obsadí horní část tabulky. Pa-
tří jim krásné 5. místo. Starší ani mladší pří-
pravky ještě na body nehrají, ale v turnajích 
se jim také velmi daří. 

Fotbalová školička sehrála své první utká-
ní proti sobě na závěrečném turnaji starších 
a mladších přípravek o Pohár obce Velké 
Březno. Ten se konal 9. června na našem hřiš-
ti a zúčastnilo se ho celkem 17 týmů. Více jak 
200 dětí na pěti hřištích odehrálo neuvěřitel-
ných 62 zápasů. Vítězem starších přípravek 
se stal FK Chuderov. Vítězem mladších pří-
pravek se stal tým Neštěmic. 

Jiskra se snaží ukázat, že i když jsme fotba-
lový klub, není to jen o fotbale. Čím dál více 

lidí se zapojuje do činností na Jiskře a za to 
jsem velmi rád a chtěl bych všem moc po-
děkovat. V každé vsi jsou hasiči a sportovci 
tahouny společenských aktivit v obci. Proto 
mě mrzí neustále handrkování, že fotbalisté 
si nezaslouží tolik peněz a další připomínky. 
Velké díky patří obci za dotaci na naši činnost. 
Přesto to ale není ani polovina nákladů spo-
jených s provozem našeho klubu v loňském 
roce. Všude, kam se podívám, roste podpora 
sportovních klubů v jejich obci. Staví se nové 
zázemí, opravují se nebo staví nové kabiny, 
opravují se hřiště a získávají dotace. Jiskra 
ještě stále od povodní nemá ani nahozenou 
budovu. Utáhnout fi nančně tak velký klub, 
jakým nyní Jiskra je, není legrace a musíme 
zvažovat každou investici. Skvělé je, když 
chcete na jaře zapnout závlahu a zjistíte, že 
někdo ukradl čerpadlo i s rozvodem. Škoda 
se vyšplhala na 15 tisíc. Do toho se letos už 
třikrát porouchala sekačka, opravy stály dal-
ších 12 tisíc. Přesto všechno funguje a dál 
rosteme. Je to zásluha mnoha dobrovolníků, 
kterým fotbal na Jiskře není lhostejný. 

Pevně věříme, že se také jednou dočká-
me nějaké dotace, aby naše budova dostala 
po výměně oken a nové střechy i nový kabát. 
Stále se nevzdáváme myšlenky na tréninko-
vé hřiště, kam by si mohly děti přijít zahrát 
fotbal nebo se jen prostě proběhnout mimo 
tréninkové dny. Ještě je stále co zlepšovat 
a věřím, že většina obyvatel je ráda, že Jis-
kru v naší obci máme, a tak i vám děkujeme 
za podporu. 

Všem přeji krásné prožití letních prázdnin, 
hodně sluníčka a budeme se těšit v novém 
ročníku 2019–2020.

David Řezáč, předseda FK Jiskra


