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Slovo starosty obce
Zaãala zima a blíÏí se konec roku 2007 a tím i bilancování
uplynulého roku a stanovení plánÛ na dal‰í rok, na rok 2008.

Zanedlouho budou vánoce, svátky míru
a vzájemného sblíÏení, oslav zrodu nového Ïi-
vota. âas rodinné pohody u sváteãního stolu,
radosti dûtí z vánoãních dárkÛ, klid od kaÏdo-
denního shonu. Následovat budou oslavy no-
vého roku, dny veselí i oãekávání co ten pfií‰tí
rok pfiinese.

Dovolte mi malou bilanci minulého roku
v na‰í obci.

Na rozdíl od hektické státní politiky probíhal
uplynul˘ rok v na‰í obci ve znamení spoleãné
pilné práce pro rozvoj obce i Ïivota v ní. Reali-
zovala se fiada investiãních akcí na  komunika-
cích, vodovodu, ‰kole i dûtsk˘ch hfii‰tích. Pro-
bûhla celá fiada spoleãensk˘ch akcí. Koncerty,
plesy, zábavná odpoledne pro dûti i dospûlé.
Zahájila ãinnost hudební ‰kola, poãítaãové
kurzy, pravidelná cviãení s dûtmi, cviãení a ta-
neãní kurzy pro Ïeny a dal‰í. 

Dûkuji v‰em aktivním obãanÛm, ktefií organi-
zují v˘‰e zmínûné spoleãenské akce, pomáha-
jí sv˘mi nápady, úklidem svého okolí, v˘zdobou
oken, údrÏbou zahrádek, ale i dobrovolnou
prací pro vefiejnost, ve sportovních klubech,
‰kolách a obãansk˘ch sdruÏeních. Není dost
místa abych v‰echny jmenoval, jsem ale moc
vdûãen v‰em. 

Jsem velice rád, Ïe stále více obãanÛ proje-
vuje vÛli, povaÏovat spoleãenství obce za své
a aktivnû ovlivÀují, spoluvytváfiejí vefiejn˘ Ïivot
v ní nejenom  pro sebe a své potomky.

Tû‰í mne, Ïe stále více obãanÛ chápe, Ïe fií-
zení obecních záleÏitostí není jen v˘luãnou mo-
censkou záleÏitostí starosty, ale Ïe i oni mají
vliv na dûní a dal‰í v˘voj v na‰ich obcích a je-
jich práce, pfiipomínky a návrhy jsou vítány
a brány v potaz. 

Stále více obãanÛ se zajímá o navrhované
rozvojové projekty i o fie‰ení aktuelních problé-
mÛ a vyjadfiuje k nim svÛj názor. Jsou ochotni
o rozdíln˘ch názorech diskutovat se mnou,
s ostatními ãleny samosprávy i obecními úfied-
níky.  

S uspokojením konstatuji, Ïe takto si mÛÏe-
me leckdy zkreslené informace vzájemnû vy-
jasnit a dojít k nejvhodnûj‰ím fie‰ením i v kon-
fliktních situacích. 

Chápu, Ïe mnohé na‰e projekty mají
a budou mít své odpÛrce. Vûfiím v‰ak, Ïe
v práci pro obec, pro nás v‰echny, budeme na-
cházet spoleãná, pro vût‰inu pfiijatelná fie‰ení.

Nechápu v‰ak ty, ktefií obecní majetek, ma-
jetek nás v‰ech úmyslnû niãí. Napfiíklad nová
lampa vefiejného osvûtlení u hfibitova odolala
vandalÛm pouze jeden den.

Jsem pfiesvûdãen, Ïe pfií‰tí rok bude úspû‰-
nûj‰í neÏ ten leto‰ní. Koneãnû bude moÏno
ãerpat z dotací EU a to i na pfiipravené akce
jako je pfiivadûã pitné vody z Le‰tiny, prodlou-
Ïení cyklostezky, zvelebení ‰koly a dal‰í. Bu-

deme moci spoleãnû pracovat na zlep‰ení do-
pravní sítû a vefiejn˘ch prostranství v obci, dût-
sk˘ch hfii‰È, ‰kol, prostor pro sportovní, rekre-
aãní a spoleãenské vyÏití obyvatel. Budeme
dále budovat vzájemnou dÛvûru a posilovat
soudrÏnost spoleãenství obyvatel na‰í obce.  

Vûfiím, Ïe se budeme ve stále hojnûj‰ím
poãtu setkávat nad tvorbou územního plánu
a dal‰ích strategick˘ch rozvojov˘ch dokumen-
tÛ. Pfii vefiejn˘ch besedách o aktuelních problé-
mech i na spoleãensk˘ch akcích.  Pfii práci i zá-
bavû.

Na závûr bych rád v‰em obãanÛm na‰ich
obcí popfiál klidné a hojné vánoce a do roku
2008 hlavnû zdraví, rodinnou pohodu a vzá-
jemné porozumûní mezi v‰emi lidmi dobré
vÛle.                      Ing. Miroslav Moucha
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Zpráva o ãinnosti v roce 2007
FINANâNÍ HOSPODA¤ENÍ OBCE JE V TOMTO ROCE VYROVNANÉ, V SOULADU S PLÁ-

NOVAN¯MI P¤EDPOKLADY. V¯SLEDKY HOSPODA¤ENÍ ZA OBDOBÍ LEDEN AÎ ¤ÍJEN
BYLY PROJEDNÁNY V ZASTUPITELSTVU OBCE BEZ ZÁVAÎN¯CH P¤IPOMÍNEK.

V tomto roce byla realizována fiada akcí
obecních investic a oprav.

V základní ‰kole byla provedena v˘mûna
rozvodÛ topení a radiátorÛ. Ve spolupráci s Ob-
ãansk˘m sdruÏením Ïen bylo vybudováno dût-
ské hfii‰tû. Na plánovanou realizaci ‰kolního
hfii‰tû s umûl˘m povrchem se nám letos nepo-
dafiilo získat dotaci. Doufáme, Ïe uspûjeme
s na‰í Ïádostí v lednu. Na pfií‰tí rok pfiipravuje-
me rekonstrukci vytápûní, zateplení a roz‰ífiení
kapacity matefiské ‰koly a v˘mûnu oken
a úpravy základní ‰koly.

V ulici od obchodu k Mirelu byl poloÏen nov˘
povrch vozovky. Krajsk˘ úfiad provedl rekon-
strukci vozovky silnice Ústí - Dûãín procházejí-
cí na‰í obcí. Díky vstfiícnosti Krajského úfiadu
i dodavatele stavby SSaÎ, se nám v rámci této
akce podafiilo prosadit úpravu pfiechodÛ pro
pû‰í a zálivÛ zastávek autobusÛ. V˘razné
osvûtlení a zkrácení délky  pfiechodÛ, úpravy
chodníkÛ a ostrÛvek u samoobsluhy, provede-
né dle státních norem, podstatnû zv˘‰í bez-
peãnost chodcÛ na této, ãím dál více frekven-
tované silnici. Doufáme, Ïe tyto úpravy alespoÀ
ãásteãnû omezí rychlost automobilové dopravy
v tomto úseku. Z brou‰enky získané pfii opravû
této silnice byly upraveny povrchy na fiadû
místních komunikací. Pro odstavení aut parku-
jících v nebezpeãném místû u veãerky Adonisu
byla vybudována odstavná plocha.

Na plánovanou realizaci prodlouÏení cyklos-
tezky k Tivoli se nepodafiilo získat dotaci,
a proto se její realizace a opûtovná Ïádost
o dotaci pfiipravuje na pfií‰tí rok a to v pozmû-
nûné trase pod Domovem seniorÛ, nov˘m
mostem pfies potok a po louce k Tivoli. Od-
straní se tím nepfiíjemné zv˘‰ení provozu
v Klá‰terní ulici. Z téhoÏ dÛvodÛ je pfiipraveno
k realizaci roz‰ífiení jednosmûrné ulice s cyk-
lostezkou od lodûnice k Mirelu. 

V tomto roce byla zahájena rekonstrukce ve-
fiejného osvûtlení v obci osazením úsporn˘ch
svítidel na hlavních ulicích v úseku od pivovaru
smûrem k Malému Bfieznu a od kostelíku k lo-
dûnici a pískovnû. V pfií‰tím roce bude pokra-
ãovat postupnû od kostelíku k pivovaru , v Li-
tomûfiické ulici a následnû i na vedlej‰ích uli-
cích. 

K posílení na‰ich zdrojÛ pitné vody byl zpro-
voznûn vrt u drtiãe a je pfiipravena dokumenta-
ce a Ïádost o dotaci na vodovodní pfiivadûã
z Le‰tiny. Díky vstfiícnému postoji zastupitelstva
obce Malé Bfiezno bylo dosaÏeno dohody o ve-
dení trasy pfiivadûãe a jímání vody na území
Malého Bfiezna a Le‰tiny. Zpracovává se doku-
mentace k realizaci v pfií‰tím roce na posílení
ãerpací stanice kanalizace na konci ulice Hra-
niãáfiské a na vodojem ve Vítovû. 

Zaãátkem prosince byla dokonãena v˘stav-
ba prvého objektu sociálních bytÛ ve Vítovû
a pfiedáno ‰est nov˘ch bytÛ nájemníkÛm.
Druh˘ objekt bude dokonãen v únoru

Zastupitelstvo schválilo prodej bytÛ v cel-
kem pûti obecních domech. V souãasné dobû
se fie‰í  úprava obecn˘ch pravidel jejich prode-
je dle pfiipomínek kupujících nájemníkÛ. 

Od ledna pfií‰tího roku dojde ke zmûnû ve
svozu komunálních odpadÛ, kdy na celém
území obce jej na základû v˘bûrového fiízení
bude provozovat firma AVE. Z dotace Krajské-
ho úfiadu je pfiipraven k v˘stavbû sbûrn˘ dvÛr
odpadu pro na‰e obãany u ãistírny odpadních
vod.

V pfiípravû pro realizaci a získání dodací
v pfií‰tím roce, je rekonstrukce novû zakoupe-
ného objektu starého zámku pro vefiejnû pro-
spû‰né úãely, na základû v létû vyhlá‰ené ve-
fiejné ankety na jeho vyuÏití. 

Na jafie bylo provedeno profiezání vefiejné
zelenû v obci, které bude v této zimû pokraão-
vat. Byla odstranûna fiada po‰kozen˘ch stromÛ
na celém území obce a v plánu je odstranûní
dal‰ích, pfiedev‰ím tûch nebezpeãn˘ch,
proschl˘ch. V souvislosti s tím, je na jarní mû-
síce pfiipravena v˘sadba nov˘ch stromÛ, vãet-
nû úpravy parkov˘ch ploch a dûtsk˘ch hfii‰È.

Zpracovává se projekt sociálních zafiízení
u kabin Spartaku Valtífiov a pfied vydáním je
územní rozhodnutí sportovnû rekreaãního areá-
lu v pískovnû.

Zásluhou místních ‰kol, sportovních organi-
zací a Obãanského sdruÏení Ïen se zv˘‰ily pfií-
leÏitosti pro spoleãenské vyÏití obyvatel obce,
zejména dûtí. Koncerty, dûtské dny, v˘lety, tur-
naje, drakiáda, lampionové prÛvody, mikulá‰-
ská, cviãení s dûtmi, cviãení a taneãní hodiny
pro Ïeny, keramické krouÏky a dal‰í akce.
Mnoho na‰ich obãanÛ se podílelo na jejich or-
ganizaci, svou dobrovolnou prací i finanãními
pfiíspûvky. Za tyto aktivity ve prospûch v‰ech
jsme vdûãni a budeme je i budoucnu podporo-
vat. Jen hou‰È a vût‰í kapky.

Za minul˘ rok se mnoho plánovan˘ch akcí
povedlo realizovat z omezeného rozpoãtu obce
díky získan˘m dotacím od Ministerstva pro
místní rozvoj a Ústeckého kraje, i díky pomoci
a dobrovolné práci obãanÛ.

Dal‰í akce jsou pfiipraveny a pfiipravovány
na pfií‰tí léta. Nûkteré vûci se plnû nezdafiily,
nûkteré se daly fie‰it lépe. Vûfiíme v‰ak, Ïe
spoleãn˘m úsilím se nám podafií v pfií‰tích le-
tech fie‰it problémy a déle na‰i obec zvele-
bovat k prospûchu v‰ech obyvatel. Vûfiíme,
Ïe tento zámûr je v zájmu v‰ech obãanÛ,
a Ïe se nám podafií pro nûj získat i potfiebné
finanãní zdroje.

Ing. Miroslav Moucha
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rok Vodné 

bez 
DPH 
 

Vodné s 
DPH 

„stočné“bez 
DPH 

„stočné 
s DPH 

Cena celkem bez 
DPH 

Cena celkem s 
DPH 

2007 
 

25,20 26,46 17,90 18,79 43,10 45,25 

2008 25,20 
 

27,47 17,90 19,51 43,10 46,98 

Odeãty vody za rok 2007
Od 1.12. odeãítáme a registrujeme stavy vodomûrÛ na síti. Pro urych-

lení vyúãtování vodného a stoãného jsme zfiídili e-mailovou adresu
(odecet@velke-brezno.cz), na které mÛÏete hlásit stavy vodomûrÛ. Ke
správnému nahlá‰ení je tfieba uvést jméno, adresu, stav vodomûru , pfií-
padnû jeho ãíslo. 

Dal‰í moÏností nahlá‰ení stavu vodomûru je na telefonu 412 228 340,
nebo SMS na telefon 606 612 647. Informace o stavu mÛÏete hlásit do
4.1.2008. Zálohy za rok 2007 hrazené pokladnou lze platit nejpozdûji do
20.12.2007.

PrÛbûÏnû budou provádûny odeãty pracovníky na‰eho útvaru. V pfií-
padû, Ïe nebudete doma zastiÏeni, budete mít ve schránce avízo a v˘zvu
k nahlá‰ení stavu vodomûru, eventuelnû si mÛÏete dohodnout na vodá-
renském provozu konkrétní termín odeãtu. V pfiípadû, Ïe nevyuÏijete Ïád-
nou z moÏností, bude Vám vodné a stoãné úãtováno podle spotfieby
z minulého roku.

Vyúãtování za rok 2007  bude provedeno v prÛbûhu mûsíce ledna
a února 2008 jako obvykle zasláním faktury.              Vûra Nováková

vedoucí vodárenského a kanalizaãního provozu

Cena vodného
a stoãného pro rok 2008

Základní cena vodného  a stoãného pro rok 2008 zÛstává stejná jako
v roce leto‰ním , mûní se pouze DPH a to z 5% na 9%.

K budoucímu v˘voji cen je nutno konstatovat, Ïe tak jak jsou ze zá-
kona nastaveny podmínky provozování a údrÏby vodovodÛ a kanalizací,
je nutno poãítat s dal‰ím nárÛstem cen v této oblasti. Vodní hospodáfiství
má b˘t samofinancovateln˘m odvûtvím s trvale udrÏiteln˘m provozem,
coÏ pfiedpokládá, Ïe na v‰echny opravy a rekonstrukce stávajícího zafií-
zení si musíme vytvofiit finanãní rezervy. Tato oblast nebude dotována
státem ani nik˘m jin˘m. 

Vodárensk˘ a kanalizaãní provoz bude v roce 2008 zpracovávat Plán
financování obnovy vodovodÛ a kanalizací pro celé na‰e správní území
na dobu 10 let.

Plán schvaluje zastupitelstvo obce a pfiedkládá se Ministerstvu zemû-
dûlství  âR. Tento dokument bude v budoucnu ovlivÀovat i cenu vodné-
ho a stoãného. ZároveÀ tím bude zaji‰tûna dlouhodobá provozuschop-
nost vodárensk˘ch a kanalizaãních sítí.                    Vûra Nováková

vedoucí vodárenského a kanalizaãního provozu 

Úpravy na vozovce Dûãínská
Z ohlasÛ, které okolo sebe sly‰ím, fiidiãi projíÏdûjící na‰í

obcí po  dokonãení stavebních   úprav na“ hlavní silnici“
nejsou zrovna nad‰eni . Nûkteré zásahy do vozovky  mnû
jako laikovi pfiipadají dosti krkolomné a tak ani  já jako fii-
diãka zrovna nejásám. Ale jako matka prvÀáãka jsem
spokojená a moc dûkuji. MnoÏství  automobilÛ projíÏdûjí-
cích  na‰í obcí  se totiÏ zvy‰uje kaÏd˘m rokem a jejich
rychlost byla jiÏ skuteãnû na pováÏenou.

Jsem ráda, Ïe vedení obce vyuÏilo realizace  pokládá-
ní nového povrchu na komunikaci mezi Ústím - Dûãínem
a vyjednalo s investorem tj. Krajsk˘m úfiadem v ÚL, Ïe
v‰echny úpravy vozovky, nové pfiechody a ãásti chodní-
kÛ, které byly právû dokonãeny nebudou stát na‰i obec
„ani korunu“.  ProtoÏe neznám normy,  které musel in-
vestor pfii realizaci dodrÏet, musím  konstatovat známé
pofiekadlo „ darovanému koni na zuby nehleì“. Dnes totiÏ
díky tomu mÛÏeme bez vût‰ích obav pustit pfies tuto ko-
munikaci samotné tfieba uÏ i ‰estileté  dûti.  Pfiechody
jsou bezbariérové, coÏ jistû uvítali jak maminky s koãárky
tak i seniofii. Také odli‰né  osvûtlení  nad pfiechody je
dobr˘ nápad, kter˘ zv˘‰í bezpeãnost pfii pfiecházení. Co
se t˘ká zajíÏdûní autobusÛ do zastávek  mimo vozovku,
urãitû pfiinese plynulej‰í prÛjezd jak Valtífiovem tak i Vel-
k˘m Bfieznem. 

Myslím si , Ïe nedÛvûra k nûãemu novému, pro nás fii-
diãe tfieba ne tak pohodlnému, po ãase zmizí, sundáme
nohu z plynu a uvûdomíme si, Ïe  nejsme na silnici  sami!

VÏdyÈ i my  fiidiãi jsme obãas chodci. 
Myslím, Ïe mohu tímto nejen za sebe podûkovat  ve-

dení obce.                                               E.Nováková

P¤ED

PO...

UKONâENÍ V¯PLATY P¤ÍSPùVKU
NA ZV¯·ENÉ ÎIVOTNÍ NÁKLADY

Na základû zák.ã. 261/2007 Sb.,  O stabilizaci vefiejn˘ch rozpoãtÛ,  ãl.
LXI, bude zru‰ena v˘plata pfiíspûvku na zv˘‰ené Ïivotní náklady, a
to od 1.1.2008. Poslední v˘plata tohoto pfiíspûvku náleÏí v mûsíci
prosinci 2007. Pfiíspûvek na zv˘‰ené Ïivotní náklady vyplácel povûfien˘
obecní úfiad obãanÛm, pouÏívajícím trvale ortopedické, kompenzaãní
nebo jiné pomÛcky, kter˘m vznikaly v souvislosti s pouÏíváním tûchto po-
mÛcek zv˘‰ené Ïivotní náklady, a to aÏ do v˘‰e 200,-Kã/mûsíãnû.

Dále se tento pfiíspûvek poskytoval úplnû nebo prakticky nevidom˘m
obãanÛm, ktefií jsou soustavnû pracovnû ãinní nebo se pfiipravují na  pra-
covní uplatnûní soustavn˘m v˘cvikem nebo studiem, nebo ktefií jsou po-
Ïivateli sirotãího dÛchodu.I v tomto pfiípadû ãinil pfiíspûvek maximálnû
200,-Kã/mûsíãnû.                   Pavlína Linková, Úsek sociálních vûcí
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ÚdrÏba bytového fondu obce
VáÏení obãané, v ruce drÏíte vydání „Vel-

kobfiezeÀského zpravodaje“, ve kterém bych
Vás chtûl informovat o nejdÛleÏitûj‰ích skuteã-
nostech a problémech souvisejících se správou
a údrÏbou bytového fondu obce. Rozsah ãin-
nosti správy obecního majetku je velk˘ a spo-
leãensk˘ dopad je mimofiádn˘. V poslední dobû
jsme obdrÏeli od obãanÛ, ktefií bydlí v obecních
bytech fiadu stíÏností, které se t˘kaly ‰patného
stavu bytového fondu. Z velké ãásti je nutné
fiíci, Ïe jsou oprávnûné. Jde napfi. o zatékání do
objektÛ, kde pfiíãinou je ‰patn˘ stav stfie‰ních
krytin,rozpadající se okna, plíseÀ v bytech, pro-
padají se podlahy apod.. K tomu se v leto‰ním
roce pfiidalo nûkolik havárií, které se musely
neodkladnû fie‰it. Jednalo se o zkolabování
systémÛ topení, havárie stfiech, kde pfiíãinou
byl siln˘ vítr. V leto‰ním roce jsme nezazname-
nali pfiípady, Ïe by byly zpÛsobeny ‰kody na
majetku chybou nebo opomenutím, ãi ne‰etr-
n˘m zacházením nájemcem bytu. 

Tyto a jiné skuteãnosti ovlivnily na‰e roz-
hodnutí ,fie‰it v rámci finanãních moÏností nû-
které závaÏné pfiípady, které zpÛsobovaly pro-
blémy a byly pfiedmûtem v˘‰e uveden˘ch stíÏ-
ností. 

UskuteãÀuje se v˘mûna stfie‰ních oken ve
Vítovû a v Ústecké ulici. Ve Valtífiovû jsme ve
dvou bytech provedli montáÏ nového plynové-
ho ústfiedního topení, kde doposud byla aku-
mulaãní el. kamna. V Zahradní ulici byla pro-
vedena rekonstrukce bytu jejíÏ souãástí byla
montáÏ plynového topení a kompletní elektro-
instalace. V tomto trendu budeme pfií‰tí rok
pokraãovat. V rámci plnûní povinnosti norem
âSN a zákonÛ jsme provedli revize el. zafiíze-
ní spoleãn˘ch prostorÛ, plynov˘ch rozvodÛ,
hromosvodÛ ,komínov˘ch tûles a poÏárních
zafiízení. I tyto záleÏitosti byly finanãnû nároã-
né a ukrojily nám z finanãních prostfiedkÛ ne-
malé ãástky. 

Pfii sestavování rozpoãtu pro pfií‰tí rok
jsme sestavili fiebfiíãek prioritních akcí.
Chceme postupnû fie‰it tíÏivou situaci nû-
kter˘ch na‰ich nájemníkÛ, s cílem odstranit
nedostatky z minul˘ch let. 

Druhou skuteãností o které bych se chtûl
zmínit je prodej obecních bytÛ. Je to ze strany
obãanÛ velmi diskutovaná otázka, hlavnû pro-
dejní cena, která je stanovena na základû od-
hadu znalce a vychází z celé fiady podkladÛ.
Ná‰ názor je, Ïe cena bytov˘ch jednotek je
úmûrná a v budoucnu dojde urãitû k jejich
mnohonásobnému zhodnocení. Obãan kupuje
nejen bytovou jednotku, n˘brÏ pozemky a pfií-
slu‰enství , které k domu patfií. Je tfieba tuto in-
vestici hodnotit spí‰e z hlediska budoucnosti,
získání bytu do vlastnictví bude provázeno
nejen obtíÏností jeho získání, n˘brÏ i jeho fi-
nanãní nedostupností. 

Obec nemá a ani v blízké budoucnosti
mít nebude dostateãné mnoÏství finanãních
zdrojÛ na to, aby uvedla a udrÏela stav by-
tového fondu na úrovni, kterou by si ná-
jemníci zaslouÏili. 

Je zde ale i jedna skuteãnost, o které bych
se rád zmínil a sice neplacení nájemného
v obecních bytech. Nájem bytu je v urãitém
smyslu specifická sluÏba a to ,Ïe nájemce bytu
je „chránûn zákonem“si dost lidí vysvûtluje po
svém a pronajímatelÛm,v tomto pfiípadû obci
dluÏí velké ãástky a to i bez zápoãtu z prodle-
ní. Rozborem jsme zjistili, Ïe k neplacení ná-
jemného dochází jednak v pfiípadech sociálních
obtíÏí obãanÛ, ktefií se pfiechodnû/napfi. ze
zdravotních dÛvodÛ, z dÛvodu ztráty zamûst-
nání/ dostanou do tíÏivé finanãní situace,
ov‰em mnohem poãetnûj‰í skupinu tvofií lidé,
ktefií si jsou vûdomi obtíÏné vymahatelnosti
práva. Pro první skupinu lidí existuje nûkolik
forem soc. pomoci- pfiíspûvek na bydlení, od-
klad splátek aj. Nezbytnou podmínkou pfiekle-

nutí této situace je, ale aktivní úãast samotné-
ho dluÏníka. 

Mnohem problematiãtûj‰í skupinou jsou ti,
co své finanãní závazky neplní ze sportu,
a jsou pfiesvûdãeni o tom, Ïe s nimi nikdo nic
neudûlá. Ale tak uÏ to v souãasnosti opravdu
není. V novele obãanského soudního fiádu totiÏ
uÏ není nutné, aby se neplatiã dostavil k soudu
osobnû. 

Tak se mÛÏe stát i to, Ïe dluÏníku ignorující-
mu v‰echny obsílky a v˘zvy, zazvoní u dvefií
exekuãní vykonavatel s rozhodnutím o soudním
vystûhování. Nelze pfiece stále do nekoneãna
tento stav tolerovat na úkor jin˘ch obãanÛ, ktefií
si své závazky plní. Peníze tûchto dluÏníkÛ
pfiece chybí zase na opravy bytÛ, domÛ a ji-
n˘ch investic 

UpozorÀujeme tímto ty, kter˘ch se tato pro-
blematika t˘ká, aby si uvûdomili, Ïe dojde sku-
teãnû k ukonãení tolerance ze strany obce. Si-
tuace se musí fie‰it, fie‰me jí spoleãnû. . 

Kurka Pavel
vedoucí správy obecního majetku 

Z ãinnosti sociální
a zdravotní komise

V leto‰ním roce provedla pûtiãlenná komise ve sloÏení pí. Suchá, Prokopová, Klajsnerová,
Tauschová a Dvofianová fiadu náv‰tûv v rodinách na‰ich spoluobãanÛ. Hlavním úkolem ko-
mise po 1. lednu 2007 bylo saznámit star‰í a sociálnû potfiebné obãany s nov˘m zákonem o
sociálních sluÏbách. Nav‰tívily jsem celkem 9 vytipovan˘ch rodin. Chtûly jsme b˘t nápomoc-
ny - seznámit obãany s nov˘m zákonem, vysvûtlit nûkteré nejasnost, poradit kam se se Ïá-
dostí o pfiíspûvek obrátit apod. 

Tradicí v obci se jiÏ stalo vítání nov˘ch obãánkÛ do Ïivota. Letos jsme pfiívítali spolu se sta-
rostou obce ing. Mouchou celkem 34 dûtí - z toho 15 dûvãástek a 19 chlapcÛ.

Vítání je jistû slavnostní chvíle nejen pro rodiãe dûtí, ale také pro jejich prarodiãe a ostat-
ní ãleny rodiny. Rodiãe dûtí obdrÏí jako vzpomínku na tento den kníÏeãku „ Na‰e dítû“ a dûti
pak malou hraãku.

Touto formou bychom chtûly podûkovat pí. uãitelce Kováãové, která se Ïákynûmi Z· ve
Velkém  Bfieznû pfiipravuje mal˘ kulturní program.

Pfiály bychom si, aby i v pfií‰tím roce pfiibyli noví obãánci v tak hojném poãtu jako letos. 
Nedílnou souãástí práce komise jsou i náv‰tûvy na‰ich star‰ím spoluobãanÛ pfii pfiíleÏitos-

ti jejich Ïivotních v˘roãí. Slavnostní zápis do kroniky obce letos provedlo 

6 obãanÛ  narozeni v roce 1937
7 obãanÛ  narozeni v roce 1932
4 obãani   narozeni v roce 1927
5 obãanÛ  narozeni v roce 1922

V‰em je‰tû jednou blahopfiejeme.

Rády bychom Vám pfiipomûly, Ïe se se sv˘mi problémy a starostmi z oblasti sociální  mÛ-
Ïete kdykoliv obrátit na v˘‰e jmenované ãlenky komise.

Závûrem malé rekapitulace práce komise bychomVám v‰em chtûly popfiát hezké Vánoce
a v nadcházejícím roce 2008 pevné zdraví, ‰tûstí a spokojenost.

Za komisi: M. Dvofianová
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K PRODEJI OBECNÍCH DOMÒ

BBBBuuuu dddd eeee     jjjj eeee zzzz dddd iiii tttt     pppp oooo uuuu zzzz eeee     ffff iiii rrrr mmmmaaaa
AVE CZ Ústí nad Labem, s.r.o.

VáÏení spoluobãané,
jak jsme Vás jiÏ v minulém ãísle Velkobfiezenského zpravodaje infor-

movali, dojde od nového roku 2008 ke zmûnám ve svozu a likvidaci od-
padÛ na území obce Velké Bfiezno a Valtífiov. 

Vedení obce Velké Bfiezno vyhlásilo (zaãátkem roku 2007) v˘bûrové
fiízení na svoz a likvidaci odpadÛ pro celou obec Velké Bfiezno a Valtí-
fiov.  Vítûzem se samozfiejmû stal ten, kdo nabídl nejniÏ‰í náklady za tyto
sluÏby, tedy AVE CZ Ústí nad Labem, s r.o.

K jak˘m zmûnám tedy dojde?
■ V první polovinû ledna dojde k v˘mûnû odpadov˘ch nádob, u ob-

ãanÛ, ktefií mají nádobu firmy Deratiz za nádobu firmy AVE CZ Ústí nad
Labem. 

■ Budou se mûnit v‰echny odpadové nádoby o objemu 110 litrÛ (ple-
chové), z dÛvodu nízké Ïivotnosti a budou nahrazeny nádobou 80 litrÛ
nebo 120 litrÛ, podle poãtu trvale hlá‰en˘ch osob v daném ãísle popis-
ném, tedy dle dosavadního systému - 30 litrÛ / 1 osoba / t˘den.

■ Bude zaveden jednotn˘ v˘voz nádob - 1x t˘dnû, z tohoto dÛvodu
dojde i k moÏné v˘mûnû popelnic u nûkter˘ch dosavadních odpadov˘ch
nádob (dle v˘‰e uveden˘ch kritérií (podmínek)).

■ V pfiípadû, Ïe obãan (domácnost) bude chtít vût‰í odpadovou ná-
dobu, lze po dohodû se sl. Pokornou.

POZOR - k v˘mûnám odpadov˘ch nádob bude docházet jiÏ od 10.
prosince 2007! Ti ktefií mají popelnici ãi kontejner od firmy Deratiz,
bude sice také pfiistavena nová odpadová nádoba firmy AVE CZ, ale
vyváÏet se bude aÏ od 1.1.2008. Z tohoto dÛvodu Vás Ïádáme, abys-
te nádoby nenaplÀovali, neboÈ se do v˘‰e uvedeného data oprav-
du vyváÏet nebudou!!!

Ráda bych také opût obãany motivovala ke tfiídûní odpadu. Bûhem le-
to‰ního roku do‰lo k roz‰ífiení sbûrn˘ch nádob na separovan˘ odpad a
to o nádobu na SKLO. Také se zmûnila nádoba na PET lahve a to ze
zvonu, kter˘ nyní slouÏí k tfiídûní skla, na plastov˘ kontejner. Dále také
stojí za zmínku roz‰ífiení sbûrn˘ch míst a to do ul. ·kolní, Tovární a Z·. 

Z tûchto v˘‰e uveden˘ch dÛvodu, by bylo také namístû pfiipomenout

i druhou stránku vûci a to povinnosti a zákazy, t˘kajících se tfiídûní a uklá-
dání ostatních odpadÛ do odpadov˘ch nádob, vyplívající z platné místní
Obecnû závazné vyhlá‰ky obce Velké Bfiezno ã. 2/2003. 

Tak tedy z povinností obãanÛ by bylo dobré pfiipomenout, Ïe obãan
je povinen odkládat komunální odpad na místech k tomu urãen˘ch a
sbûrné nádoby vyuÏívat pouze k úãelu, pro kter˘ jsou urãeny a nepfie-
plÀovat je.

Z druhé strany je zakázáno do sbûrn˘ch nádob na komunální odpad
ukládat nebezpeãn˘ odpad, stavební suÈ, zeminu a jin˘ podobn˘ odpad,
objemn˘ odpad, odpad ze zelenû, pruÏiny nebo jin˘ odpad mûnící svÛj
tvar zejména vûtve, vánoãní stromky, uhynulá zvífiata a jejich ãásti, hork˘
popel, tekuté odpady.Do sbûrn˘ch nádob urãen˘ch pro tfiídûné druhy od-
padÛ ukládat jiné druhy komunálního odpadu.

Za poru‰ení povinností uloÏen˘ch obecnû závaznou vyhlá‰kou
mÛÏe b˘t obãanovi uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e 30 tis. Kã. 

V pfiípadû dal‰ích dotazÛ se obraÈte na Obecní úfiad - sl. Pokornou.
Libu‰e Pokorná

Na poãátku léta jsme se náhodnû
dozvûdûli o tom, Ïe církev prodává
vefiejnou nabídkou budovu starého
zámku Klá‰terní 1 vyuÏívanou Domo-
vem seniorÛ. Provozovatel domova,
Mûsto Ústí n.L., o tuto budovu zájem
nemûlo, kanceláfie a kuchyÀ v ní
umístûné pfiemístí do novostavby.
Námi pfiedloÏen˘ návrh na koupi sta-
rého zámku obsahoval námût umístit
zde vefiejnû prospû‰né sluÏby, jako
obecní úfiad a zdravotní stfiedisko a fi-
nancovat koupi prodejem uvolnû-
n˘ch objektÛ v draÏbû. V‰ichni ãleno-
vé zastupitelstva se shodli na koupi
této v˘znamné historické budovy pro

obec, av‰ak k navrhovanému vyuÏití
shoda nebyla.  Koupû starého zámku
byla realizována.

V ‰iroké diskuzi bylo zastupitel-
stvem rozhodnuto o jeho vyuÏití pro
obecní úfiad i pro to, Ïe souãasná bu-
dova obecního úfiadu nutnû jiÏ vyÏa-
duje velkou opravu a rekonstrukci. 

Dále probíhá diskuze o moÏnosti
vyuÏití takto uvolnûné budovy obec-
ního úfiadu pro zdravotní stfiedisko.
Pokud bude nalezena shoda s tímto
vyuÏitím a ovûfieno, Ïe prostorovû
tato budova vyhovuje, mohlo by sem
b˘t po rekonstrukci zdravotní stfiedis-
ko pfiemístûno. 

Pak bude nutno hledat novou
náplÀ objektu souãasného zdravotní-
ho stfiediska pro vefiejné sluÏby.
MoÏná pro ‰kolství. Pokud by se
vhodná náplÀ uvolnûného objektu
nena‰la, pak by byl vhodn˘ jeho pro-
dej.

Z uvedeného vypl˘vá velká finanã-
ní i ãasová nároãnost tohoto zámûru,
kter˘ by mohl b˘t fie‰iteln˘ v pfií‰tích
nûkolika letech s pomocí dotací z EU.  

Tento zámûr by jistû pomohl ke
zkvalitnûní vefiejn˘ch sluÏeb obãa-
nÛm na‰í obce a proto jej prosazuje-
me. 

Ing. Miroslav Moucha
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Obec a Obecní úfiad ve Velkém Bfieznû
VáÏení spoluobãané,
Rád bych Vám v tomto ãlánku krátce pfied-

stavil ná‰ Obecní úfiad ve Velkém Bfieznû a in-
formoval o tom, co vyfiizuje a na koho se obrá-
tit v pfiípadû, Ïe budete projednávat nûkterou
z úfiedních záleÏitostí nebo se obracet se sv˘mi
pfiipomínkami na samosprávu obce. 

Obec jako taková je základní jednotkou ve-
fiejné správy, tj. samosprávy a zpravidla
v rÛzné mífie podle typu obce i státní správy.
Nejvy‰‰ím orgánem obce je obecní zastupitel-
stvo a rada obce. 

Navenek obec reprezentuje starosta, kter˘
stojí i v ãele obecního úfiadu. Z hlediska stát-
ní správy se obce, které jsou povûfiené ‰ir‰í
pÛsobností státní správy, oznaãují jako obce
s povûfien˘m Obecním úfiadem (neoficielnû
téÏ obce II. stupnû tzv.dvojky). Obec Velké
Bfiezno je právû obec s povûfien˘m Obecním
úfiadem. V b˘valém okrese Ústí nad Labem
jsou dvojky pouze dvû, a to Velké Bfiezno
a Libouchec. Ostatní malé obce jsou I. napfi.
Malé Bfiezno a vût‰í mûsta III., napfi. Ústí nad
Labem.

Obecní úfiad plní úkoly, které mu uloÏí obec-
ní rada nebo zastupitelstvo a pomáhá jednotli-
v˘m komisím a v˘borÛm zastupitelstva v jejich
ãinnosti a souãasnû zaji‰Èuje v˘kon státní sprá-
vy v rozsahu svého povûfiení. 

S âÍM A NA KOHO SE NA Ú¤ADù 
VE VELKÉM B¤EZNù OBRÁTIT:
■ Matrika a evidence obyvatel - paní Jana

Mottlová - sÀatek, narození, úmrtí, trval˘
pobyt, ovûfiení podpisÛ, obãanské prÛkazy,
v˘pis  z rejstfiíku trestÛ

■ Stavební úfiad - pan Jan Smutn˘ a sl.
Olga Bukoviãová - fiízení o realizaci staveb
od zahradních altánÛ aÏ po rodinné domy,
demoliãní v˘mûry, povolení k odbûru pod-
zemní a povrchové vody pro maloodbûrate-
le, státní stavební dohled

■ Správa dopravy silniãního hospodáfiství
a obecních pozemkÛ - sl. Katefiina Jelín-
ková - Dozor a správa na místních komuni-
kacích, správa hfibitova ve Valtífiovû, eviden-
ce - Prodej a pfiípadn˘ pronájem obecních
pozemkÛ, v˘kopové povolení na komunika-
cích, asistentka tajemníka a starosty

■ Správa obecního majetku - pan Pavel
Kurka a paní Marcela Tomanová - Bytov˘
fond, zaji‰Èování údrÏby a oprav, správa
obecního majetku (chodníky, nebytové pro-
story, údrÏba vefiejn˘ch prostranství, zelenû,
vefiejného osvûtlení a celkov˘ pofiádek
v obci). ÚdrÏbu vefiejn˘ch prostranství zaji‰-
Èuje prostfiednictvím vefiejnû prospû‰n˘ch
pracovníkÛ, kter˘ch obec v souãasné dobû
zamûstnává patnáct.

■ Îivotní prostfiedí, odpady - sl. Libu‰e Po-
korná - správní ãinnost ve vztahu k Ïivotní-
mu prostfiedí a ovzdu‰í, odpadové hospo-
dáfiství (popelnice, svoz velkoobjemového

a kontejnerového odpadu, aktualizace webo-
v˘ch stránek obce)

■ Vodní hospodáfiství - paní Vûra Nováková
a pani Hana Fridrichová - Správní ãinnost
ve vodním hospodáfiství, zaji‰Èování provozu
údrÏby vodovodních a kanalizaãních sítí,
správa poplatkÛ (vodné, stoãné)

■ Finanãní oddûlení - paní Hana Fuchsová
a paní Iva Ippoldtová - Zaji‰Èuje ve‰keré
ekonomické záleÏitosti jak pro obec tak pro
Obecní úfiad. Správa poplatkÛ za psy a v˘-
herní hrací automaty. 

■ Sociální odbor - sl. Pavlína Linková - Za-
ji‰tûní sociálních dávek pro v‰echny obãany
Velkého Bfiezna a obcí, které spadají do na-
‰eho správního území, sociálnû právní pora-
denství

■ Tajemník obecního úfiadu - pan Karel
Jungbauer - Je podfiízen starostovi obce
a plní úkoly stanovené zastupitelstvem,
radou obce a starostou. ZároveÀ plní úkoly

statutárního orgánu zamûstnavatele, podob-
nû jako fieditel organizace. 

■ Starosta obce - Ing. Miroslav Moucha - Je
nejvy‰‰í pfiedstavitel obecní samosprávy, vy-
konává obecní správu a zastupuje obec 
navenek jako statutární zástupce. Starosta
pochází z v˘razu „starati se“. 

• • •
Chtûl jsem jen v krátkosti pfiedstavit co ná‰

Obecní úfiad zabezpeãuje a na koho se v jed-
notliv˘ch záleÏitostech obrátit. Samozfiejmû za-
ji‰Èuje spousty dal‰ích úkolÛ, které vypl˘vají ze
zákonÛ vÛãi státu a dal‰ím organizacím. 

• • •
Závûrem bych Vám v‰em chtûl jménem

sv˘m a v‰ech zamûstnancÛ popfiát v novém
roce 2008 mnoho ‰tûstí, zdraví, a v pfiípadû, Ïe
nav‰tívíte Ná‰ Obecní úfiad i spokojenost s vy-
fiízením Va‰ich poÏadavkÛ.

Jungbauer Karel,
tajemník Obecního úfiadu 

NùCO MÁLO Z DOPRAVY
Rádi bychom Vám pfiiblíÏili, co si pfiedstavit pod pojmem „Zvlá‰tní uÏívání“ místních komunika-

cí. K uÏívání místní komunikace (komunikace, krajnice, chodník, pfiilehlé zelené pásy) zpÛsobem
jin˘m neÏ obvykl˘m nebo k jin˘m úãelÛm, neÏ pro které je urãena (k uÏití silniãních a jin˘ch mo-
torov˘ch vozidel a chodci) je tfieba povolení pfiíslu‰ného silniãního správního úfiadu  (obecní úfiad
Velké Bfiezno), s pfiedchozím souhlasem vlastníka dotãené komunikace a pokud toto zvlá‰tní uÏí-
vání mÛÏe ovlivnit bezpeãnost a plynulost silniãního provozu, také pfiedchozí souhlas Policie âR.

Po doloÏení v‰ech podkladÛ a stanovisek vydá Obecní úfiad  rozhodnutí o povolení zvlá‰tního
uÏívání na základû písemné Ïádosti na dobu urãitou. 

Co se stane, nepoÏádá-li se o zvlá‰tní uÏívání? 
Napfi. Provede-li se  nepovolen˘ v˘kop do komunikace, tento ãin se stává pfiestupkem a zde

mÛÏe b˘t uloÏená  pokuta.
Mezi zvlá‰tní uÏívání patfií:

• umisÈování, skládání a nakládání vûcí nebo materiálÛ neslouÏící k údrÏbû nebo opravám tûchto
komunikací (stavební hmoty, odpad, paliva...), nebudou-li neprodlenû odstranûny, 

• provádûní stavebních prací (v˘kopy, le‰ení)
Plánujete-li stavební práce a pfii tom budete vyuÏívat ãást místní komunikace, pfiijìte k nám na

Obecní úfiad ve Velkém Bfieznû, kde Vám poskytneme ve‰keré informace.
Katefiina Jelínková, Obecní úfiad Velké Bfiezno

Zimní údrÏba místních komunikací
Nastává ãas zimní údrÏby místních komunikací v obci Velké Bfiezno a Valtífiov. 
Proto Vás opûtovnû upozorÀujeme na skuteãnost, Ïe dle zákona o pozemních komunikacích,

vlastník nemovitosti, která v zastavûném území obce hraniãí se silnicí nebo s místní komunikací,
odpovídá za ‰kody, jejichÏ pfiíãinou byla závada ve schÛdnosti na pfiilehlém chodníku, kter˘ byl
zneãi‰tûn nebo zde byl sníh ãi náledí. A proto z tohoto titulu Vás Ïádáme, o dodrÏování této od-
povûdnosti.

Sama obec Velké Bfiezno kaÏdoroãnû vydává maximální úsilí na tuto zimní údrÏbu, aby v‰ech-
ny obãany uspokojila. 

Touto cestou Vás opût  informujeme o tom, Ïe v dubnu roku 2005  Rada obce Velké Bfiezno
vydala Nafiízení o vymezení úsekÛ místních komunikací, na kter˘ch se nezaji‰Èuje odstraÀování
snûhu a náledí v zimním období. V tomto nafiízení jsou vyjmenovány konkrétní ãásti místních ko-
munikací a cest. Toto nafiízení je k nahlédnutí zde na Obecním úfiadû.

Dále Ïádáme fiidiãe motorov˘ch vozidel, aby pfii snûhov˘ch kalamitách neparkovali sv˘mi vo-
zidly na úzk˘ch komunikací, neboÈ technika, která provádí zimní údrÏbu zde neprojede a tak ulice
zÛstane i nadále neudrÏována.                                Hezké zimní radovánky Vám v‰em pfieje

Katefiina Jelínková, Doprava a silniãní hospodáfiství - Obecní úfiad Velké Bfiezno
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DDDD oooo tttt aaaa zzzz yyyy     oooo bbbb ãããã aaaa nnnn ÛÛÛÛ - odpovûì starostyCo dûlat pro
ãisté ovzdu‰í?

Pfiispût ke sníÏení zneãi‰tûní ovzdu‰í
a tím ke kvalitnûj‰ímu Ïivotnímu prostfie-
dí mÛÏe kaÏd˘ z nás. Zásadním fakto-
rem pro sníÏení zneãi‰tûní ovzdu‰í je
v˘bûr paliva a instalace moderních kotlÛ
s vysokou úãinností.

Jako obecní zásady pro hospodárn˘
provoz kotlÛ a nízkou tvorbu emisí
jsou dÛleÏitá následující opatfiení:

■ pouÏívejte kotel s vysokou úãinností
■ spalujte v kotli pouze pfiedepsané

palivo
■ provozujte kotel pouze na projekto-

van˘ v˘kon
■ pravidelnû ãistûte komín
■ nechte si pravidelnû sefiídit spalova-

cí zafiízení

DÛleÏit˘m faktorem pro ochranu
ovzdu‰í jsou rovnûÏ úspory ve spotfiebû
tepla a tím rovnûÏ v potfiebû spalování
paliv. Úspory mají dvojí efekt. Dojde ke
sníÏení zneãi‰tûní ovzdu‰í a zároveÀ
uspofiíte peníze za neprotopené palivo.
Zvlá‰tû v fiadû star‰ích budov znaãná
ãást tepla uniká zejména ‰patnû izolo-
van˘mi zdmi a okny. 

Snadná a levná opatfiení

■ Utûsnûte okna a dvefie. Rezervy
jsou zejména v prostupu tepla zabu-
dovan˘m oknem (prosklenou náplní,
rámem, osazením) a v provzdu‰nos-
ti zabudovaného okna.

■ OdstraÀte pfiekáÏky v cirkulaci tepla
ve vnitfiním prostoru (napfi. kryt top-
n˘ch tûles).

■ Instalujte za radiátor reflexní fólii,
která odráÏí teplo zpût do místnosti
(teplo jinak uniká zdí).

■ Vûtrejte krátce a intenzivnû.
■ Regulujte vlhkost vzduchu na tepel-

nou pohodu pomocí odpafiovaãÛ
vody, kvûtin apod.

■ Namontujte na topení termo ventily
(drÏí urãitou teplotu a nestává se, Ïe
je zima anebo pfietopeno).

■ Namontujte pokojov˘ termostat
(u plynového kotle zapíná kotel pfii
poklesu teploty pod zvolenou hodno-
tu).                    Libu‰e Pokorná

K problematice zdravotního stfiediska
- ohroÏení zdravotních sluÏeb v obci

Dotaz: Proã je nepofiádek kolem kuÏelníku ve Valtífiovû
Odpovûì :  KuÏelník byl v minulosti pronajat firmû Mirel. Správce konkurzní podstaty pronajat˘ ob-

jekt vyklidil zpÛsobem jak˘m lze vidût. Po mnoha urgencích slíbil pfiedání vyklizeného objektu a obec-
ního pozemku kolem do konce roku.

Dotaz: Proã uprostfied nového chodníku u obchodu ve Valtífiovû  je stojan závor.
Odpovûì : Nov˘ chodník povede podél silnice aÏ k autobusové zastávce za pfiejezdem. Pfiejezd a

závory jsou majetkem âesk˘ch drah. Jejich zástupci pfii jednání na místû nepovolili dokonãení chod-
níku na jejich pozemku a posunutí stojanu závor mimo trasu chodníku.

Informovali o jejich zámûru budoucí rekonstrukce pfiejezdu a závor. SnaÏíme se jednání s âeskou
dráhou o rekonstrukci Ïelezniãního pfiejezdu s parametry pro automobily i pû‰í, vãetnû podobného fie-
‰ení i na pfiejezdu u zámku a ‰koly.

Dotaz:  Bude v obci bankomat?
Odpovûì: O instalaci bankomatu v obci jsme jednali s âeskou spofiitelnou, která vlastní nejhustûj-

‰í síÈ bankomatÛ v âR. Ta podmiÀuje instalaci a provoz bankomatu cca 10 tisíci obyvatel ve spádo-
vém území. Této podmínce na‰e obec nevyhovuje a proto je odmítavé stanovisko. V dohledné dobû
proto bankomat v obci asi nebude.

Dotaz:  Bude kluzi‰tû ve Valtífiovû?
Odpovûì: JiÏ na loÀskou zimu jsme pfiipravili provizorní plochu pro kluzi‰tû na asfaltovém hfii‰ti za

klubovnou Spartaku Valtífiov. BohuÏel nebyl celou zimu mráz. JiÏ nyní je opût plocha pro kluzi‰tû pfii-
pravena. Pokud bude mrazivá zima bude zde ledová plocha pro bruslení mal˘ch i odrostlej‰ích.

Dotaz:  Proã je pod nov˘m dûtsk˘m hfii‰tûm u ‰koly pískovi‰tû? Pro venãení psÛ?
Odpovûì: Nejde o pískovi‰tû ale o bezpeãnou dopadovou plochu. Podle státních norem musí kaÏdé

herní zafiízení na dûtsk˘ch hfii‰tích kde hrozí pád dítûte z v˘‰ky pfievy‰ující jeden metr opatfieno do-
padovou plochou. Velikost této plochy je stanovena normou. Povrch je pfiedepsán pruÏn˘. Umûlá pû-
nová vrstva, vrstva kfiemiãitého písku nebo borky (kÛry) 30 cm. Cena umûlé pûny na potfiebné plo‰e
je nûkolik set tisíc korun, proto na doporuãení dodavatele byl pouÏit kfiemiãit˘ písek kter˘ je stále kypr˘
a tudíÏ pro dûti bezpeãn˘. Doufáme, Ïe majitelé psÛ v na‰í obci z obecnû lidsk˘ch dÛvodÛ nebudou
venãit psy na herní plo‰e pro dûti a doufáme, Ïe rodiãe hrajících si dûtí pomohou ohlídat hfii‰tû pfied
volnû pobíhajícími psy, napfiíklad zavíráním vrátek v plotû. Jsme si vûdomi, Ïe hfii‰tû s pískovou do-
padovou plochou není úplnû dokonalé, ale v rámci finanãních moÏností je optimální a bezpeãné.

V fiíjnu a listopadu jsme se spolu s místostarostou p. ·rámkem setkali s lékafii a
zdravotními sestrami na‰eho zdravotního stfiediska a lékárny. Tato jednání navazo-
vala na podobná jednání na jafie. Ubezpeãili jsme, Ïe prioritním zájmem obce i jejího
vedení je zachování, pfiípadnû zkvalitnûní podmínek poskytovan˘ch zdravotních slu-
Ïeb pro na‰e obãany i zdravotníky.

Zkvalitnûním je my‰len námût na pfiemístûní zdravotního stfiediska, pfiípadnû i lé-
kárny do jiného, vhodnûj‰ího, modernûj‰ího prostfiedí jak pro pacienty, tak pro zdra-
votníky. Tento námût nemá za cíl ohroÏení zdravotních sluÏeb v obci, ale naopak je-
jich zachování, pfiípadnû rozvoj a to jedinû ve spolupráci s jejich poskytovateli. Îe
„námût“ neznamená ultimatum, ale nabídku na spolupráci pfii fie‰ení.

V˘sledkem je vzájemné vyjasnûní nedorozumûní a dohoda o vzájemné spolupráci
na udrÏení a zkvalitnûní zdravotních sluÏeb v budoucnu.

ZároveÀ jsme byli seznámeni s nezvratn˘m faktem ukonãení ãinnosti stomatolo-
gické ordinace v na‰em zdravotním stfiedisku. DÛvodem je mal˘ zájem (poãet regist-
rovan˘ch klientÛ klesl pod 100 pacientÛ) a z toho vypl˘vající ekonomická neudrÏitel-
nost této ordinace. Na jiném místû tohoto zpravodaje je zvefiejnûno prohlá‰ení paní
MUDr  Jankovské  o její nabídce stomatologick˘ch sluÏeb pro její souãasné pacienty
v její ordinaci v Ústí n.L.

Nedostatek stomatologÛ a obvodních lékafiÛ v âeské republice a tím rÛst poãtu
obyvatel na jednoho lékafie, zaãíná mít dopad i na zdravotní sluÏby v na‰í obci. Ob-
vodní lékafi, dûtská lékafika, stomatoloÏka i lékárna poskytují své sluÏby na ãásteãn˘
úvazek a provozují je‰tû druhou ordinaci jinde. To je pro nû znaãnû ekonomicky za-
tûÏující. Ve spádové oblasti na‰eho zdravotního stfiediska Ïije pouze cca 3 tisíce oby-
vatel, z nichÏ mnozí zdej‰í sluÏby nevyuÏívají a nav‰tûvují své lékafie v Ústí. Pfies tato
nepfiíznivá fakta jsme pfiesvûdãeni, Ïe právû zkvalitnûní podmínek zdravotních sluÏeb
mÛÏe zv˘‰it poãet jejich klientÛ a tyto sluÏby v obci udrÏet.   Ing. Miroslav Moucha
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Z ãinnosti Základní ‰koly praktické 
Náv‰tûva kulturních akcí  
V fiíjnu jsme se 2x zúãastnili filmové projek-

ce v rámci festivalu Femina film v Severoães-
ké knihovnû v Ústí n.L.Îáci shlédli filmy na ak-
tuální spoleãenská témata, napfi. problematika
t˘ran˘ch  Ïen a Ïivot dûtí ve válkou postiÏe-
n˘ch oblastech. V listopadu jsme nav‰tívili na
Z· v˘ukov˘ pofiad „O star˘ch fiemeslech“.

SoutûÏe  - V prosinci probûhlo v DDM vy-
hodnocení ekologické soutûÏe „Zelená ‰kola“,
ve které jsme získali ãestné uznání. Ve v˘tvar-
né a literární soutûÏi „Mládí Ústecka za zdrav˘
Ïivotní styl“ pofiádanou SZÚ, jsme získali v ka-
tegorii kolektivních v˘tvarn˘ch prací 1.místo -
Ïáci 1.stupnû A.Leskotová, S.Verbná, L.Hudi a
M.Kajzr pod vedením p.uã.Mitové zaujali svou
spoleãnou prací „Na vrcholu“. V‰echny ocenû-
né práce budou k vidûní v DDM, dûti se jiÏ tû‰í
na slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ .  

Prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ - V
listopadu probûhla v kaÏdé tfiídû beseda s pre-
ventistou Mûstské policie v ÚL a akce ‰kolního
metodika prevence.V prosinci se je‰tû uskuteã-
ní beseda s pracovnicí obãanského sdruÏení
Drak. 

·KOLNÍ AKCE  
Podzimní v˘tvarné a pracovní dílny Fan-

tazie  - Pfii v˘bûru v˘tvarn˘ch technik a námû-
tÛ jsme vyuÏili inspirace a zku‰eností p.uã.Be-
ranové z úãasti na semináfii Ekoateliér-Podzim-
ní listí. Îáci se rozdûlili do 3 skupin a v prÛbû-
hu dopoledne se vystfiídali postupnû ve 3 díl-
nách. Vyrábûli napfi. dárkové ta‰tiãky s pod-
zimními motivy (vyuÏili jsme odpadní materiál -
tetrapakové krabice), vyzkou‰eli si zajímavé
v˘tvarné techniky pfii koláÏi z listÛ a v˘robû pa-
pírov˘ch stromÛ. V‰echny v˘tvarné práce a v˘-
robky se staly podzimní souãástí v˘zdoby
‰koly.

Den s Amosem aneb ‰kola hrou 
Po  ãervnovém pfiíznivém ohlasu jsme tuto

akci zafiadili i v novém ‰kolním roce. Îáci se
rozdûlili do 4 skupin, kaÏdá z nich v prÛbûhu
dopoledne pro‰la 4 stanovi‰tû,

kde se seznámili aktivní a zábavnou formou
s uãivem. Napfi. na stanovi‰ti „Poznej sám
sebe“

byly tématem sociálnû psychologické hry, na
stanovi‰ti „Sexuální v˘chova jinak“ se Ïáci za-
b˘vali vztahy mezi opaãn˘m pohlavím, zákoni-
tosti pfiírodních vûd si mohli sami vyzkou‰et pfii
pokusech  z fyziky a chemie na stanovi‰tích
„Fyzika zábavnû“ a „Chemie hrou“. Na závûr
jsme se v‰ichni se‰li, abychom zhodnotili práci
v jednotliv˘ch stanovi‰tích z pohledu ÏákÛ i uãi-
telÛ.Pfii tûchto ãinnostech plnili Ïáci zábavnou
formou nové prvky ‰kolního vzdûlávacího pro-
gramu , napfi. prÛfiezová témata.

Mikulá‰ská besídka v Domovû pro senio-
ry a ve ‰kole

Vystoupení k Mikulá‰i  v Domovû pro senio-
ry ve Velkém Bfieznû se stalo jiÏ tradicí. Den s Amosem aneb ‰kola hrou
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Lampionov˘ prÛvod

Îáci si pfiipravili program vánoãních koled a
písniãek. Mikulá‰sk˘ den pak pokraãoval  ve
‰kole, kde nejdfiíve v pfievlecích andûlÛ, ãertÛ a
mikulá‰e vystoupili studenti Gymnázia Jateã-
ní,ktefií pfiipravili v rámci dobrovolnické ãinnosti
pro na‰e dûti jiÏ druhou akci (poprvé uspofiá-
dali pro ty nejmen‰í dûtsk˘ den).Za písniãku
nebo básniãku byly dûti odmûnûny sladkost-
mi.Poté následovala mikulá‰ská diskotéka s
programem a promítání filmu.

Vzdûlávání pedagogÛ
Od zaãátku ‰kolního roku se pedagogiãtí

pracovníci zúãastnili nûkolika vzdûlávacích
akcí: ¤editelské paragrafy

Autoevaluace ‰koly
Pedagogick˘ pracovník ve víru paragrafÛ
Hry pro efektivní vyuãování
Úvod do první pomoci v ‰ikanování
Ekoateliér - Podzimní listí
Vánoãní vazba-adventní vûnce
Kapradí - tvofiivé dílny k ekologické a multi-

kulturní v˘chovû
Celostátní semináfi „·VP ‰kol vzdûlávajících

Ïáky s LMP“  
Plánované akce v prosinci 
Na poslední mûsíc roku je‰tû plánujeme

fiadu akcí, napfi. vánoãní v˘tvarné a pracovní
dílny Inspirace, kde budou Ïáci vyrábût vánoã-
ní dekorace a  drobné dárky a péct cukroví.

Na 19.12. pfiipravujeme vystoupení v koste-
le ve Valtífiovû, na poslední den vánoãní besíd-
ku. Îáci 5.,6. a 7.roã. nav‰tíví pfiedstavení di-
vadla Minor v Praze, zúãastníme se vyhodno-
cení soutûÏe „Mládí Ústecka za zdrav˘ Ïivotní
styl“.                                M.ProkÛpková

Klidné a pfiíjemné vánoãní svátky 
a v‰e dobré novém roce pfiejí 

Ïáci a pracovníci ‰koly

Cesta pohádkov˘m lesem s lampiony 
JiÏ 2.rokem jsme uspofiádali lampionov˘ prÛ-

vod. V loÀském roce jsme spoleãnû pro‰li obcí,
na jednotliv˘ch stanovi‰tích dûti plnily zábavné
úkoly, které pro nû pfiipravili star‰í spoluÏáci. V
cíli, kter˘ byl na ‰kolní zahradû, na dûti ãekala
ãarodûjnice s kouzeln˘m lektvarem a sladkost-
mi za splnûné úkoly. Letos byl lampionov˘ prÛ-
vod spojen s Cestou pohádkov˘m lesem.

Sraz ÏákÛ, rodiãÛ a dal‰ích zájemcÛ byl
pfied ‰kolou a se‰lo se nás hodnû, stejnû jako
minul˘ rok. Zapálili jsme lampiony a vydali se
smûrem ke hfii‰ti, kde Pohádkov˘ les zaãínal.
Na cestû kolem Labe na dûti ãekali ãertíci, pi-
ráti, princezny a dal‰í pohádkové postavy se
sv˘mi úkoly. Splnit je musel kaÏd˘, kdo chtûl
vstoupit do na‰í kouzelní zahrady, neboÈ jen
za na‰etfiené Ïetony ãarodûjnice dûtem vyda-
la odmûnu. A tak v‰ichni lovili kuliãky z ãerto-
vy jámy nebo tfieba krmili hladovou d˘ni. Cesta
pohádkov˘m lesem konãila na zahradû na‰í
‰koly, kde si kaÏd˘ za získané Ïetony mohl vy-
brat sladkou odmûnu. Role pohádkov˘ch po-
stav se opût dobfie zhostili star‰í Ïáci, ktefií po-
máhali i s pfiípravou akce. A ãím nalákáme dûti
pfií‰tí rok? Mají se zase na co tû‰it, bude to i
zkou‰ka odvahy.                         L.Mitová

Den s Amosem aneb ‰kola hrou
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Co nového v základní ‰kole

Exkurze do matefiské ‰kolky
Îáci 8. tfiíd  v rámci pfiedmûtu Svût práce ‰li nav‰tívit matefiskou  ‰kol-

ku ve Velkém Bfieznû. Îáci se mohli podívat, jak se dûti uãí angliãtinu -
právû probíraly ãásti tûla - a také si s nimi mohli chviliãku hrát. V‰ichni
se tak vrátili do sv˘ch vlastních „‰kolkov˘ch“ let.

Od paní uãitelky Îelezné dostali Ïáci pracovní list  s otázkami t˘kající-
mi se práce uãitelek matefiské ‰kolky. Na nû se mohli zeptat paní fiedi-
telky Jaro‰ové. 

V rámci pfiedmûtu Svût práce „osmáci“ jiÏ nav‰tívili ústeck˘ úfiad práce
a byli se také podívat na Veletrhu vzdûlávání 2008. V plánu jsou je‰tû
dal‰í exkurze zamûfiené na jejich budoucí zamûstnání

Andrea ·icová, 8. A, Mgr.Eva Îelezná

Mimofiádn˘ sportovní úspûch
na‰í Ïákynû

Îákynû 6. tfiídy Z· Velké Bfiezno Monika Cermanová se vûnuje spor-
tovnímu aerobiku v Aerobic junior klubu Ivany MrÀákové. Jako mistrynû
âeské republiky 2007 byla nominována se sv˘m t˘mem na ‰ampionát
kadetÛ FISAF World Champions Sports Aerobic a Fittness Teams 2OO7,
kter˘ se konal v Bûlehradu. Trio dûvãat z Junior Clubu nakonec z mist-
rovství svûta kadetÛ pfiivezlo zlatou medaili. K úspûchu pfiidává své bla-
hopfiání i starosta obce ing. Moucha: „Vysoce oceÀuji v˘sledek, kter˘ do-
sáhla Monika Cermanová, a dûkuji za vzornou reprezentaci nejen ‰koly,
ale i na‰í obce!“

Plavání druh˘ch tfiíd
V e ãtvrtek 22. listopadu ukonãily druhé tfiídy tfiímûsíãní kurz plavání.

Bûhem nûj si Ïáci osvojili základní plavecké techniky a pokud nûktefií
mûli pfiedtím strach z vody, tak se ho jiÏ zbavili.

S nápadem pofiádat plaveck˘ kurz pfii‰ly paní uãitelky Zimová a Kur-
ková, které si také zajistily hodiny v plaveckém areálu v Dûãínû, kam je
vozil speciální autobus. V‰ech pfiibliÏnû ãtyfiicet dûtí si kurz fiádnû uÏilo a
poslední lekci pak zakonãilo jak jinak neÏ závodem v plavání. Na zábû-
ry z této poslední hodiny se mÛÏete podívat na na‰ich webov˘ch strán-
kách.

Pokud v‰e vyjde, budou od nového roku jezdit plavat také tfietí tfiídy.

Zubr Emil
Zubr Emil je zábavn˘ pofiad pro 6. tfiídy. Vymysleli ho lidé z Muzea

mûsta Ústí nad Labem a je o pravûku - jak lidé Ïili, co dûlali... Îáci si
bûhem nûj vyrábûjí z hlíny venu‰e, stfiílejí z luku, ve skupinkách si po-
malovávají obliãeje a vym˘‰lejí nûjak˘ rituál. Skupinka s nejlep‰ím rituá-
lem vyhraje pexeso Zubr Emil. Také nejhezãí  so‰ka venu‰e, tedy spí‰
její tvÛrce, je odmûn pexesem. 

V leto‰ním roce probûhl Zubr Emil u nás 2x (pro 6. B i 6.B) a v‰em
se pofiad líbil.                                              Václav Pfiibyl, 6. A
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Novinky na

základní ‰kole
Nûkolik tfiíd na‰í ‰koly nav‰tûvuje v˘uku plavání v plaveckém
areálu v Dûãínû.

Nûktefií tfiídní uãitelé zaãali t˘denní plány ãi dal‰í informace o ‰kole ro-
zesílat rodiãÛm mailem.

Îáci na‰í ‰koly se pod vedením sleãny uãitelky Hrdliãkové zú-
ãastnili národního kola Indiánské stezky v âeském ráji.

I letos sbírali Ïáci ka‰tany pro zvífiata.

Îáci 9.A,B se zúãastnili exkurze do ústeckého kamenolomu na
Mariánské skále.

Na podzim probíhal na Základní ‰kole ve Velkém Bfieznû  pod ve-
dením dr. Bärtla poãítaãov˘ kurz pro dospûlé. Nûkolik ÏákÛ 8. a
9. roãníku pomáhalo pfii v˘uce v roli asistentÛ. Bylo velmi zají-
mavé sledovat, jak Ïáci na‰í ‰koly pfiedávali vûdomosti dospû-
l˘m.

Îáci osm˘ch tfiíd nav‰tívili Úfiad práce v Ústí nad Labem, aby získali
pfiehled o situaci na trhu práce.

Nûkolik tfiíd na prvním stupni nav‰tívila s besedou Policie âR.

Opût pfiijeli do na‰í ‰koly pracovníci ústeckého muzea s interaktivním
pofiadem Zubr Emil.

Na internetové adrese
http://ustipost.cz/skola- velkebrezno/tv.php 
vysílá internetová televize PuberÈák Základní ‰koly ve Velkém
Bfieznû. Nabízí zprávy a televizní reportáÏe. Televizní studio
vzniklo díky projektu, kter˘ finanãnû podpofiilo Ministerstvo ‰kol-
ství, mládeÏe a tûlov˘chovy.

Veletrh vzdûlávání je akce, které se kaÏdoroãnû zúãastÀují Ïáci de-
vát˘ch a osm˘ch tfiíd na‰í ‰koly. I letos pomohla ÏákÛm se zoriento-
vat v nabídkách stfiedních ‰kol.

JiÏ poãtrnácté za sebou pojedou Ïáci devát˘ch tfiíd v doprovodu
sv˘ch uãitelÛ do Národního divadla. Je‰tû pfied pfiedstavením
absolvují prohlídku nejzajímavûj‰ích praÏsk˘ch památek. Letos
Ïáci uvidí klasické dílo ãeské literatury Babiãka. Hlavní roli bude
hrát Vlasta Chramostová. Akci finanãnû podpofiila Rada rodiãÛ.

12. 12. probûhla v aule ‰koly tradiãní akademie.

Poslední naplánovanou ‰kolní akcí v roce 2007 je tradiãní celo-
‰kolní vánoãní besídka v Tivoli.

Od záfií 2007 zaãal opût pracovat Îákovsk˘ ‰kolní parlament, kter˘
celkem tvofií 20 ÏákÛ. Cílem jeho ãinnosti je více zapojit Ïáky do
chodu ‰koly.

èáci, ktefií nav‰tûvují pfiedmût Svût práce, nav‰tívili velkobfiezen-
skou ‰kolku a seznámili se s jejím provozem a setkali se také s
dûtmi.

Tfiídní uãitelka 5. B Mgr. Hana Zatloukalová spoleãnû se sv˘mi dûtmi
pfiipravovali ve spolupráci se zubrnick˘m skanzenem vánoãní v˘zdo-
bu pro akci âeské Vánoce. V rámci tohoto projektu Ïáci nav‰tívili
skanzen a v˘zdobu sami instalovali.

5. 12. probûhla na horní budovû ãertovská ‰kola. âertovské pís-
niãky, ãertovské nápady, ãertovské kresby  ... Prostû ãertovsk˘
den!

PaedDr. Jan Darsa, fieditel ‰koly

Îákovsk˘ ‰kolní parlament
Po roãní pfiestávce obnovil svoji ãinnost ‰kolní Ïákovsk˘ parlament.

Pracují v nûm zástupci od pát˘ch do devát˘ch tfiíd. Pod vedením Mgr.
Jany Eislerové a Mgr. Moniky ·leisové, tak jako jejich pfiedchÛdci orga-
nizují rÛzné aktivity pro své spoluÏáky a snaÏí se pfiispût sv˘m dílem k
pfiíjemné atmosféfie ‰koly a zlep‰ení komunikace ‰kolního spoleãenství.
Na prvním snímk jsou ãlenové parlamentu pfied  zajímavou a neobvyklou
akcí. Strávili páteãní odpoledne a veãer pfii aktivitách, které pfiispûly nejen
k jejich vzájemnému poznání, ale mûli i dostatek ãasu dobfie naplánovat
celoroãní ãinnost. Zajímavé bylo bezpochyby i nocování ve ‰kole.

Není klobouk jako klobouk
Tvorba kloboukÛ a nápadit˘ch br˘lí, které pfiedvádûjí Ïáci na snímku,

byla souãástí dlouhodobého v˘tvarného projektu s názvem Lidská hlava
a co ji zdobí, kter˘ realizovali Ïáci 6.A pod vedením paní uãitelky Jany
Márové.
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O jednu pfiírodní dominantu ménû...
Ten, kdo se rád prochází na‰í obcí a vychutnává si zajímavosti, které

vytvofiila lidská ruka, ãi pfiíroda, nejspí‰ posmutní  v Zámecké ulici. 
Století a moÏná  i déle jsme mohli  obdivovat monumentálnost ãerve-

nolistého buku,  kter˘ sice od jara do pfiíchodu zimy clonil pohled na
zámek mohutnou, vínovû hnûdou korunou a po opadu listí zase tvofiil ‰e-
davou krajku vûtvoví, ale byl mimofiádn˘m ohraniãením zámeckého ar-
boreta.

Na zaãátku prosince byl tento  nádhern˘ exempláfi svého druhu v zá-
meckém parku pokácen.

Stalo se tak  po pfiedchozích odborn˘ch posouzeních a dal‰ích schva-
lovacích procesech. DÛvodem byl havarijní stav tohoto stromu - houba,
náklon,...(to jsou argumenty odborníkÛ a ÏadatelÛ o likvidaci).

Po pokácení hlavního kmene, zÛstala leÏet zcela zdravá , tvrdá dfiev-
ní hmota, která byla peãlivû a pracnû rozfiezána. 

V této dolní ãásti zámeckého parku zb˘vá je‰tû jeden obdivuhodn˘
jehliãnan, ale  spoleãnost mu dûlají okolní „nezámecké“ ol‰e a  náletové
kfioviny a  tisy.

Je samozfiejmostí, Ïe v‰e na tomto svûtû je pomíjivé,  jakkoliv statné
stromy  mají svoji  Ïivotnost, ale právû proto by mûl  b˘t kladen dÛraz
na obnovu takov˘ch míst jako jsou arboreta.  Z mého pohledu se v po-
sledních letech víc  kácí neÏ vysazuje.

PÛvodní majitel a zakladatel  parku hrabû Karel Chotek okolo svého
panství ve Velkém Bfieznû vynaloÏil nemalou námahu i nad‰ení pfii do-
váÏení vzácn˘ch dfievin, a na‰ím úkolem by mûla b˘t údrÏba, kterou,
doufám, není my‰leno jenom necitlivé odstraÀování  pfiestárl˘ch a po-
‰kozen˘ch stromÛ,  ale jin˘ zpÛsob záchrany a  hlavnû v˘sadby, aby se
mohli na‰i vnuci zastavit a  obdivnû zvednout oãi k dílu pfiírody.   

jako obyvatelka  Velkého Bfiezna  Hana Fuchsová

VáÏení obãané,
Oznamuji Vám, Ïe k datu 15.12.2007 konãím s provozováním stomatologické praxe zde ve Vel-

kém Bfieznû. Vypl˘vá z toho, Ïe pacienti, ktefií jsou v na‰í ordinaci zaregistrováni (to znamená, Ïe
pravidelnû docházejí alespoÀ 1x za rok na preventivní prohlídky) pokud budou mít zájem, mohou
se napfií‰tû objednat na telefonním ãísle 475 530 364, kde jim sdûlíme termín a adresu pfií‰tí ná-
v‰tûvy. Ráda bych vyuÏila této moÏnosti a podûkovala paní Zdenû Horákové za její dlouholetou
a ãasto obûtovanou práci po boku fiady m˘ch kolegÛ stomatologÛ zde pÛsobících. 

Vám v‰em, sv˘m pacientÛm, pfieji hodnû zdraví v pfií‰tím roce a tû‰ím se s Vámi nashledanou
v nové ordinaci.                                                                    MUDr. Hana Jankovská

Na vãerej‰í ne-
dûli pfiipadl podle
kalendáfie státní
svátek.  Tû‰il
jsem se,  jak v

klidu a pohodû si tohoto dne uÏiju. JenÏe pro-
gramovou reÏii oslav v na‰í ulici urãili mí sou-
sedé. Jako by se dohodli, Ïe oslaví státní svá-
tek hudebním koncertem, úderem deváté hodi-
ny se ulicí rozeznûlo neprve hudební trio, po-
zdûji uÏ kvarteto ve sloÏení tfiech cirkulárek a
jedné motorové pily. Zfiejmû se ale nedohodli,
v jaké budou hrát tóninû,  a kaÏd˘ si naladil
svÛj nástroj jinak. Pravda je, Ïe si asi s ladû-
ním moc práce nadali, a zuby jejich nástrojÛ
postrádaly tu správnou ostrost a geometrii.
Hráli samé známé odrhovaãky, a  kvalitu dohá-
nûli kvantitou. ¤ev to byl nesmírn˘. K polední-
mu dva muzikanti odpadli, zbylí dva v‰ak mu-

zicírovali dál i po obûdû a k pozdnímu odpo-
ledni zbyl uÏ jen jeden sólista, za to v‰ak nej-
silnûj‰í, kterému elán vydrÏel aÏ do setmûní.

Vzpomínám si, jak pfied 2 lety mÛj soused
sekal v nûdûli zahradu a druh˘ soused na nûj
vlítnul, Ïe mu ru‰í jeho odpolední siestu a tvrdil
pr˘ cosi o pfiestupkové komisi. Teì zfiejmû uÏ

nedûlní siestu nedrÏí, neboÈ ãást sváteãní hu-
dební produkce se konala pfiímo pod jeho okny.
Nebudu jmenovat hudebníky, ale kaÏdému  asi
dojde, ktefií virtuosové zpestfiili v na‰em okolí
sváteãní atmosféru, neboÈ kolem jejich obydlí
se hromadí zásoby dfieva aÏ do roku 2014.

S úctou obãan Jifií ¤ehák

NEVÁÎNù, NA VÁÎNù TÉMA ... Z PERA NA·EHO SPOLUOBâANA ...

Jak jsem oslavil státní svátek



ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV  ● 13 / 2007

Zajímavé mapy Velkého Bfiezna a okolí
Ve ‰kole ãasto pfii vyuãování zji‰Èujeme, Ïe k získání vztahu

k obci a jejímu okolí je potfieba poznat historii místa, ve kterém Ïi-
jeme. MoÏná pohled na dvû mapy Velkého Bfiezna a okolí  pfiekva-
pivû ukáÏe, jak je historie Velkého Bfiezna bohatá a zajímavá a téÏ
sahá hluboko do minul˘ch století. 

První mapa vznikla v roce 1716 a jejím autorem je Nûmec Jan
Kry‰tof Müller. NeÏ mohla b˘t mapa vyti‰tûna, musela b˘t nejdfiíve
vyryta do mûdi. Mûdirytina vznikala témûfi tfii roky. Na na‰em ob-
rázku vidíte jenom v˘fiez z této mapy. ProtoÏe mapa vznikla pro vo-
jenské úãely, byla po urãitou dobu pokládána za vojenské tajemství. 

Co je moÏno vyãíst z mapy? Tak napfiíklad:
na mapû je jiÏ oznaãeno Velké Bfiezno (Gros
Pri?en) a také Malé Bfiezno (Klein Prissen).
U Velkého Bfiezna je namalovaná znaãka,
která oznaãuje vesnici se zámkem a znaãky
pouÏité u Svádova (Schwaden), Valtífiova (Wal-
tirschen) a Zubrnic (Saubornitz) vyjadfiují, Ïe se
jedná o vesnice s kostelem. V pfiípadû Svádo-
va je‰tû i zámkem. Korunka u mûsta Ústí nad
Labem (Aussig) zase znamená oznaãení krá-
lovského hrazeného mûsta. Pfii pozornûj‰ím
zkoumání zjistíte, Ïe u vesnice Svádov je pou-
Ïita znaãka pfiívozu a u Velkého Bfiezna tuto
znaãku nenajdeme. Dne‰ní realita je pfiesnû
opaãná.  Mapa byla na svojí dobu velice po-
drobná a odborníci tvrdí, Ïe mÛÏe celkem ús-
pû‰nû konkurovat souãasn˘m turistick˘m
mapám v mûfiítku 1 : 50 000. Jako dÛkaz po-
slouÏí to, Ïe na mapû jsou zaznamenány
i osady, které v dobû vzniku mapy mûly pouze
nûkolik stavení (Varta-Wart, Velichov-Welchen,
Babiny-Babihna). Za pozornost dále stojí znaã-
ka oznaãující pûstování vinné révy.

Pro nûkoho mÛÏe b˘t pfiekvapující zji‰tûní,
Ïe v na‰em kraji v lokalitách pod Mariánskou
skálou, pod hradem Stfiekov a pod Kozím vr-
chem se v minulosti pûstovala vinná réva. Ve
Velkém Bfieznû  z celkového mnoÏství obdûlá-
vané pÛdy ãinily panské vinice 4,2 %. Víno vy-
robené z vinné révy vypûstované v této oblas-
ti dosáhlo takové proslulosti, aÏ se to dnes ne-
chce vûfiit.  Citát z díla Bohuslava Balbína
(1621 - 1688), uãeného jezuity, potvrdí tuto his-
torickou skuteãnost: „S vínem zvan˘m Pod-
skalské (roste totiÏ pod skalami za mûstem
Ústím) nemÛÏe v âechách závodit ani jediné,
dokonce ani mûlnické se mu nevyrovná. Dová-
Ïí se do Rakous, kde úspû‰nû soupefií s prvo-

fiad˘mi víny i exotick˘mi a zámofisk˘mi.“ (Bo-
huslav Balbín: Krásy a bohatství ãeské zemû,
Praha 1987.)

Druhá mapa vznikla v roce 1947 a jejím au-

torem je první pováleãn˘ fieditel ãeské ‰koly ve
Velkém Bfieznû Václav BrÛha. Mapa oznaãuje
z jak˘ch obcí dojíÏdûli Ïáci do tehdej‰í velko-
bfiezenské mû‰Èanské ‰koly.

Z mapy - náãrtku vypl˘vá nûkolik zajímavostí. Jistû si umíte pfiedstavit, Ïe cesta ÏákÛ z dnes jiÏ
zaniklé vesniãky Vitína, musela b˘t v zimû opravdu velk˘m dobrodruÏstvím a jistû ãasto pfiipomí-
nala film Krakono‰ a lyÏníci. Také cesta ÏákÛ z LuÏce a Ma‰ovic, ktefií museli pfiekonávat fieku
Labe, také jistû nebyla vÏdy jednoduchá. Dá se také pfiedpokládat, Ïe autobusová doprava krát-
ce po válce nebyla dokonalá, a tak cesty ÏákÛ za vzdûláním z Probo‰tova, Zálezel, Háslic se lec-
kdy zmûnily ve  vût‰í ãi men‰í turistické v˘lety. Urãitou zajímavosti ve srovnání s dne‰kem je to,
Ïe v roce 1947 nedojíÏdûl ze Svádova ani jedin˘ Ïák.  PaedDr. Jan Darsa
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ZPRÁVY TJ SPARTAK VALTÍ¤OV
FotbalistÛm TJ Spartak Valtífiov skonãila podzimní  ãást soutûÏního

roãníku 2007-2008 ve II. Tfiídû okresního pfieboru.
Trenér pan Miroslav Hlaváãek mûl od samého zaãátku pomûrnû ‰iro-

k˘ kádr hráãÛ doplnûn˘  hostujícími hráãi Velkého Bfiezna .
Na zaãátku soutûÏe muÏstvo zaãalo velice dobfie, ve stfiední ãásti pfii-

‰la chvilková krize, ale závûr této ãásti soutûÏe opût ukázal sílu muÏstva. 
Následná tabulka po podzimní ãásti jasnû ukazuje na sílu tohoto muÏ-

stva a místo v tabulce, které by si na‰i fanou‰ci a trenér pfiáli.
1.     POVRLY   12 1 0 45:11    -  37 BODÒ
4.     SP VALTÍ¤OV  6 3 4  38:22 - 21 BODÒ

13.    BRNÁ    3  2  8   24:34  -11 BODÒ
14.    SLOVAN B 1  2  10   13:47  -  5 BODÒ

Vûfiíme, Ïe po zimní pfiestávce, kdy se bude muÏstvo pfiipravovat
v hale ve Vernefiicích, kde 29.12. 2007 bude turnaj a také na umûlé trávû
na Stfiekovû, se dobfie pfiipraví na druhou ãást soutûÏe a udrÏí se v po-
pfiedí tabulky.

Po skonãení podzimní ãásti byla také svolána ãlenská schÛze na‰í TJ
Spartak Valtífiov, která má 40 ãlenÛ, ale úãast nebyla nejlep‰í. Na pro-
gramu bylo:

■ hodnocení dosavaní ãinnosti klubu
■ v˘hledové akce na pfiestavbu kabin
■ ãlenské pfiíspûvky

Následovala schÛze v˘boru, která vzala na vûdomí odstoupení zastu-
pujícího pfiedsedy pana Jifiího Janáãka, kter˘ ze zdravotních dÛvodÛ
skonãil. V˘bor mu tímto dûkuje za dosavadní ãinnost a vûfií , Ïe nám
bude nadále pomáhat jako ãlen v˘boru.

Nov˘m pfiedsedou na‰í TJ byl zvolen pan Karel Turek ml. 

Mimo fotbalu  pofiádala na‰e TJ akce pro dospûlé a dûti:
■ konec dovolen˘ch a prázdniny je  tady, ta byla hlavnû urãena pro do-
spûlé jako podûkování za sponzorování a aktivní úãast pfii kulturních ak-
cích.
■ Drakiáda byla také vzhledem jiÏ k tradiãnímu povûtfií pomûrnû dobrá.
ZÛãastnilo se 34 dûtí s draky.Odmûnou za úãast byl mal˘ dárek.

Závûrem chceme popfiát v‰em na‰im fanou‰kÛm 
a obãanÛm hezké proÏití svátkÛ Vánoãních, 
hodnû zdraví a ‰tûstí do Nového roku 2008.

MUÎSTVO VALTÍ¤OVA - SEZÓNA 2007-2008

Letní turnaj Sta‰ov u Berouna. Drakkiáda.
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Máme ohromnou radost, se kterou se chceme s vámi v‰emi podûlit.
Podafiilo se nám zprovoznit a snad uÏ i odstranit v‰echny dodavatelské
závady na dûtském hfii‰ti u horní ‰koly. Nyní je na mal˘ch uÏivatelích a
jejich rodiãích, jak dlouho bude slouÏit. A tak pouze pro va‰i dlouhou
spokojenost znovu pfiipomínáme: pfieãtûte si a dodrÏujte provozní fiád.
Odpadky odhazujte do odpadov˘ch ko‰Û, nepou‰tûjte do prostoru hfii‰tû
psy, obãas uhrabte písek na dopadi‰ti. Bylo by skvûlé, kdyby poslední
odcházející za sebou zavfiel vrata. 

A dal‰í radostná zpráva:  Dodaly jsme na dûtské hfii‰tû do „kolonky“
opraven˘ kolotoã a do konce roku pfiidáme i nové pruÏinové houpadlo. V
souãasné dobû probíhá sbírka na doplnûní tohoto hfii‰tû je‰tû o „muãír-
nu“, av‰ak cena tohoto zafiízení je 95 tis. Kã a tak spofiíme pomalu. Na
dûtské hfii‰tû v horním  Valtífiovû pfiidáme téÏ pruÏinové houpadlo. Je jen
na místních rodiãích, jak rychle zafiízení osadí. AÏ se nám podafií z va-
‰ich darÛ na‰etfiit dal‰í korunky, budeme pokraãovat s modernizací hfii‰È
ve Vítovû a v Aleji SportovcÛ. âekáme i na va‰e návrhy, pomoc a Ïe by
i pochvalu?

Lampiónov˘ prÛvod se také vydafiil. Pfii‰lo hodnû dûtí, poãasí nám
pfiálo a jeden lampión byl hezãí neÏ druh˘. Trochu nás zklamala va‰e
malá úãast na rockovém koncertû. Kapely hrály bez nároku na honoráfi
a ve‰ker˘ v˘dûlek mûl b˘t vûnován pro potfieby na‰eho sdruÏení - tedy
na dal‰í akce pro vás a va‰e dûti. ·koda, pfiipravili jste se o skvûlou at-
mosféru a zábavu, bylo to senzaãní. Kdo se zúãastnil, pfieje si opaková-

ní. A my jsme v‰ak dostaly men‰í dar a tak máme ménû moÏností pro
vás pfiipravit jinou zábavu, ãi dal‰í vybavení hfii‰È.

Dozajista jste se sv˘mi dûtmi nav‰tívili  i divadelním pfiedstavení diva-
dla Rozmanitosti z Mostu „Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘“, To pro vás ob-
jednala kulturní komise Obecního úfiadu, my jsme zaji‰Èovaly organizaci.
Máme radost, Ïe se divadlo moc líbilo.   TaktéÏ jsme organizovaly Miku-
lá‰skou nadílku a navíc, jako mikulá‰sk˘ bonbónek, jsme pro v‰e dûti ob-
jednaly vystoupení SváÈova divadla, které znáte za slavnostního otevfie-
ní dûtského hfii‰tû. Adventní kalendáfie  a pronájem sálu pro vás zaplatil
Obecní úfiad. Úãast i spokojenost byla veliká.

Adventní koncert 14. prosince bude jiÏ pouze v na‰í reÏií a moc se na
vás tû‰íme. Na leden chystáme ples. Zatím je je‰tû v úvahách, zda ho
uskuteãníme ve spolupráci s Union Drinksem, nebo ná‰ ma‰karní - uvi-
díme, budeme informovat. Dne 24.února v‰ak zcela urãitû bude dûtsk˘
ma‰karní a podafií-li se nám nashromáÏdit dostatek penûz, opût pozve-
me Divadlo v pytli. Dûtsk˘ ma‰karní ples v jejich reÏií se vám vloni moc
líbil. A co je zcela jiÏ jisté - po letech opût oslavíme MDÎ - a to v‰ichni
spoleãnû, nejen muÏi u piveãka! Dne 7. bfiezna pfiijedou koneãnû hereã-
ky Fialová a Konvalinková i s kytaristou a zpûvákem. Jejich pfiedstavení
se bude konat, díky laskavému svolení vedení ‰koly, v aule ‰koly. Po-
drobnosti na v‰echny akce sledujte na plakátech.

V‰imli jste si vÛbec jak ten ãas letí a my oslavujeme jiÏ rok svého tr-
vání?  Snad je vidût za námi i kus na‰í práce odvedené ve prospûch
v‰ech obyvatel obou obcí. Urãitû jste si v‰imli, Ïe svou práci dûláme rády,
s velk˘m nasazením bez nárokÛ na odmûnu, tedy pfiesãas a mnohdy i
za své. Rády uvítáme i dal‰í nad‰ence. A co muÏi? Co takhle SdruÏení
pejskafiÛ? Na nepouÏívaném ‰kvárovém hfii‰ti u Labe by bylo pûkné hfii‰-
tû s parkem pro na‰e miláãky i se cviãnou dráhou.! Nebo sdruÏení pod-
nikatelÛ? Ze bychom mûly konkurenci? Ta je zdravá! UÏ se tû‰íme!

O v‰em dûní v na‰em sdruÏení, o na‰ich sponzorech se doãtete po-
drobnû na na‰ich www stránkách: 

www.zenyvbv.atlasweb.cz . Je zde i zvefiejnûna na‰e v˘roãní zpráva.
Na‰e úãetní kniha vám bude na poÏádání pfiedloÏena.

Je nám líto, ale musíme vám pfiipomenout, Ïe zadarmo není nic a
proto jsme nuceny vás poÏádat o finanãní dárky na pfií‰tí rok. Dáte-li nám
pod ná‰ vánoãní stromek dárek formou pfiíspûvku na konto  úãtu: 

212659595/300  - IâO 27049175 , urãitû se vám v prÛbûhu roku 2008
vrátí formou zábavy ãi prostfiedkÛ k zábavû.  Pfiedem vám v‰em dûkuje-
me.

Je‰tû na závûr nám dovolte popfiát vám klidné a ve zdraví a ‰tûstí pro-
Ïité vánoce a mnoho zdraví a úspûchÛ v roce 2008!.Parta brigádníkÛ - patfií jim ná‰ dík.

Lampionov˘ prÛvod.

Radost dûtí z nové zábavy.
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HASIâI HLÁSÍ A INFORMUJÍ
Ve IV. ãtvrtletí 2007 jednotka SDHO JPO II Velké Bfiezno uskuteãnila

celkem 5 v˘jezdÛ, které si vyÏádali 9 hodin aktivního nasazení pfii prÛ-
mûrné úãasti 5,6 hasiãe na zásah.

V 1 pfiípadû ‰lo o poÏár komína (T̆ ni‰tû), 1x ‰lo o odstranûní spadlé-
ho stromu (Budov), 1x se asanovala vozovka po úniku ropné látky (Stfie-
kov smûr Kojetice), 1x se vyjíÏdûlo k dopravní nehodû - havarované auto
v potoce (Malé Bfiezno), 1x byla provádûna demontáÏ dopravní znaãky
(Ole‰nice - Budov). Jednotka se ãinnosti zhostila dobfie.

Ve zdokonalovací ãinnosti byla uskuteãnûna 1 kondiãní jízda (1 hod. 3
hasiãi), dále se ãlenové zúãastnili ‰kolení a v˘cviku s d˘chacími pfiístroji
(polygon Teplice - 3 hasiãi).

V péãi o svûfiené prostfiedky bylo odpracováno 11 hodin na údrÏbû zá-
sahov˘ch vozidel LIAZ a AVIA.

V ostatní ãinnosti byla provádûna svépomocnû oprava garáÏe (stûho-
vání, pfiíprava na malování, malování, nátûr podlahy, úklidy a uspofiádá-
ní) v úhrnném rozsahu 386 hodin, ãímÏ byly u‰etfieny finanãní prostfied-
ky v pfiípadû firemního zadaní prací. 

K vnitfinímu Ïivotu jednotky je nutno uvést, Ïe dnem 17. 11. 2007 pro-
bûhlo 10. v˘roãí ustavení ãinnosti jednotky.

Pfii pomoci OÚ v kulturní ãinnosti ãlenové jednotky zaji‰Èovali dozorem
2 lampiónové prÛvody ‰kolní mládeÏe a akademii Z· - 12. 12. 2007. 

V závûru ãlenové jednotky zdÛrazÀují zv˘‰enou ostraÏitost v dobû

topné sezóny (komíny, topná tûlesa). Vûfiíme, Ïe nedojde k Ïádné mi-
mofiádné události, tak jako nedo‰lo v minul˘ch letech.

K tomu ãlenové jednotky pfiejí radostné proÏití svátkÛ Vánoãních, osla-
vy Silvestra 2007 a hodnû zdraví a ‰tûstí v Novém roce 2008 bez mi-
mofiádn˘ch událostí, které by naru‰ovaly klid a pohodu.

Za jednotku SDHO: Jaroslav Panocha, Velitel

JMENN¯ SEZNAM DùTÍ
NAROZEN¯CH OD 1. 1. 2007
DO 30. 9. 2007
Dopita Jifií Valtífiov 161
Kofiínková Lucie Litomûfiická 394
Slavíková  Andrea Na V˘sluní  349
Mendlová Sofie Zahradní 1748
Neugebauer  Luká‰ Valtífiov 158
Hanu‰ Josef   Litomûfiická 260
·avrdová Karolína Litomûfiická 251
Krbcová Viktorie   Valtífiov 68
Kulhánek Matûj    Litomûfiická 270
Brejlová  Julie Anna Valtífiov 118
P˘cha  Luká‰     Dûãínská  141
Cimpl  Matyá‰   Litomûfiická  248
Perlík Ondfiej  Litomûfiická  287
Podzimek Martin Litomûfiická 35
Faberová Bára  Litomûfiická 302
Vandrovec  Jan   Ústecká 82
Charvát Jakub  Valtífiov 77
Svobodová AneÏka Ml˘nská 126
Popelka Adam  Valtífiov 78
Triolo Viktorie   Valtífiov  148
·ar‰oun Matûj Valtífiov 89
RodiãÛm narozen˘ch dûtí gratulujeme.

JMENN¯ SEZNAM  ZEM¤EL̄ CH
OBâANÒ, KTE¤Í TRVALE ÎILI
V NA·Í OBCI  V ROCE 2007
Valtífiov : 
Pospí‰ilová Marie
Braun Franti‰ek
Hutter Zdenûk
Payer Ivan
Formánková ZdeÀka
Mikolá‰ová Vûra
Pluhafiová Erna

Velké Bfiezno :
Kováã Jan
Horák Josef
Dafiina Jindfiich
Hovorková Marie
·vajcar Ladislav
Nováková  Stanislava
Ple‰inger Stanislav
Lap‰o Jozef
Klyapová Anna
Vyhnálek  Rudolf st.
Grus Václav
Kvajsarová Anna
Kube‰ová Jifiina
Lehk˘ Bfietislav
Pih˘rová Jifiina
Hovorka Otakar   

Jana Mottlová, evidence obyvatel

Lékafii a sestfiiãky z Velkého Bfiezna budou i v roce 2008 pfiipraveni po-
skytnout tu nejkvalitnûj‰í lékafiskou péãi v‰em obãanÛm Velkého Bfiezna
a okolí. Máme k Vám blízko, jsme tu pro Vás. Hodnû zdraví a ‰tûstí do
Nového roku 2008 Vám pfiejí lékafii a sestfiiãky z Velkého Bfiezna.

Poãítaãov˘ kurz
V pÛli prosince bude konãit poãítaão-

v˘ kurz pro dospûlé, kter˘ pofiádala
obec. Kurzu se úãastnilo 15 obãanÛ.
Zájem byl je‰tû vût‰í.  Pfii kurzu pomá-
hali dobrovolní asistenti (4) z fiad ÏákÛ
‰koly, ktefií budou odmûnûni flash dis-
kem, zakoupen˘m z vybran˘ch úãast-
nick˘ch poplatkÛ.  Úãastníci kurzu, ktefií
mûli dostateãnou úãast, obdrÏí certifikát
o absolvování kurzu. Gratulujeme.

PaedDr. Vladimír Bärtl
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FotbalistÛm Jiskry podzim vÛbec nevy‰el 
Statistiky:
MuÏi - I.A tfiída Ústeckého kraje
13 3 1 9 25 : 30 10 bodÛ - 12. místo
nejlep‰í stfielci: 11 ·onda, 4 ·ittler, 
3 Franûk, 2 St˘blo

Dorost - II. tfiída okresu Ústí n.L.
9 3 0 6 21 : 28 9 bodÛ 6. 
(pfiedposlední) místo
nejlep‰í stfielci: 9 Valenta, 4 Kmoníãek, 2
Borovec, P. Konrád

Star‰í Ïáci - II. tfiída okresu Ústí n.L.
8 0 1 7 10 : 42 1 bod 9. (poslední) místo
nejlep‰í stfielec: 4 M. Konrád

Pfii pohledu na v˘sledky na‰ich fotbalistÛ
v podzimní ãásti soutûÏního roãníku 2007/2008
by se dalo jen lakonicky konstatovat - hor‰í uÏ
to skoro ani b˘t nemÛÏe. Znamená to soumrak
velkobfiezenského fotbalu nebo jen pfiechod-
nou krizi? To samozfiejmû ukáÏe ãas, ale uÏ
nyní je potfieba pokusit se o nápravu, analyzo-
vat pfiíãiny toho, proã se nedafiilo a hlavnû zmo-
bilizovat v‰echny síly do zahájení jarní ãásti
soutûÏí. To se t˘ká jak samotn˘ch hráãÛ, tak
i trenérÛ a vedení fotbalového klubu.

Cílem na‰eho muÏského t˘mu pro tuto se-
zónu bylo hrát v klidném stfiedu tabulky a pfied-
vádût fotbal, kter˘ by splÀoval pfiedstavy trené-
rÛ - to je nejen bojovn˘, vycházející z pozorné
obrany, ale i kombinaãní a s efektivním zakon-
ãením pfied brankou soupefie. Domnívali jsme
se, Ïe proti minulé sezónû do‰lo k posílení
kádru a Ïe vedle ostfiílen˘ch hráãÛ v˘konnost-
nû vyrostou i mladí. 

Co se t˘ãe posil, ty nás urãitû nezklamaly.
Nejvût‰ím pfiínosem byl útoãník ·onda, jeho je-
denáct branek je dostateãnû v˘mluvn˘ch. Své
si uhráli i lev˘ obránce ãi záloÏník Pechánek,
zku‰en˘ záloÏník ·anovsk˘, nezklamal ani
mlad˘ Vesel˘. S ãím jsme v‰ak nepoãítali, byl
v˘razn˘ pokles formy hráãÛ, od kter˘ch jsme si
slibovali, Ïe budou tahouny t˘mu. Mám-li b˘t
konkrétní, musím v této souvislosti jmenovat
St˘bla, Kratochvíla, Fraƒka (se sv˘mi pouh˘mi
tfiemi góly hluboko zaostal za svou povûstí
stfielce), Cimpl a Barvínek po dlouhé herní
pauze zpÛsobené zranûním nedokázali navá-
zat na své dfiívûj‰í v˘kony.

S ãím jsme samozfiejmû pfiedem poãítat ne-
mohli, byla nová zranûní a dlouhodobé absen-
ce. Konkrétnû brankáfi Bázler, ale v brance pro-
blém nebyl, dal‰í z na‰ich posil Bla‰ko ho do-
kázal plnohodnotnû nahradit. Hor‰í situace na-
stala u obráncÛ, prakticky cel˘ podzim nehráli
R. Melichar a Kulhánek, tím se nám rozpadnul
stfied obrany a neustálé improvizace v sestavû
na tûchto klíãov˘ch postech byly pfiíãinou toho,
Ïe v na‰í defenzívû to ãasto pováÏlivû skfiípalo.

se mají fotbalovou abecedu uãit neÏ v tomto
vûku?

Pfiitom pár talentÛ v jejich t˘mu urãitû je, ale
jen na to nelze spoléhat. Oslovili jsme rodiãe
i ostatní lidi z na‰ich obcí se vztahem ke spor-
tu, aby  pfii‰li pomoci, zatím bohuÏel bez oãe-
kávané odezvy. Ale pfiínosem by byl i vût‰í
zájem rodin na‰ich nejmlad‰ích fotbalistÛ o to,
kdy kluci trénují, kdy hrají své zápasy, zda
právû jejich syn patfií mezi ty poctivé nebo mezi
ty, ktefií pfiijdou jen kdyÏ mají zrovna chuÈ a ná-
ladu. V hlavách 10. aÏ 15-let˘ch klukÛ je‰tû
není vytfiíben˘ smysl pro povinnost, sounáleÏi-
tost ke kolektivu, do kterého jsem se dobrovol-
nû zaãlenil. VÛbec nejhor‰í je to, kdyÏ rodiãe
vÛãi sv˘m ratolestem preferují v‰e ostatní pfied
fotbalem. Má‰ v sobotu nebo nedûli zápas? -
co je nám do toho, pojede‰ s námi k babiãce,
na v˘let atd., ‰patnû se uãí‰? - má‰ zakázan˘
fotbal!  Jak potom u na‰ich svûfiencÛ pûstovat
zdravou konkurenci, kdyÏ se jich na zápas
sejde sotva jedenáct místo toho, aby se tfieba
ze ‰estnácti dali vybrat ti nejlep‰í a ti ktefií zÛ-
stali na laviãce tak mûli motivaci zlep‰ovat se
a pfií‰tû se do sestavy dostat? Snad se poda-
fiilo jen jednou docílit toho ideálního stavu, kdy
se se‰li takfika v‰ichni a v˘sledkem byl jedin˘
bod, kter˘ na‰e druÏstvo ÏákÛ na podzim zís-
kalo. Ale byl to bod mimofiádnû cenn˘, protoÏe
byl dosaÏen za remízu s prvním celkem tabul-
ky, Ïáky Chabafiovic, ktefií jinou bodovou ztrátu
neÏ tuto v soutûÏi neutrpûli. Prostû fieãeno -
ono by to ‰lo, kdyby...

Dorostenci nás zklamali na celé ãáfie. Pfied
zahájení soutûÏe byli pasováni na jednoho
z favoritÛ na prvenství a pfiípadn˘ postup, za
tímto oãekáváním v‰ak hluboko zaostali. 

SvÛj podíl na tom jistû mûla i skuteãnost, Ïe
v polovinû podzimu ode‰el od muÏstva z osob-
ních dÛvodÛ jejich trenér Martin ·uma. Dobrá
zpráva v‰ak je, Ïe „pan uãitel“ se ke svému
t˘mu na jafie vrátí a dokonce uÏ jako drÏitel tre-
nérské licence po kursu, kter˘ v meziãase ab-
solvoval. Co dal‰ího za pfiíãinami neúspûchÛ
na‰ich dorostencÛ hledat? Sebeuspokojení,
preference jiného druhu zábavy, tím mizerná
úãast na tréninku i zápasech. Jen málo z nich
má cíl jednou se probojovat sv˘mi v˘kony do
na‰eho muÏského t˘mu, vût‰inû staãí po skon-
ãení dorosteneckého vûku hrát event. fotbal dál
takzvanû „na ÏízeÀ“ v okresních soutûÏích ve
Valtífiovû nebo Malém Bfieznû 

MÛÏeme Ïehrat na to, Ïe je dnes jiná doba
a tak to prostû chodí, ale chceme-li, aby Jiskra
dál existovala na úrovni v˘konnostního fotbalu
v mûfiítku Ústeckého kraje a nebyla cizineckou
legií, nesmíme se s tím smífiit.

Ing. Václav Luká‰
4.12. 2007

pfiedseda FK Jiskra Velké Bfiezno

Ke v‰í smÛle od 5.
kola vypadnul ze se-
stavy pro zranûní
i lev˘ bek Hudec.
Zaãátek soutûÏe je‰tû
nenasvûdãoval tomu,
Ïe by ná‰ t˘m mûl
hrát druhé housle. Po
pûti kolech jsme byli
v popfiedí tabulky s 9.
body, ale hrÛzostra‰ná
série mezi 6. a 13.
kolem, ve které jsme
získali pouh˘ jeden

bod nás srazila ke dnu tabulky, ve které se na-
cházíme na 12., posledním nesestupovém
místû.

Jaro tedy nebude Ïádná procházka rÛÏov˘m
sadem. Co nás tedy do 29.3. 2008, kdy znovu
zahájí mistrovské boje, ãeká.

Pfiedev‰ím poctivá zimní pfiíprava. Tu na‰e
muÏstvo zahájí 9. ledna a bude probíhat
3x v t˘dnu stfiídavû v tûlocviãnû a venku, zpo-
ãátku hlavnû se zamûfiením na získání fyzické
kondice, míã tedy hráãi uvidí spí‰e v pfiíprav-
n˘ch zápasech neÏ na tréninku. Zhruba od po-
loviny ledna se ná‰ t˘m zúãastní zimního fot-
balového turnaje na umûlé trávû v Ne‰tûmi-
cích, ke konci pfiípravného období sehraje dal‰í
pfiátelské zápasy. 

V zimní pfiípravû bychom uÏ chtûli mít k dis-
pozici nové hráãe, posily které máme vytipová-
ny a o jejichÏ uvolnûní pro ná‰ t˘m budou pro-
bíhat jednání na úrovni vedení klubÛ. O jmé-
nech je zatím pfiedãasné mluvit, ale s ohle-
dem na v˘‰e uvedené je jasné, Ïe prioritnû je
tfieba posílit obranné fiady, Achillovou patou je
i post konstruktivního stfiedního záloÏníka.

Je pfiedãasné kalkulovat, kolik toho musíme
v jarní ãásti soutûÏe uhrát, abychom si pojistili
záchranu, která musí b˘t na‰ím prioritním
cílem. Jasné je to, Ïe stejnû huben˘ bodov˘
zisk jako na podzim by nemusel staãit a vûfií-
me tomu, Ïe nikomu nebude jedno, aby to byla
právû Jiskra, kdo si vytáhne „ãerného Petra“,
návrat do vy‰‰í soutûÏe je totiÏ vÏdy velmi slo-
Ïit˘ a hrát jen nejniÏ‰í krajskou soutûÏ I.B tfiídu
by bylo nedÛstojné tradic velkobfiezenského
fotbalu.

MLÁDEÎNICK¯  FOTBAL
O jeho bolestech uÏ byla zmínka v na‰em

posledním ãlánku ve zpravodaji a jak je vidût
i z v˘sledkÛ obou na‰ich druÏstev, dorostu
a star‰ích ÏákÛ, situace se moc nezlep‰ila,
spí‰e naopak. 

Od ÏákÛ jsme Ïádné zázraky neãekali, ge-
neraãní obmûna v t˘mu byla pfiece jen dost ra-
zantní. Hor‰í je, Ïe chlapci cel˘ podzim zÛstali
bez odborného trenérského vedení a kdy jindy

T˘m muÏÛ bude na jafie bojovat o záchranu v I.A tfiídû, dorost a Ïáci o vylep‰ení sv˘ch nelichotiv˘ch pozic
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Adélka Mitová 
âERT

Matefiská ‰kola
Velké Bfiezno

Bûhem prázdnin jsme se rozlouãili
s 25 dûtmi, které nastoupily do 1.tfiídy
Z· Velké Bfiezno.O jeden rok si pro-
dlouÏilo pobyt ve ‰kolce 10 dûtí, které
dostaly odklad ‰kolní docházky.Kapaci-
ta matefiské ‰koly je 55 dûtí a je plnû
vyuÏita. V 1.tfiídû je zapsáno 27 dûtí 3-
4 let˘ch, ve 2.tfiídû je zapsáno 28 dûtí
5-6 let˘ch.. Naplnûní kapacity je také
zpÛsobeno moÏností maminek na MD
pracovat a dávat dítû na 4 hod.do M·.
V tomto ‰kolním roce máme celkem 20
dûtí na 4hod. dennû.

V‰echny dûti , které pfii‰ly k zápisu
do matefiské ‰koly byly pfiijaty.Dûti jsou
pfiijímány podle Kritérií matefiské ‰koly
Velké Bfiezno.Pfiednostnû jsou zafiaze-
ny do pfied‰kolního zafiízení dûti, které
pÛjdou k zápisu do ‰koly.

Vzhledem k rostoucí populaci v na‰í
obci, nebude kapacita v pfií‰tích letech
pravdûpodobnû dostaãující. Rodiãe by
mûli v období zápisu do M·, kter˘ pro-
bûhne zaãátkem kvûtna v pfií‰tím roce,
vãas podat pfiihlá‰ku o pfiijetí. V záfií
nebo bûhem roku je jiÏ pozdû a i dítû
pfied‰kolák nebude zafiazeno do pfied-
‰kolního zafiízení.

Jana Jaro‰ová, 
fieditelka M·

Vánoce v na‰í
matefiské ‰kole

Pfiijdete-li do obchodu, d˘chne na Vás uÏ vá-
noãní atmosféra, nejen mnoÏstvím zboÏí, ale
hlavnû pfiedvánoãním v˘zdobou.

I na‰e matefiská ‰kola zaãala letos s pfied-
stihem.Koncem listopadu vymûníme podztimní
v˘zdobu interiéru vstupní haly a tfiíd za pfiedvá-
noãní a zimní, na které pracují na‰e dûti uÏ
t˘den.Vlastnureãnû vyroben˘mi fietûzy a ozdo-
bami dûti ozdobí 30.11.vánoãní stromeãek v Ti-
voli.

4.12. pojede zástupkynû na‰í M· na vyhod-
nocení soutûÏe o titul „Zelená ‰kola“ do Ústí
nad Labem.SoutûÏíme nejen ve sbûru papíru a
PET lahví.Zástupci komise si v listopadu  pfiije-
li prohlédnout na‰i ‰koliãku a zhodnotili i pod-
zimní v˘zdobu v celé matefiské ‰kole.

5.12. pfiijde dûti nav‰tívit ãert s Mikulá‰em a
rozdá dûtem balíãky od na‰eho sponzora pana
Motyãky st.

13.12. probûhne tvofiivé odpoledne s rodi-

ãi.Tradiãní spoleãné peãení cukroví letos vymû-
níme za vánoãní v˘robky na ozdobu vánoãního
stolu - svícny, kvûtináãe zdoben˘ ubrouskovou
technikou, andûlíãky a jiné drobné ozdoby.

Na Adventní veãer v Tivoli 14.12. jiÏ dnes
star‰í dûti z tfiídy Mot˘lkÛ nacviãují krátké
pásmo písniãek a taneãkÛ.

SvÛj vánoãní repertoár obohacen˘ o básniã-
ky s vánoãní tématikou pfiednesou také 18.12.
v Domovû dÛchodcÛ pro seniory a pfiedají malá
pfiáníãka.

Na‰i vánoãní pfiípravu zavr‰íme vánoãní na-
dílkou ve ‰kolce 19.12., kde si dûti na hostinû
u slavnostnû vyzdobeného stolu pochutnají na
vánoãním cukroví a svou zvûdavost uti‰í pfii
zpûvu vánoãních koled u stromeãku, pod kte-
r˘m najdou mnoho hraãek nakoupen˘ch i za fi-
nanãní podpory na‰ich sponzorÛ, pana ·rámka
a pana Motyãky st.

Marcela Králíková

V‰em dûtem a rodiãÛm
pfiejeme klidné
a spokojené vánoce
a hodnû zdraví
v Novém roce.
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VáÏení spoluobãné,
Zastupitelstvo obce
a zamûstnanci
Obecního úfiadu  
ve Velkém Bfieznû Vám
v‰em pfiejí krásné proÏití
vánoãních svátkÛ 
a do nového roku
hodnû zdraví, ‰tûstí,
pohody a úspûchÛ
v osobním Ïivotû

Slovo obãana
Dovolte, abych i já, prost˘ obãan, mohla vyjádfiit svÛj názor. V na‰ich novinách se obje-

vují stále jen názory starosty, místostarosty, exstarosty, ‰kol, institucí a názory nás obãanÛ
jsem v na‰ich novinách je‰tû nena‰la. A tak zahajuji diskuzi obãanÛ ! 

I kdyÏ je jiÏ po termínu, kdy jsme se mûli vyjádfiit k otázce na obsazení koupeného sta-
rého zámku a vyuÏití  budov po pfiípadném pfiestûhování do starého zámku doufám, Ïe
mÛj názor bude brán v potaz. 

Navrhuji, aby se k této historické budovû vybudoval dÛstojn˘, bezbariérov˘  pfiístup a to
od zastávky autobusÛ kolem pivovaru  pfiímo pokraãující pfies rozvaliny  jakéhosi b˘valého
statku a to vydláÏdûnou cestou s alejí stromÛ aÏ ke vchodu do domu dÛchodcÛ. Vím, Ïe
hlavní vstup do vlastního zámku s impozantním schodi‰tûm je fale‰n˘ a tak vstup je moÏn˘
buì ze zadu - ze dvora, nebo rozdûlením vstupu pro obyvatele Domova dÛchodcÛ a ná-
v‰tûvníky zámku a to je vstup bezbariérov˘, tedy vhodn˘ pro maminky s koãárky, star‰í lidi
i invalidy.

Do pfiízemí bych umístila zdravotní stfiedisko a to jak obvodního, dûtského, zubního lé-
kafie, tak v˘dejnu lékÛ. Aby nedo‰lo ke stfietu dospûl˘ch a dûtsk˘ch pacientÛ, navrhuji vy-
budovat chodníãek po vrstevnici tûsnû kolem budovy ze pfiedu- opût bezbariérovû a dal‰í
boãní vstup. V budovû navrhuji ponechat pouze hlavní schodi‰tû - staãí s ohledem na úni-
kové vzdálenosti. Do patra a podkroví navrhuji umístit Obecní úfiad se vstupem ze dvora -
tedy zezadu a tím o patro níÏe neÏ by byli lékafii s tím, Ïe bude v budovû vybudován v˘tah.
A ve dvofie parkovi‰tû. V˘tah by slouÏil i se zastávkou v pfiízemí pro imobilní pacienty, ktefií
pfiijeli auty na parkovi‰tû. Samozfiejmû, pro mladé lidi je moÏné vybudovat ve fale‰ném
vchodû úzk˘ vstup, tûm bude v˘stup po vnûj‰ím schodi‰ti hraãkou a tak vnitfiními chodba-
mi dojdou jak k lékafiÛm, tak i do vy‰‰ích pater. 

V˘hody mého návrhu vidím v tom Ïe:
1) Autobusová zastávka ze v‰ech smûrÛ - tedy pfiístup z Malého Bfiezna, Zubnic, Homo-

le, Vítova, Valtífiova - tedy i pro pacienty z okolních vesnic- dal‰í potencionální pacienti.
2) Pfiíchod k budovû i pohyb uvnitfi by byl bezbariérov˘
3) v˘dejna lékÛ hned vedle lékafiÛ, pfiípravnu má provozovatel v Ústí.
4) Sousedství s Domovem dÛchodcÛ, tedy dal‰í potencionální dal‰í pacienti a tím moÏnost

celodenního provozu lékafiÛ a tím i sluÏby pro pacienty bez „paragrafu“..
5) Blízkost ‰kol, po‰ty a obchodÛ 

Uvolnûnou budovu Obecního úfiadu navrhuji prodat pouze pro dal‰í vyuÏití lékafiské pod-
pÛrné ãinnosti jako jsou rehabilitace, masáÏe, pedikura atd. 

To je mÛj názor, doufám, Ïe názory ostatních  obãanÛ budou následovat. Myslím, Ïe je
stále ãas zaãít mluvit do budoucnosti obce. AÏ bude v‰e rozhodnuto bez nás, bude pozdû
vzdychat, látefiit, ãi pomlouvat za zády. 

Eva Mouchová, Nad nádraÏím 325, Velké Bfiezno

Nezapomnûli jste?
Je tu konec roku 2007
UPOZORNùNÍ PRO MAJITELE PEJSKÒ
A NÁJEMCE POZEMKÒ

chci Vás v‰echny, kdo je‰tû nezaplatili, (je Vás
13 dluÏníkÛ) tímto upozornit na platbu nájmÛ z po-
zemku a poplatky z pejskÛ. Termín máme do
konce tohoto roku. Prosím pospû‰te si, aÈ nemáme
do nového roku dluhy, jak Vy, tak my.

Prosím zkontrolujte si své platby a v pfiípadû, Ïe
nemáte zaplaceno, Vy ktefií jste dostali upomínky
mÛÏete nahlásit i telefonicky datum úhrady na ã.t.
475228340 paní Ippoldtové.

Také si Vás dovoluji upozornit, Ïe od poãátku
roku 2007 máme vyraÏené nové psí známky s ná-
zvem obce Velké Bfiezno - Valtífiov. Tyto známky
jsou oãíslované a ãíslo Vámi zakoupené známky
se zapisuje do seznamu a v pfiípadû zabûhnutí Va-
‰eho pejska dle ãísla známky mÛÏeme najít maji-
tele.

Pokud se u Vás cokoliv zmûnilo, prosíme o na-
hlá‰ení. Tak jako kaÏd˘ rok mÛÏete poplatky uhra-
dit do pokladny obce, v hotovosti u paní Ippoldto-
vé.

Dále bych chtûla upozornit na problém s nûkte-
r˘mi pejskafii, ktefií si své pejsky fiádnû neohlídají,
nechají je volnû pobíhat po obci, kde hrozí nebez-
peãí pokousání a napadení. Copak my dospûlí lidé
se mnohdy ubráníme, ale takové malé dítû nemá
‰anci. Chcete b˘t nûãeho takového svûdky? Je to
velmi nepfiíjemné a vÏdy hrozí majiteli velk˘ postih
a ostuda.

A copak Vám v‰em fiíkají psí hromádky? Je ob-
divuhodné, jak mnozí obãané, ktefií dbají na ãisto-
tu a hygienu ve svém domû a okolí, chodí pravi-
delnû venãit své mazlíãky do parãíkÛ a dûtsk˘ch
hfii‰È a nestydí se, Ïe zanechají past na druhé spo-
luobãany. Myslím si, Ïe je to bezohlednost k nám
v‰em.                        Dûkuji Ippoldtová Ivana
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Instalace nového kolotoãe na dûtském hfii‰ti.

Pohotov˘m fotoaparátem...

(od 1 - 7 let)
V doprovodu dospûlého - dûdeãka, babiãky, maminky,
tatínka, brá‰ky, sestry atd. atd., prostû v‰ech, co se
rádi s dûtmi uvolní a rozproudí k tanci a pohybu, ãi
vsedû aktivnû povzbudí své ratolesti.

VY V·ICHNI JSTE ZVÁNI NA CVIâENÍ DùTÍ VE
·KOLNÍ TùLOCVIâNù Z·. VE VELKÉM B¤EZNù

ZAâALI JSME: VE âTVRTEK 18.10.2007 
OD: 16.30 hod. DO: 17.30 - 18.00 hod
Cviãení se nekoná 27.12. 2007 v období vánoãním
A NADÁLE BUDE KAÎD¯ DAL·Í âTVRTEK

JE·Tù JEDNOU KDE?

VE ·KOLNÍ TùLOCVIâNù Z·.VELKÉ B¤EZNO
VCHOD JE Z BOKU ·KOLY OD ·KOLNÍHO H¤I·Tù
VSTUP: DOSPùLÍ + 1 DÍTù 20 Kã,-
DOSPùLÍ + 2 DùTI A VÍCE 30 Kã,-
VEZMùTE SI âISTOU SPORTOVNÍ OBUV 

DOBROU NÁLADU, ABYCHOM SI MOHLI 
ZABùHAT, ZATANâIT
ZASKÁKAT, ZAZPÍVAT A ZA¤ÁDIT.
RÁDI VÁS UVIDÍME, ZIMA JE DLOUHÁ

Letos pod heslem: 
NÁS CHLAD A MRAZY NEDOSTANOU

CVIâENÍ VEDOU: IVANA a VLÁëA NAVAROVI

P.S.: Finanãní prostfiedky jsou urãeny pro náklady pro-
vozu tûlocviãny a odmûny na‰im ratolestem za snahu
a píli. Obrovské podûkování nad‰encÛm a cviãencÛm
v‰em ratolestem, ktefií se úãastní na‰eho cviãení.
Mnoho nej a nej k vánoãní pohodû a velikánské  hro-
madû dárkÛ, pfiejí vedoucí sportovnû zdravotního cvi-
ãení                                             manÏelé Navarovi

Zpravodaj - informace pro obãany...

Bruslení pro vefiejnost
UpozorÀujeme na moÏnost protáhnout si tûlo o Vánoãních

svátcích. Zimní stadion v Povrlech má pro vefiejnost otevfie-
no: Stfieda a pátek od 17 do 19 hodin. Nedûle 10 - 12 hodin
Vstupné: Dûti do 6 let zdarma. Bruslící od 6 do 90 let 30,-
Kã. Doprovod od 6 do 90 let 10 Kã.

ZáleÏí nám na názoru na‰ich ob-
ãanÛ, a proto si vás dovolujeme po-
Ïádat o více va‰ich pfiíspûvkÛ a ná-
mûtÛ  do pfií‰tích ãísel tohoto zpravo-
daje. Pfiipravujeme nov˘ kabát tomu-
to zpravodaji a pfiivítáme va‰i úãast
na jeho tvorbû a tím zlep‰ení infor-
movanosti nás v‰ech. ZároveÀ si vy-
hrazujeme právo vyfiadit ãlánky

s agresivní ãi vulgární tematikou.
Zpravodaj plní funkci pouze infor-
maãní a neslouÏí tedy k vyfiizování
osobních a politick˘ch sporÛ.

Va‰e pfiíspûvky zasílejte  na e-mail
zpravodaj@velke-brezno.cz, nebo
pfiímo tajemníkovi obecního úfiadu.
Lze vyuÏít i schránky na dvefiích
obecního úfiadu.

Marketingová komise, redigující
obsah tohoto Zpravodaje, Vám
pfieje hezké Vánoce a úspû‰n˘ nov˘
rok 

Eva Nováková, Vladimír Navara, 
Vladimír Vágner, Jan Krejza, 

Katefiina ·rámková, 
Vûra Hlaváãková, Tomá‰ Müller

Cviãení dûtí


