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VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

VáÏení spoluobãané,
Zastupitelstvo obce
a zamûstnanci Obecního
úfiadu Velké Bfiezno
Vám v‰em pfiejí krásné
proÏití vánoãních
svátkÛ a do nového
roku hodnû zdraví,
‰tûstí, pohody a úspûchÛ
v osobním Ïivotû.

SLOVO STAROSTY OBCE

VáÏení obãané.
Ve volbách do obecní samosprávy

dala nadpoloviãní vût‰ina z vás svÛj
hlas kandidátÛm âSSD a ODS, ktefií
ve sv˘ch volebních programech vy-
jadfiovali alternativu k dosavadnímu
vedení obce. 

Tato va‰e vÛle ke zmûnû byla pro
zvolené zastupitele obou stran natolik
zavazující, Ïe do obecní rady i do funk-
ce místostarosty a starosty obce byli
zvoleni noví lidé.   

Nové vedení pfiebírá úspû‰nû se roz-
víjející obec. Obec kde roste poãet oby-
vatel, vyrÛstá fiada nov˘ch obytn˘ch
domÛ, postavily se nové domy peãova-
telské sluÏby. Je vyfie‰eno zásobování
kvalitní pitnou vodou apod.  Obec bez
dluhÛ.

Je úkolem nového vedení na dosa-
vadní úspûchy navázat a dále je rozví-
jet. Rozvíjet obec dal‰ími investiãními
akcemi, ale i moÏnostmi spoleãenské-
ho a kulturního vyÏití obyvatel. Rozvíjet
moÏnosti vzdûlávání i trávení volného
ãasu dûtí, mládeÏe i dospûl˘ch.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v‰ichni kandi-
dáti, ze v‰ech tfií volebních stran vstu-

povali do obecních voleb s nejlep‰í vÛlí
a s cílem posunout obecní záleÏitosti
k lep‰ímu. Vûfiíme, Ïe se na tomto spo-
leãném cíli v‰ichni sejdeme a ve vzá-
jemné spolupráci jej budeme naplÀo-
vat.

Nové vedení chce otevfiít obecní poli-
tiku co nejvût‰ímu poãtu obãanÛ. Vítá-
me kaÏdou spolupráci, s kaÏd˘m z vás,
kdo chcete a mÛÏete pro obec nûco
udûlat. Vítáme kaÏd˘ názor, kaÏd˘
námût k rozvoji i ke kaÏdodennímu Ïi-
votu na‰í krásné obce. Obce - spole-
ãenství obãanÛ.

Více hlav více ví a z plodné diskuze
vzniká nejoptimálnûj‰í fie‰ení.

Budeme vás informovat o v‰ech po-
ãinech vedení obce. Diskutujte s námi
a pomozte nám spoleãné zámûry reali-
zovat. VÏdyÈ jde o va‰i obec a vá‰ Ïivot
v ní.

Závûrem mi dovolte vám v‰em po-
pfiát hezké proÏití vánoãních svátkÛ
a mnoho ‰tûstí, pracovní i rodinné po-
hody v novém roce.

AÈ je pro v‰echny ten pfií‰tí rok
rokem splnûn˘ch pfiání. 

Ing. Miroslav Moucha, starosta

UPOZORNùNÍ OBâANÒM!
Od 5. prosince 2006 budou prÛbûÏnû provádûny odeãty spotfieby vody v obci

Velké Bfiezno a Valtífiov. Od uvedeného data mÛÏete stavy vodomûrÛ nahlásit i te-
lefonicky paní Fridrichové nebo paní Novákové na vodárenském provozu obce
Velké Bfiezno.                                                                           Vûra Nováková 

vedoucí vodárenského a kanalizaãního provozu 
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SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ „AÈ Ïije Velké Bfiezno a Valtífiov“
VáÏení spoluobãané,
Dûkujeme Vám za to, Ïe jste nám v ko-

munálních volbách projevili dÛvûru a voli-
li jste nás. Dûkujeme také v‰e tûm pfiíz-
nivcÛm a spolupracovníkÛm, ktefií se zú-
ãastnili na‰í pfiedvolební kampanû. Cel-
kem jsme získali 5555 hlasÛ, coÏ bylo
zdaleka nejvíce (ODS - 4458, âSSD -
2115). Volební vítûzství jsme  sice získa-
li, ale spojením ODS a âSSD, jsme se
nedostali do vedení obce.

Souãasná situace ukazuje, Ïe bude
tûÏké spolupracovat s tûmi, ktefií zradí
v‰echny své levicové voliãe a zfieknou se
sv˘ch sociálnûdemokratick˘ch principÛ.

Na‰e pozice je i tak solidní, jelikoÏ
máme 7 zastupitelÛ z celkov˘ch 15ti,
tedy bezmála polovinu. Tento stav nám
dává ‰anci v prosazování na‰eho voleb-
ního programu kde zejména chceme :

■ nadále vytváfiit podmínky pro v˘stav-
by rodinn˘ch domÛ

■ zabezpeãovat  v˘stavbu nájemních
bytÛ pro dÛchodce a rodiny s dûtmi, ze-
jména svobodné matky s dûtmi 

■ zajistit  v˘stavbu nové âOV s mno-
honásobnû niÏ‰ími provozními náklady
oproti stávající a ‰etfiit tak se zárukou
na‰e penûÏenky

■ zaji‰Èovat v˘stavbu vodovodního pfii-
vadûãe z Le‰tiny, kde je dostatek kvalitní
pitné vody ve stávajícím vrtu pro celou
na‰i obec,

■ vylep‰ovat ‰kolu a ‰kolská zafiízení
v obci

■ provádût opravy vybran˘ch místních
komunikací

■ zaji‰Èovat  úpravu „Hájeãku“ na leso-

park, za úãelem oddechu a relaxace oby-
vatel obce

■ atd...
Nutno podotknout, Ïe na fiadu akcí,

jako je v˘stavba nájemních bytÛ, nová
âOV, vodovodní pfiivadûã z Le‰tiny, re-
konstrukce místní komunikace Zadní je
zpracována projektová dokumentace.
O prosazení a pokraãování tûchto shora
uveden˘ch akcí, jejich uÏiteãnosti pro
obec, budeme muset pfiesvûdãit na‰e ko-
legy z ODS.

Osobnû ná‰ v‰echny tû‰í, Ïe za na‰i
16tileté éry se nám podafiilo obec v‰eo-
becnû modernizovat, takÏe obec má so-
lidní obãanskou vybavenost a moderní,
s rezervou dimenzovanou technickou in-
frastrukturu, coÏ umoÏnilo rozsáhlou v˘-
stavbu jak 40ti nájemních bytÛ, tak 32
bytÛ pro dÛchodce v DPS, tak také 150ti
RD, coÏ by bez technické infrastruktury
bylo nemoÏné.

To mûlo za následek, Ïe se zastavil
úbytek obyvatelstva, kdy v polovinû 90 let
mûla obec 1720 obyvatel, ale naopak
obyvatel zaãalo pfiib˘vat a do dne‰ní
doby pfiibylo 310 nov˘ch obyvatel a tento
trend bude pokraãovat, protoÏe zájem

o bydlení, ale i o v˘stavbu domkÛ v na‰í
obci je velk˘. 

To v‰e se nám dafiilo, aniÏ bychom
obec jakkoliv zadluÏili.

Skuteãnost je taková, Ïe k 6. 11. 2006
má obec na úãtech 8 100.115,- Kã a dal‰í
2 mil. Kã získá jiÏ schválen˘m prodejem
stavebních pozemkÛ za restaurací ve
Valtífiovû. Takto byl tento stav úãtÛ proto-
kolárnû pfiedán  dne 7.11.2006 na‰im ná-
stupcÛm. Kromû toho má obec v Praze
na Státním fondu rozvoje bydlení zaji‰-
tûnu nevratnou dotaci (coÏ je dar obci) ve
v˘‰i 6,6 mil.Kã, úãelovû vázanou v˘stav-
bou 12 nájemních bytÛ pro dÛchodce
a mladé rodiny v obytném souboru ve Ví-
tovû - V˘sluní.    

Závûrem bychom uvedli na pravou
míru i nepfiesná a nezodpovûdná tvrzení
nûkter˘ch jedincÛ pfied volbami, ktefií tvr-
dili, Ïe obec nejen nemá ani korunu, ale
je navíc pfiedluÏená.

Toto tvrzení bereme jako hloupé po-
mluvy, jeÏ mají po‰kodit dobré jméno
obce.  Zdravíme Vás

SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ 
„AÈ Ïije Velké Bfiezno a Valtífiov

Malé ohlédnutí za fiíjnov˘mi komunálními volbami
Seznam zvolen˘ch zastupitelÛ na základû v˘sledkÛ komunálních voleb konan˘ch
dne 20.-21.10.2006

Nezávislí ODS âSSD
7 mandátÛ 6 mandátÛ 2 mandáty
Ing.Anna Pumprová Ing.Miroslav Moucha Marie Dvofianová
Jaromír Dvofiák Pavel ·rámek Václav Horálek
Václav Burian Mgr.Michal Kulhánek
Miroslav ·esták Ing.Václav Luká‰
Jifií Renner Karel Turek
Jan Koudela Ivana Charvátová
Vladimír Vágner
Dne 1.11. 2006 probûhlo první povolební  zasedání  Zastupitelstva obce Velké
Bfiezno a Valtífiov. Za úãasti v‰ech 15 zastupitelÛ byli v tajné volbû zvolení : 
Ing. M. Moucha - starosta
Pavel ·rámek - místostarosta
Marie Dvofianová - radní
Mgr.M. Kulhánek - radní
Ing.V. Luká‰ - radní

V leto‰ních  volbách  mohl voliã odevz-
dat svÛj hlas jedné ze tfií stran (stávají-
cí SNK , novû vzniklé ODS a âSSD),
nebo si vybrat z kandidátních listin
tûchto stran 15 konkrétních spoluobãa-
nÛ.

Z cca 50ti % úãasti ve volebních míst-
nostech ve Velkém Bfieznû a Valtífiovû
je patrné, Ïe kaÏdému druhému obãa-
novi není lhostejné, kdo se bude podí-
let na dal‰ím vedení jeho obce.

Rádi bychom podûkovali v‰em tûm ob-
ãanÛm Velkého Bfiezna a Valtífiova,
ktefií  vyuÏili  své hlasovací právo a
odevzdali svÛj hlas v leto‰ních komu-
nálních volbách.              Obecní úfiad

SBùRNA SUROVIN VE VELKÉM B¤EZNù
Dne 1.6.2006 se v obci Velké Bfiezno znovu, po dlouhé dobû, otevfiela sbûrna -

v˘kupna kovového odpadu, v Pivovarské ulici.
Sbûrna má otevfieno 3 dny v t˘dnu a to v:
Pondûlí 8 - 15 hodin, Stfieda 8 - 16 hodin, Sobota 8 - 12 hodin.
Od nového roku 2007 plánuje provozovatel roz‰ífiení otevírací doby na 5 dní v

t˘dnu a to od úter˘ do soboty. Je smutné, Ïe po tak krátké dobû (5 mûsícÛ po otev-
fiení) zde do‰lo uÏ ke 2 vloupáním, vykradením. Policie âR pachatele doposud ne-
dopadla.                                      Libu‰e Pokorná, Obecní úfiad Velké Bfiezno 
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Máte uÏ v‰echny poplatky zaplaceny?
Vzhledem k tomu, Ïe se opût blíÏí konec roku, ráda bych pfiipomnûla v‰em ob-

ãanÛm, ktefií je‰tû neuhradili poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
(popfi. i jin˘ poplatek), aby tak uãinili v co nejkrat‰ím moÏném termínu.

Dále bych vyuÏila této pfiíleÏitosti a chtûla bych vyzvat v‰echny obãany, ktefií
parkují v ulicích, u sv˘ch domÛ, aby svá auta parkovali tak, aby nebránili v prÛ-
jezdnosti svozov˘m firmám, které nám v obci zaji‰Èují svoz a likvidaci odpadÛ.
Uvûdomme si, Ïe u na‰eho (va‰eho) domu vût‰inou ulice nekonãí.    

Libu‰e Pokorná, Obecní úfiad Velké Bfiezno

Milí spoluobãané, obyvatelé Velkého Bfiezna,
nejdfiíve nám dovolte podûkovat za

Vá‰ hlas, kter˘m jste nám projevili svou
dÛvûru v nedávn˘ch komunálních vol-
bách.

V minul˘ch dnech jste mnozí na‰li ve
sv˘ch dopisních schránkách pomlou-
vaãné letáky, v kter˘ch byli na‰i zvolení
zastupitelé oznaãeni za zrádce a osoby
nehodné Va‰í dÛvûry.

Na tuto skuteãnost jsme nuceni rea-
govat. 

Chceme Vás ujistit, Ïe pfii volbû sta-
rosty a radních místního zastupitelstva
na‰i zvolení kandidáti hlasovali podle
svého nejlep‰ího vûdomí a svûdomí a
to s plnou podporou v‰ech ãlenÛ na‰í
organizace.

B˘valému starostovi a vedení obce
nechceme a nemÛÏeme upfiít dlouho-
dobou pfiínosnou práci pro obec, av‰ak

míra uplynul˘ch ‰estnácti let byla jed-
ním z rozhodujících dÛvodÛ, proã se
na‰i zvolení zastupitelé pfii hlasování o
novém vedení obce pfiiklonili ke zvole-
n˘m zastupitelÛm z fiad ODS.

Se zastupiteli ODS  byla uzavfiena
koaliãní smlouva o spolupráci s âSSD,
jeÏ obsahuje mimo jiné ustanovení o
samostatnosti a nezávislosti obce na
Ústí nad Labem. Není tfieba se tedy v
Ïádném pfiípadû obávat ztráty správní
suverenity Velkého Bfiezna, ãi jeho vãle-
nûní  do struktury Ústí nad Labem, tak
jak je nám a zastupitelÛm ODS pod-
souváno.

Vûfiíme, Ïe v prÛbûhu nastávajícího
volebního období nebudete litovat, Ïe
jste dali svÛj hlas právû kandidátÛm
âSSD.      Za âSSD Mgr. Tomá‰ KfiíÏ

volební manager

Místní sdruÏení Obãanské demokratické
strany Velké Bfiezno - Valtífiov

Dovolujeme si touto cestou podûko-
vat v‰em na‰im voliãÛm za dÛvûru, kte-
rou jste nám sv˘mi hlasy v obecních
volbách projevili. 

Tato dÛvûra nás zavazuje a vûfiíme,
Ïe vás svou prací pro na‰i krásnou
obec nezklameme.

Cel˘ ná‰ kolektiv a zejména ti z nás,
které jste zvolili do obecního zastupitel-
stva, se v‰emi sv˘mi silami zasadí o to,
aby splnili to, k ãemu jsme se v na‰em
volebním programu zavázali.

Jako patrioti a obãané Velkého Bfiez-
na a Valtífiova se zavazujeme v‰emi
sv˘mi silami pracovat ku prospûchu a
rozvoji obce, rozvoji Ïivota v‰ech obãa-
nÛ v ní. 

Budeme usilovat o zmûnu. A to
právû zmûnu ve zpÛsobu fiízení obce.
Zmûnu v otevfienosti zpÛsobu vedení
obce, informovanosti a úãasti v‰ech
obãanÛ na obecním dûní. Jsme pfie-
svûdãeni, Ïe právû touhu po takovéto
zmûnû vyjádfiila nadpoloviãní vût‰ina
voliãÛ na‰í obce, kdyÏ dala hlas kandi-
dátÛm ODS a âSSD, ktefií nabízeli al-
ternativu k dosavadnímu vedení obce.

Víme, Ïe takováto zmûna znamená
dlouhodobé a soustavné budování va‰í
dÛvûry. Proto chceme pracovat ve spo-
lupráci a ve prospûch v‰ech obãanÛ
dobré vÛle, bez konfrontaãních v˘padÛ
vÛãi komukoliv, kdo má a mÛÏe mít jin˘
názor. 

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe rÛznost  poli-
tického svûtonázoru, rÛznost pohlaví
nebo náboÏenského vyznání, rÛznost
barvy vlasÛ, kÛÏe nebo oãí není na zá-
vadu aktivní a tvÛrãí spolupráce v‰ech
na jednom hlavním cíli. Na rozvoji na‰í
obce, na‰eho domova. Na rozvoji kva-
lity Ïivota, Ïivota na‰ich dûtí a souse-
dÛ.

Naopak jsme pfiesvûdãeni, Ïe by se
na tomto rozvoji mûli podílet v‰ichni,
kdo nûco znají a umûjí. Mûli by  vyjad-
fiovat své i rÛzné názory na fie‰ení kon-
krétních problémÛ i rozvojov˘ch pro-
jektÛ a pak je dle sv˘ch sil a moÏností
pomáhat realizovat.

AÈ se nám to v‰e spoleãnû dafií.
Za kolektiv sympatizantÛ 

a ãlenÛ ODS
Pavel ·rámek

Zpráva o ãinnosti
obecní samosprávy

V˘zva obãanÛm
kolonie Valtífiov

Dovolujeme si poÏádat obãany
kolonie Valtífiov, aby do kanalizace
nesplachovali hadry a jiné nevhod-
né pfiedmûty a neházeli úlomky
vûtví do ‰achet !!! Kanalizace v ko-
lonce je jiÏ star‰ího data a její tech-
nick˘ stav není optimální a dostáva-
jí-li se do ní pfiedmûty, které v kana-
lizaci nemají co dûlat, dochází stále
ãastûji k jejímu ucpávání zejména
na pfiípojkách z objektÛ, ale i na sto-
kách a v neposlední fiadû pÛsobí
ãasté poruchy na pfieãerpávací sta-
nici spla‰kov˘ch vod. 

Opravy a ãi‰tûní odãerpávají pro-
stfiedky, které lze pouÏít vhodnûj‰ím
zpÛsobem, napfiíklad na renovaci
nûkter˘ch úsekÛ vodovodní a kana-
lizaãní sítû.

Pfiedpokládáme, Ïe je Vá‰ i ná‰
zájem aby na síti bylo problémÛ co
nejménû.

Dûkujeme za pochopení                
Vûra Nováková

vedoucí vodárenského 
a kanalizaãního  provozu 

Za první mûsíc ãinnosti obecní samo-
správy po volbách fie‰ila Rada Obce na
sv˘ch zasedáních pfieváÏnû bûÏné
úkoly zabezpeãující kontinuitu vedení
a správy obecních záleÏitostí.

Byly ustaveny komise rady které za-
hájily svou ãinnost. S vedením a uãiteli
Základní ‰koly byly diskutovány a na-
stoleny úkoly údrÏby a rozvoje ‰kolních
kapacit a zahájena projektová pfiíprava
v˘stavby ‰kolního hfii‰tû.

Byla zahájeny projekty k získání fi-
nanãních dotací na modernizaci dût-
sk˘ch hfii‰È v obci. 

Byly zahájeny práce na zprovoznûní
kluzi‰tû u hfii‰tû ve Valtífiovû.

Probíhá jednání o získání grantÛ na
v˘stavbu nové âOV, dostavbu ulice
Zadní a dal‰í ãásti cyklostezky k Tivoli.

Se starosty okolních obcí je uzavfiena
dohoda o pokraãování ãinnosti Velko-
bfiezenského mikroregionu  a zahájeny
práce na aktualizaci jeho rozvojov˘ch
programÛ.

Zastupitelstvo obce se se‰lo 29. li-
stopadu na svém druhém zasedání
a v pracovní atmosféfie projednalo
a schválilo ãinnost Rady a OÚ.
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Zmûny ve vyplácení pfiíspûvku pfii
péãi o osobu blízkou od 1. 1. 2007

Vzhledem k tomu, Ïe od 1. 1. 2007
nabude úãinnosti nov˘ zákon ã.
108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách
(dále jen zákon o sociálních sluÏ-
bách), povaÏujeme za nezbytné Vás
informovat o zmûnách a povinnos-
tech vypl˘vajících z pfiechodn˘ch
ustanovení, t˘kajících se zmûny
v poskytování pfiíspûvku pfii péãi
o blízkou nebo jinou osobu.

1. Pfiíspûvek pfii péãi o blízkou nebo
jinou osobu je poskytován osobû, která
splÀuje v‰echny podmínky pro nárok
na pfiíspûvek podle zákona ã. 100/1988
Sb., o sociálním zabezpeãení, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen zákon
o sociálním zabezpeãení). Peãované
osobû náleÏí zv˘‰ení dÛchodu pro bez-
mocnost. 

V tomto pfiípadû dojde ke dni úãin-
nosti zákona o sociálních sluÏbách,
k automatickému vzniku nároku osoby,
které náleÏí zv˘‰ení dÛchodu pro bez-
mocnost, na pfiíspûvek na péãi a jeho
pfiiznáním zaniká osobû, která o uvede-
nou osobu peãuje, nárok na  pfiíspûvek
pfii péãi o blízkou nebo jinou osobu.
Proto v uveden˘ch pfiípadech povûfiené
obecní úfiady rozhodnou o odejmutí
pfiíspûvku pfii péãi o blízkou nebo jinou
osobu, a to k datu 31. 12. 2006. 

V lednu 2007 vydá pfiíslu‰n˘ obecní
úfiad z roz‰ífienou pÛsobností (v na‰em
pfiípadû je zde my‰len Magistrát mûsta
Ústí nad Labem) sdûlení, ve kterém
bude klient informován o pfiiznání pfiís-
pûvku na péãi.

Dle § 120 odst. 2 zákona  o sociál-
ních sluÏbách, osoby, kter˘m ke dni na-
bytí úãinnosti tohoto zákona náleÏelo
zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost
podle dosavadních právních pfiedpisÛ,
se ode dne nabytí úãinnosti tohoto zá-
kona povaÏují za osoby závislé na po-
moci jiné fyzické osoby

a) ve stupni I (lehká závislost), jde-li
o osoby ãásteãnû bezmocné,

b) ve stupni II (stfiednû tûÏká závis-
lost), jde-li o osoby pfieváÏnû bezmoc-
né,

c) ve stupni III (tûÏká závislost), jde-li
o osoby úplnû bezmocné.

Podle §120 odst. 4 zákona  o sociál-
ních sluÏbách, bude osobám uvede-
n˘m v pfiedchozím odstavci  pod pís-
menem a), které jsou star‰í 80 let
a o nûÏ peãuje fyzická osoba, které
z tohoto dÛvodu náleÏel ke dni nabytí

úãinnosti zákona o sociálních sluÏbách
podle dosavadních pfiedpisÛ  pfiíspûvek
pfii péãi o blízkou nebo jinou osobu, ná-
leÏí pfiíspûvek ve v˘‰i podle stupnû zá-
vislosti II (stfiednû tûÏká závislost).
Osobám, uveden˘m v pfiedchozím od-
stavci pod písmenem b), o nûÏ peãuje
fyzická osoba, které z tohoto dÛvodu
náleÏel ke dni úãinnosti zákona o soci-
álních sluÏbách  pfiíspûvek pfii péãi
o blízkou nebo jinou osobu podle dosa-
vadních právních pfiedpisÛ, náleÏí po
dobu dvou let ode dne nabytí úãinnosti
zákona o sociálních sluÏbách pfiíspû-
vek ve v˘‰i podle stupnû závislosti III
(tûÏká závislost), 

2. Pfiíspûvek pfii péãi o blízkou nebo
jinou osobu je poskytován osobû, která
peãuje o dítû dlouhodobû tûÏce zdra-
votnû postiÏené vyÏadující mimofiád-
nou péãi ve smyslu § 1 vyhlá‰ky ã.
284/1995 Sb., kterou se provádí zákon
o dÛchodovém poji‰tûní

Ve v˘‰e uvedeném pfiípadû dojde
k automatickému vzniku nároku dítûte
na pfiíspûvek na péãi k 1.1.2007. Povû-
fiené obecní úfiady  rozhodnou o odej-
mutí pfiíspûvku pfii péãi o blízkou nebo

jinou osobu osobû, která peãuje o ta-
kové dítû, a to k datu 31. 12. 2006. 

V odÛvodnûní  rozhodnutí bude ob-
ãanu vysvûtleno, Ïe pfiíspûvek pfii péãi
o blízkou nebo jinou osobu bude na-
hrazen pfiíspûvkem na péãi dle zákona
o sociálních sluÏbách. Pfiíspûvek na
péãi bude automaticky poskytnut
oprávnûné osobû od 1. 1. 2007 bez
nutnosti podat novou Ïádost, a to zpÛ-
sobem stanoven˘m v § 120 odst. 3 zá-
kona  o sociálních sluÏbách. 

V lednu 2007 vydá pfiíslu‰n˘ obecní
úfiad s roz‰ífienou pÛsobností sdûlení,
ve kterém bude klient informován o pfii-
znání pfiíspûvku na péãi.

Dle  § 120 odst. 3 zákona  o sociál-
ních sluÏbách, dítû, které ke dni nabytí
úãinnosti tohoto zákona bylo podle do-
savadních právních pfiedpisÛ povaÏo-
váno za dítû dlouhodobû tûÏce zdravot-
nû postiÏené vyÏadující mimofiádnou
péãi, se ode dne nabytí úãinnosti toho-
to zákona povaÏuje za osobu závislou
na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni
III (tûÏká závislost). 

Pavlína Linková
O.Ú.Velké Bfiezno

Obecní úfiad Velké Bfiezno

P¤ICHÁZÍ ZIMA...
Chtûli bychom Vás informovat, Ïe pfiichází ãas zimní údrÏby na místních komu-

nikacích v obci Velké Bfiezno a Valtífiov. Také Vám musíme pfiipomenout, Ïe se
zimou pfiichází i jisté povinnosti, které vypl˘vají ze zákona o Pozemních komuni-
kacích. Vlastník nemovitosti, která je 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 v˘‰e uvedeného Vás Ïádáme, o dodrÏování této odpovûdnosti.

Hezké zimní radovánky a Vánoce Vám v‰em pfieje
Katefiina Jelínková, Doprava a silniãní hospodáfiství, OÚ Velké Bfiezno

Nám rybáfiství vyhovuje takov˘, jak˘ je. Îádn˘ poãítaãov˘ sítû tady nepotfiebujeme!
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HASIâI HLÁSÍ, INFORMUJÍ
Ve III. ãtvrtletí roku 2006 (zpracováno

do 4. 12. 2006) se uskuteãnilo 6 v˘jez-
dÛ jednotky SDHO Velké Bfiezno, které
si vyÏádaly 16 hodin aktivního nasaze-
ní za prÛmûrné úãasti 5,3 hasiãe na
zásah.

V 1 pfiípadû ‰lo o odstranûní ropn˘ch
látek z vozovky (retardér u ‰koly ve Vel-
kém Bfieznû), ve 3 pfiípadech ‰lo o asa-
naci po dopravní nehodû s provedením
zaji‰Èovacích  a vypro‰Èovacích úkonÛ
(váÏná dopravní nehoda v prostoru
mezi V. Bfieznem a M. Bfieznem, kde
hrozilo váÏné po‰kození zdraví fiidiãky
osobního vozidla, dále nehoda u Malé-
ho Bfiezna a v Ol‰inkách, kde do‰lo ke
sráÏce osobního vozidla s lokomotivou
na Ïelezniãním pfiejezdu), na ‰tûstí se
nehody obe‰ly bez závaÏnûj‰ích zra-
nûní zúãastnûn˘ch osob, v 1 pfiípadû
byla jednotka u poÏáru neobydleného
objektu v Ústí nad Labem, ÎiÏkova ul.,
1x byl proveden úspû‰n˘ zásah k otev-
fiení uzamãeného bytu po zabouchnutí
vstupních dvefií (peãovatelsk˘ dÛm ve
Velkém Bfieznû).  Ve v‰ech pfiípadech
byly zásahy úãinnou pomocí pfii odstra-
Àování následkÛ.

V údrÏbû svûfiené techniky bylo od-
pracováno 26 hodin na v˘jezdovém vo-
zidle LIAZ, byla provedena v˘mûna
pneumatik.

V ostatní ãinnosti byly provedeny

práce na úpravû sluÏebny (malování,
opravné a úklidové práce - 209 hodin),
úklid garáÏe - 2 hodiny.

V pomoci OÚ Velké Bfiezno bylo pro-
vedeno mytí jímek u vodních ‰achet (7
hodin), ãi‰tûní kanálu (3 hodiny), mytí
prostoru pfiírodního kluzi‰tû ve Valtífio-
vû  (7 hodin), vÏdy za úãasti 3 hasiãÛ.

V propagaãní ãinnosti, byly provede-
ny 2 ukázky s v˘jezdov˘m vozidlem
LIAZ pfii volebních mítincích v Zubrni-
cích a ve Valtífiovû.

K vnitfinímu Ïivotu jednotky je nutné
uvést, Ïe dnem 30. 11. 2006 ukonãil
ãinnost u jednotky stávající velitel Vác-
lav Bastl ( z dÛvodu pÛsobnosti nového
sluÏebního zákona od 1.1.2007 t˘kají-
cího se profesionálních hasiãÛ, u kte-
r˘ch vykonává své zamûstnání). Na
jeho místo byl jmenován dosavadní zá-
stupce Jaroslav Panocha. Za zástupce
velitele byl vybrán nov˘m velitelem
Patrik Panocha.

âlenové jednotky pfiedali Václavu
Bastlovi vûcn˘ dar a tlumoãí mu touto
cestou vefiejnû podûkování za v˘kon
funkce velitele jednotky JPO II SDHO
Velké Bfiezno v letech 1997 - 2006 tj.
od doby jejího ustavení.

Do jednotky byli náborováni noví
mladí ãlenové a to Michal Seãansk˘
(15 let), Luká‰ Novák (16 let), Antonín
Hovorka (17 let). Jednotka má nyní 15
ãlenÛ. Noví ãlenové se seznamují s
chodem jednotky, technikou, nesmí
v‰ak zasahovat pfii v˘jezdech. 

V závûru pravidelné relace ãlenové
jednotky upozorÀují obãany na zv˘‰e-
nou opatrnost v dobû topného období,
(topidla, komíny - stav, pouÏívání, revi-
ze, údrÏba), dále na oslavy Silvestra
spojené s pouÏíváním komerãní pyro-
techniky, zejména na kompetentnost
tohoto uÏívání (návody, vûková omeze-
ní, ãasová omezení, kdy mÛÏe b˘t pou-
Ïívána).

S dÛvûrou, Ïe nedojde k Ïádn˘m
zbyteãn˘m mimofiádn˘m událostem,
tak jako v letech minul˘ch, pfiejí ãleno-
vé jednotky v‰em obãanÛm hezké a
klidné Vánoãní svátky, oslavy Silvestra
roku 2006, hodnû zdraví, ‰tûstí a ra-
dosti v roce 2007, bez v˘straÏného
houkání sirény nebo v˘jezdového vo-
zidla.                    Za jednotku SDHO:

Jaroslav Panocha - velitel jednotky

Cviãení pro dûti
cviãení dûtí (od 1-6 let )
V doprovodu dospûlého - dûdeãka, babiãky, mamin-

ky, tatínka, brá‰ky, sestry atd., atd, prostû v‰ech, co se
rádi s dûtmi uvolní a rozproudí k tanci a pohybu, ãi
vsedû aktivnû povzbuzují své ratolesti.     
VY V·ICHNI JSTE ZVÁNI NA ZAHÁJENÍ CVIâENÍ
DùTÍ VE ·KOLNÍ TùLOCVIâNù Z· VE VELKÉM
B¤EZNù.
ZAâÍNÁME VE âTVRTEK 30. 11. 2006 
OD 16.30 hod. DO 17.30 - 18.00 hod.,
A NADÁLE 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 25 Kã.
S SEBOU âISTOU SPORTOVNÍ OBUV, DOBROU
NÁLADU, ABYCHOM SI MOHLI ZABùHAT,
ZATANâIT, ZASKÁKAT, ZAZPÍVAT A ZA¤ÁDIT. RÁDI
VÁS UVIDÍME, ZIMA JE DLOUHÁ!

CVIâENÍ VEDE IVANA NAVAROVÁ

OheÀ v krbu ti‰e praská, 
v na‰ich srdcích klid a láska. 
Z oblohy se sype sníh, 
vloãky tanãí v závûjích. 
Krásné Vánoce 
a ‰Èastn˘ Nov˘ rok.

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY OBCE
VáÏení spoluobãané, nastalo nové volební období a pro

jeho hladk˘ prÛbûh bychom vás rádi upozornili na zákon ã.
128/2000 Sb. § 32 odst. 1, „Zákon o obcích“ kde  je povin-
nost vlastníka nemovitosti na svÛj náklad oznaãit budovu ãís-
lem urãen˘m obcí a udrÏovat je v fiádném stavu. V pfiípadû
neoznaãené nemovitosti se vlastník vystavuje sankci dle §
56 téhoÏ zákona, pokutou do 10 000 Kã. Îádáme vás proto
o urychlené osazení ãísla na domû.                                (ou)
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Základní ‰kola praktická ve ‰kolním roce 2006-2007 
Leto‰ní ‰kolní rok jsme zahájili s 29 Ïáky ve 3 tfiídách

se v‰emi postupn˘mi roãníky.Tento ‰kolní rok bude pro
nás, stejnû jako pro vût‰inu základních ‰kol, rokem pfií-
prav nového ‰kolního vzdûlávacího programu, podle
kterého zahájíme v˘uku v záfií 2007.

Zaãátek ‰kolního roku byl jiÏ tradiãnû spojen˘ s úãastí
v 7.roãníku Branného závodu O pohár Mûstské policie, kte-
rého se zúãastnila 2 smí‰ená druÏstva dívek a chlapcÛ.Po-
prvé za dobu trvání této soutûÏe jsme se neumístili na pfied-
ních místech, ale je to pro nové Ïáky motivace k tomu, aby
se v prÛbûhu celého roku v hodinách tûlesné v˘chovy lépe
na jednotlivé disciplíny pfiipravili.

Îáci I.tfiídy (1.-4.roã.) nav‰tívili pfiedstavení Zpívání ve zvû-
fiinci J.Uhlífie a podívali se na v˘stavu ãarodûjnic, skfiítkÛ a ji-
n˘ch nadpfiirozen˘ch bytostí v˘tvarnice V.Klimtové na zámku
v Dûãínû a zúãastnili se v˘uky dopravní v˘chovy na doprav-
ním hfii‰ti v Krásném Bfieznû.

Zapojili jsme se do soutûÏe „O nejhezãí panenku KIWA-
NIS“ - v hodinách pracovního vyuãování dûvãata ‰ila panen-
ky a Ïáci II.tfiídy (5.,6.,7.roã.) kolektivní prací do soutûÏe
„Mládí Ústecka za zdrav˘ Ïivotní styl“. Do konce záfií jsme
také odevzdali hodnotící tabulku soutûÏe „Zelená ‰kola
2006“, jejíÏ v˘sledky budou známy koncem listopadu.

Koncem fiíjna jsme uspofiádali 1.roãník lampionového prÛ-
vodu, kterého se zúãastnila vût‰ina ÏákÛ ‰koly, vãetnû nû-

kter˘ch rodiãÛ. Paní uãitelka Mitová pfiipravila s nejstar‰ími
Ïáky 8. a 9.roã. trasu s nûkolika stanovi‰ti, na kter˘ch dûti
ãekalo plnûní zábavn˘ch úkolÛ a na závûr jsme se se‰li na
‰kolní zahradû, kde v‰echny oãekávala ãarodûjnice s kou-
zeln˘m nápojem. KaÏd˘ úãastník dostal za odmûnu slad-
kosti.Akce se v‰em zúãastnûn˘m líbila a pfiáli bychom si, aby
se jí pfií‰tí rok zúãastnilo i více rodiãÛ. Dopoledne pfied prÛ-
vodem celá ‰kola vyrábûla draky - kaÏd˘ si namaloval a vy-
zdobil svého draka, nejstar‰í chlapci vyrobili v dílnû z latûk
konstrukci a pak jsme jen ãekali na vûtrné poãasí, abychom
mohli vyzkou‰et jejich létací schopnosti. Nûkteré dûti je‰tû
vyfiezávaly d˘nû ,vyrábûly podzimní dekorace a v˘zdobu
k svátku Halloween. 

V listopadu nás je‰tû ãeká náv‰tûva Veletrhu vzdûlávání
pro Ïáky 8. a 9.roã., náv‰tûva keramické dílny Domu dûtí
a mládeÏe v Ústí n.L. s v˘robou vánoãního dárku, pro dûv-
ãata ukázka lekce v˘uky bfii‰ních tancÛ.V prosinci pak miku-
lá‰ská nadílka, vystoupení ve velkobfiezenském domovû dÛ-
chodcÛ, vánoãní diskotéka, besídka, zpívání v kostele ve
Valtífiovû a úãast na v˘stavû ÏákÛ speciálních ‰kol v kostele
sv.Vojtûcha v Ústí n.L. 

M. ProkÛpková, Z· praktická Velké Bfiezno

Stfielba ze vzduchovky pfii branném závodû

V˘uka ÏákÛ I.tfiídy na dopravním hfii‰ti

Îáci I.tfiídy vyrábûjí dekorace k svátku Halloween

Zahájení lampionového prÛvodu pfied ‰kolou
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Vodní hospodáfiství  
Aktuální stav 
dodávky vody:
V letních mûsících pokraãovaly práce

na prameni‰ti Vítov, kde bylo provede-
no kompletní pfiestrojení armaturní ko-
mory vodojemu a osazeny ‰achty nad
vrtem. Dokonãovací stavební  práce
dosud probíhají a dovolí-li poãasí,
budou ukonãeny je‰tû v leto‰ním roce.
V roce pfií‰tím bude na zdroji vybudo-
váno a opraveno oplocení  I. vodáren-
ského pásma.

Tyto skuteãnosti nijak neohroÏují do-
dávku vody z vítovského prameni‰tû,
neboÈ nezbytné práce s pfiepojováním
potrubí byly provedeny v letních mûsí-
cích, kdy obû obce byly zásobeny
vodou z Valtífiova. Aãkoli nám pro
tento pfiípad byla udûlena v˘jimka na
dusiãnany na tfii mûsíce, pili obãané
ãistû valtífiovskou vodu pouze po nû-
kolik nezbytn˘ch dní. V˘jimka nám
rovnûÏ umoÏnila zajistit dostateãné
mnoÏství vody v období extrémního
sucha bez omezení dodávek vody.
Voda v tomto období byla míchána.

V souãasné dobû je ve vodovodní síti
pfieváÏnû voda vítovská. Valtífiovsk˘
zdroj slouÏí pouze ke krytí ‰piãkov˘ch
odbûrÛ a v pfiípadû havárií.

Vodní zdroj Vítov:
Vodní zdroj Vítov pfiedstavuje jednak

systém jímacích záfiezÛ, dále tfii vrty a 2
odbûrová místa na Suchém potoce.
V souãasné dobû jsou v provozu jíma-
cí záfiezy a 2 vrty. Tfietí vrt je pravdûpo-
dobnû ohroÏen sesuvem a momentál-
nû se provûfiují stávající závady a moÏ-
nost odvrtání náhradního vrtu.

Odbûr povrchové vody ze Suché-
ho potoka je dlouhodobû mimo pro-
voz (cca 1 rok) z dÛvodÛ ãastého za-
kalení potoka pfii pfiívalov˘ch de‰-
tích.

Kvalita vody na zdroji je stabilnû
velmi vysoká, témûfi ve v‰ech ukazate-
lích odpovídá poÏadavkÛm na kojenec-
kou vodu.

Závûrem je tfieba upozornit na sku-
teãnost, Ïe kvalitu vody v mnoha ob-
jektech mohou ovlivÀovat staré vodo-
vodní pfiípojky a instalace, které jsou
dosud z olovûn˘ch trubek a jin˘ch zá-
vadn˘ch materiálÛ. V tomto pfiípadû je
ov‰em na majiteli nemovitosti, jakou
vodu chce pít, protoÏe vodovodní pfií-
pojka je souãástí a v majetku majitele
objektu.                    Vûra Nováková

vedoucí vodárenského 
a kanalizaãního provozu

Otevfien˘ dopis
LIKVIDÁTORÒM
KOâEK

V poslední dobû se ve Velkém
Bfieznû, hlavnû v prostoru ulic Hra-
niãáfiská, Na Pastvinách a Na Vy-
hlídce na‰lo postupnû 19 mrtv˘ch
koãek. Otráven˘ch. Byla povolána
Policie âR, která provedla ohledá-
ní, ale pro nedostatek dÛkazÛ bylo
‰etfiení pozastaveno.  

Proto se obracím na dosud
bezejmenné traviãe a likvidátory
tûchto nevinn˘ch zvífiátek s otáz-
kou: „Co vám udûlaly?“

Îe byste si na nich léãili nûjakou
zamindrákovanost? Îe byste Ïárlili
na jejich obratnost, mr‰tnost, na
hebkost koÏí‰ku, pfiítulnost a pfiitom
hrdost? Na to, Ïe jsou symbolem
útulného domova? Nebo máte
zvrácenou chuÈ nûkomu ubliÏovat
a mít radost z toho, Ïe majitelé
koãek jsou ne‰Èastni, Îe dûti (a
nejen dûti) pláãí nad ztrátou svého
ãtyfinohého pfiítele? Nebo jste mûli
v dûtství málo lásky, pohlazení a
byli nadmûrnû drilováni rodiãi a ne-
znáte nûhu? Také, kdyÏ byly va‰e
dûti malé jste na nû fivali a na-
dmûrnû je bili, protoÏe byly malé,
bezbranné a vy silní, v‰eznalí, na-
bubfielí, av‰ak nedocenûní a zneu-
znaní? A teì jiÏ  vám dûti vyrostly
a tak se vybíjíte na zvífiatech. Také
mal˘ch a dÛvûfiiv˘ch? Nikdo vás
neobdivuje a tak se chcete zviditel-
nit?

O co vám jde? Vstupuje koãka
na vá‰ pozemek neohlá‰ená, ne-
pozvána? Na va‰e v˘sostné
území? Jste páni tvorstva? - Nej-
ste!!!  Jste chudáci!

Rozumn˘ a moudr˘ ãlovûk ví, Ïe
pfiíroda stvofiila v‰e pro nûjak˘ pro-
spûch toho druhého. AÈ jako potra-
vu, nebo pomocníka. Jen ti ubozí
se stávají vrahy , zlodûji a podvod-
níky. 

A proto vûfite starému ãeskému
pfiísloví: „Kdo jinému jámu kopá -
sám do ní padá.“ 

Na závûr vám mohu fiíci, Ïe vás
kaÏd˘ odsuzuje, nikdo neobdivuje.
Jen lituje! Léãte se - jde o du‰evní
poruchu! A náhodou - nevrátí vám
va‰e dûti a dûti va‰ich dûtí va‰i
zlobu a nenávist?

Eva Mouchová

Obãanské sdruÏení Ïen Velkého Bfiezna a Valtífiova
Milí spoluobãané,
Rády bychom Vám oznámily, Ïe

právû v tûchto dnech vzniká v obou na-
‰ich obcích, Velkém Bfieznû a Valtífiovû,
Obãanské sdruÏení Ïen Velkého Bfiez-
na a Valtífiova.

DÛvod, kter˘ nás k zaloÏení vedl,  je,
Ïe nechceme, aby na‰e obce byly jen
místem, kde lidé bydlí, ale aby se staly
domovem kde rádi Ïijí. A proto se nû-
kolik z  nás, Ïen z Velkého Bfiezna a
Valtífiova, rozhodlo neãekat pasivnû na
to, aÏ za nás nûkdo nûco udûlá nebo
vymyslí, ale rády bychom my samy
udûlaly nûco pro nás v‰echny a hlavnû
pro na‰e dûti.

SdruÏení je dobrovoln˘m nevládním
neziskov˘m obãansk˘m sdruÏením
jehoÏ základními cíli jsou zejména 
■ organizování a podpora spoleãen-

ského Ïivota v obcích Velké Bfiezno a
Valtífiov se zamûfiením na Ïeny, matky,
dûti a mládeÏ, 
■ podpora úãasti Ïen a matek na fie-

‰ení spoleãensk˘ch a sociálních pro-
blémÛ na‰ich obcí,
■ vytváfiení  pfiíleÏitostí pro volnoãa-

sové aktivity dûtí a mládeÏe.

Tûchto cílÛ bychom chtûly dosáhnout
formou  informaãní ãinnosti pro Ïeny,
dûti a mládeÏ, organizováním kampaní
na ochranu zdrav˘ch Ïivotních podmí-
nek a prevence negativních sociálních
jevÛ. Rády bychom pofiádaly kurzy, se-
mináfie a jiné spoleãenské akce napl-
Àující zájmy dûtí, mládeÏe, matek a
Ïen. Prostfiedky na financování tûchto
aktivit bychom rády získávaly ve formû
sponzorsk˘ch darÛ,  grantÛ a dotací.

Akce, které bychom chtûly uskuteãnit
v nejbliÏ‰í dobû jsou adventní koncert a
dal‰í pfiedvánoãní programy a dále v
prÛbûhu roku si pfiipomínat rÛzn˘mi for-
mami tradice národní i místní. V˘hledo-
vû bychom také rády vybudovaly nové
a bezpeãné dûtské hfii‰tû v nûkteré z
vhodn˘ch lokalit.

Na‰e sdruÏení nechce b˘t uzavfienou
spoleãností, proto uvítáme kaÏdého,
kdo se zúãastní, ãinem, radou nebo
cennou zku‰eností a tím pfiispûje k oÏi-
vení na‰ich obcí. Pfiijìte mezi nás.

Pi‰te na adresu zenybreznavaltiro-
va@atlas.cz.

Ivana Charvátová, 
·tûpánka ·paãková
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Co nového v Základní ‰kole...
NOVÉ TVÁ¤E PEDAGOGICKÉHO SBORU

Mgr. Jana Bednáfiová
ãesk˘ a nûmeck˘ jazyk

Mgr. Jana Hrdliãková
pfiírodopis, zemûpis

Mgr. Renata Zímová
1. stupeÀ

V˘uka cizího jazyka jiÏ od 3. tfiídy - V leto‰ním ‰kolním roce se seznamují poprvé se základy anglického jazyka uÏ Ïáci 3.
tfiídy. Uãí se ve dvou skupinách, vyuãují Mgr. Ivanka Nováková a Mgr. Jana Eislerová. 

Setkání absloventÛ - ·kolu si prohlédli absolventi, ktefií tu konãili základní vzdûlání ve ‰kolním roce 1962/63. Obdivovali vy-
bavení ‰koly, zejména poãítaãovou uãebnu. Posedûli v aule, kde se vyfotografovali s tfiídním uãitelem J. Jahelkou (tfietí zleva).

Nabídka zájmov˘ch
krouÏkÛ - V tomto ‰kol-
ním roce pracují dûti
v krouÏcích nûmeckého
a anglického jazyka, ae-
robiku, stfieleckém, po-
hybovém, sportovním,
krouÏku lega a doved-
n˘ch rukou. Na fotografii
pohled na dûvãata pfii
aerobiku. KrouÏek vede
Mgr. Hana Horáková.

·kolní akademie -
13. prosince se
bude konat v aule
Z· tradiãní ‰kolní
akademie. Doufá-
me, Ïe rodiãe po-
tû‰í stejnû jako ty
pfiedchozí. Snímek
je z loÀského vy-
stoupení O uzdra-
vené princeznû.
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Novinky na Z· Velké Bfiezno
■ Na na‰í ‰kola zaãali pÛsobit od záfií tfii noví
pedagogové. Dvû ãerstvé absolventky PF UJEP
Mgr. Jana Hrdliãková (Z, Pfi), Mgr. Jana Bedná-
fiová (âj, Nj) a Mgr. Renata Zímová (1. stupeÀ) s
dlouholetou praxí. 
■ ·kola v tomto roce dokonãila obnovu Ïidlí a lavic.
V‰ude ve tfiídách jsou tzv. stavitelné Ïidle i lavice
podle velikosti Ïáka.
■ Ve ãtyfiech tfiídách mohou uãitelé pouÏívat da-
taprojektor a plátno.
■ Rada rodiãÛ podpofiila akce ‰koly v minulém ‰kol-
ním roce celkovou ãástkou 66 937,- Kã. Konkrétnû
rada podpofiila: jarmark, Mile‰ovku, ‰kolní psycho-
loÏku, soutûÏ Zelená tfiída,  atd.
■ Zápis do 1. tfiíd probûhne 15. a 16. 1. 2006.
■ V tûchto dnech vrcholí pfiíprava na ‰kolní akade-
mii. Pfiijìte se podívat, co v‰echno umíme! Bude se
konat 13. 12. 2006.
■ Paní vychovatelky ve ‰kolní druÏinû se dlou-
hodobû pfiipravují k otevfiení keramické dílny a
zároveÀ keramického krouÏku. 
■ Internet je zaveden na Základní ‰kole ve Velkém
Bfieznû do 10 uãeben. MoÏnosti na‰ich ÏákÛ praco-
vat s internetem se stále zvy‰ují.
■ V tûlocviãnû byla zabudována nová okna,
která umoÏÀují správné vûtrání.
■ V listopadu v roce 1995 mûla na‰e ‰kola 246
ÏákÛ. V listopadu leto‰ního roku 327.
■ Uãitelé si i v tomto ‰kolním roce roz‰ifiují
vzdûlání v oblasti v˘poãetních techniky a po-
kraãují v kurzech na OA PafiíÏská. Nûkolik uãite-
lÛ si dále roz‰ifiuje znalosti v jazykov˘ch kur-
zech.
■ Dûti sbírají Ïaludy a ka‰tany pro myslivecké sdru-
Ïení Loveãkovice.
■ Sleãna uãitelka Îelezná 2. 10. 2006 hovofiila o
problémech v˘uky ãeského jazyka v âeském
rozhlasu (FM 88,8).
■ Bûhem záfií a fiíjna absolvovali na‰i Ïáci exkurzi
do Ploskovic, exkurzi do planetária v Teplicích, flor-
balovou ligu na Z· Kamenn˘ vrch, turnaj v pfieha-
zované na Z· Rabasova, pfiespolní bûh na Z· E.
Krásnohorské a kulturní pofiad v aule Sedm divÛ
svûta. V prosinci ãeká Ïáky beseda s odborníkem
na téma ¤ekni mi, co jí‰ a fiada tradiãních pfiedvá-
noãních akcí. 
■ Îáci devát˘ch roãníkÛ budou spoleãnû s vy-
svûdãením dostávat tzv. v˘stupní hodnocení.
■ ·kola získala dotaci od Ministerstva ‰kolství, mlá-
deÏe a tûlov˘chovy na internetové televizní studio
PuberÈák ve v˘‰i 58 000,- Kã.
■ V tûchto dnech se instaluje ve ‰kole do osmi
tfiíd nové osvûtlení, které bude vyhovovat
nov˘m hygienick˘m poÏadavkÛm.
■ V závûru minulého ‰kolního roku byla ‰kola oce-
nûna ministerstvem  ‰kolství a zemûdûlství. Spotfie-
ba mléka na Ïáka je na na‰í ‰kole  jedna z nejvy‰-
‰ích v republice.
■ 10. 11. 2006 se Ïáci devát˘ch tfiíd zúãastnili
Veletrhu vzdûlání v Ústí nad Labem. Tuto akci
pravidelnû pfiipravuje Úfiad práce v Ústí nad
Labem spoleãnû se stfiedními ‰kolami. ÎákÛm a
jejich rodiãÛm je tak umoÏnûn ‰irok˘ rozhled po
moÏnostech dal‰ího uplatnûní.

PaedDr. Jan Darsa

Podzimní v˘let - 24. 10. 2006 nav‰tívili Ïáci 5. tfiíd teplické planetá-
rium, aby si prohloubili uãivo pfiírodovûdy o vesmíru. Film o sluneãní
soustavû a pohybu vesmírn˘ch tûles pfiitaÏlivou formou roz‰ífiil jejich
vûdomosti. Pfii následné náv‰tûvû obory s lesní zvûfií v Msti‰ovû, kam
také vezli nasbírané ka‰tany a su‰en˘ chléb, se setkali s Ïivoãichy, o
kter˘ch se také uãí v pfiírodovûdû. Putování zakonãili vlastivûdnou
prohlídkou hradu Stfiekova. 

13. cyklisticko-turistická expedice Buková hora - UÏ po tfiinácté
se tfietí záfiijovou sobotu  sjeli a se‰li na vrcholu Bukové hory Ïáci, ab-
solventi, rodiãe a pfiátelé ‰koly. Nejstar‰í úãastníkem byl  pan Franti-
‰ek Mlejnek z Valtífiova. Kdo se zúãastnil, urãitû nelitoval. Mohl si uÏít
sluníãka a ãerstvého povûtfií, zajezdit si na koních, pozorovat ultra-
lehká letadla, podívat se z Humboldtovy vyhlídky do labského údolí a
obãerstvit se také tradiãnû chutnou bramboraãkou a opéci si na ohni
bufita.                                          Pfiipravila Mgr. Ivanka Nováková
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Ve ãtvrtek 30. 11.  probûhlo první cviãení matky s dûtmi v na‰í tûlocviãnû Z· Velké Bfiezno

Kluzi‰tû ve Valtífiovû 
Star‰í a stfiední generace si jistû pamatuje „éru bruslení“ na

valtífiovském kluzi‰ti. Betonová plocha s asfaltov˘m povrchem,
mantinely a osvûtlením  byla postavena v letech 1975-6. Ten-
krát se na‰lo pár nad‰encÛ,  ktefií  stadion svépomocí postavili
a dál se starali o jeho provoz (ledovou plochu kropili, upravovali
a ãistili ). Na kluzi‰ti jsme se pak vyblbli jak my dûti, tak i na‰i
otcové pfii „hokejov˘ch maãích“. Blbnutí na bruslích nám zpfií-
jemÀovalo dlouhé zimní veãery.  KaÏdoroãnû se dokonce konal
i  ma‰karní karneval na bruslích - viz. fota z karnevalu v r.1981. 

ProtoÏe si myslíme, Ïe stojí za to obnovit tuto plochu pro ra-
dost a  zábavu mal˘ch i velk˘ch, udûlaly se jiÏ první kroky. Klu-
zi‰tû bylo vyãi‰tûno pracovníky VPP a místními hasiãi umyto.
Kontroluje se stav mantinelÛ a stoÏárÛ osvûtlení, které byly pfii
povodních znaãnû po‰kozeny. 

V prÛbûhu bruslení bude moÏnost obãerstvení a poãítá se i s
reprodukovanou hudbou.

Obecní úfiad uvaÏuje také s letním vyuÏitím . Na této plo‰e by
se dal v letních mûsících hrát florbal, nebo po instalaci sloupkÛ
na síÈ také volejbal, nohejbal nebo tenis. V souãasné dobû
chybí jiÏ jen pár úprav a mrazivé dny !!! Eva Nováková

Mikulá‰ská nadílka
V sobotu 2.11. se na sále restaurace Tivoli konala Mikulá‰ská

nadílka, na kterou pfii‰lo okolo 230 dûtí se sv˘mi rodiãi a praro-
diãi. Sál doslova praskal ve ‰vech. Celou akcí provázela paní
I.Charvátová a  pan V.Dius. V programu vystoupily dûti z místní
matefiské ‰kolky, taneãní skupiny MIX s Ústí nad Labem,  9 hol-
ãiãek ze základní ‰koly se sestavou aerobiku,  své kousky se

street dance pfiedvedli kluci z praktické ‰koly ve V.Bfieznû.
Bûhem celé akce probíhaly hry o ceny a na závûr pfii‰el rozdat
dáreãky samozfiejmû Mikulá‰ s ãertem  a andûlem. Doufáme,
Ïe se va‰im dûtem i vám Mikulá‰ská nadílka líbila.

Za finanãní podporu dûkujeme: Obci Velké Bfiezno, paní M.
Suché, Autobazaru Gregi, Autoservisu ·rámek a SHD - panu V.
Diusovi. Dále pak patfií ná‰ dík v‰em, ktefií se na této akci podí-
leli.                                                            Eva Nováková

Tato akce se setkala s velk˘m
ohlasem a dostavilo se na 30 dûtí
s doprovodem, jak fiíká zakladatelka
tohoto projektu v na‰í obci pí. Nava-
rová z Valtífiova: 

,,Je nádherné mít takovou úãast,
moc mne to tû‰í, sama jsem z tak vel-
kého poãtu zúãastnûn˘ch mile pfie-
kvapena, ov‰em pokud by tento
zájem mûl v tomto poãtu pokraãovat,
bude potfieba vzhledem k moÏnos-
tem a kapacitû tûlocviãny udûlat
úpravy vedoucí k urãení poãtu cviãí-

cích s moÏností rozdûlení do dvou
hodinov˘ch cviãení tak, aby si bez-
peãnû zacviãily matky s dûtmi a od-
cházely z tûlocviãny s dobr˘m poci-
tem.Sama budu velice ráda pokud se
najde je‰tû nûkdo z rodiãÛ s dobr˘m
nápadem ãi pomocnou rukou pfii cvi-
ãení, abychom capartíky zvládli. Dál
bych chtûla poÏádat rodiãe o pozor-
nost dûtské obuvi, kterou si dûti
berou do tûlocviãny, kde vzhledem
k nové podlahové krytinû je potfieba
mít vhodnou sportovní obuv - nejlépe

s bíl˘m podraÏením. Penízky, které
zde vyberu, nejsou na mé obohace-
ní, ale jak si jiÏ první cviãenci v‰imli
finance jsou uloÏeny na zaplacení tû-
locviãny a na dárky pro dûti. Dûkuji
také novému starostovi panu ing.
Mouchovi a novû vzniklému O.Z.
ÎEN za Velké Bfiezno-Valtífiov za po-
mocnou ruku pfii startu tohoto pro-
gramu.Vûfiím v úspûch cviãení a po-
hybu nás matek, nejen na matefiské
dovolené, ale i babiãek, dûdeãkÛ
a pfiátel ‰koly.“

Vystoupení Matefiské ‰kolky Louãení s Mikulá‰em
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Z matefiské ‰koly v na‰í obci
PODZIMNÍ TVO¤ENÍ
Chladn˘ a de‰tiv˘ podzim je jako stvofien˘ pro ãinnosti

a hry s pfiírodními materiály, které nám poskytuje podzimní
pfiíroda. Bûhem vycházky jsme nacházeli pestrobarevné listí
a rÛzné plody stromÛ, které jsme vyuÏili pfii rÛzn˘ch ãinnos-
tech.

Malí zahradníci, bylo téma jednoho t˘dne na poznávání
ovoce a zeleniny. Dûti do ‰kolky doná‰ely na ochutnání
úrodu ze zahrádky. Ovoce a zeleninu dûti krájely, ochutná-
valy, malovaly a modelovaly. Také pohádka O veliké fiepû
byla pro dûti inspirací k vystfiihování a lepení fiepy z barevné-
ho papíru.

Zhotovení papírov˘ch drakÛ byla soutûÏ pro dûti a rodiãe.
Bûhem nûkolika dní byla vstupní hala plná drakÛ a dráãkÛ
z rÛzn˘ch materiálÛ.

Na tvofiivém odpoledni s rodiãi jsme vyrábûli z pfiírodních
materiálÛ jeÏky, draky, koníãky, vydlabávali jsme tykve a cu-
kety. V‰echny maminky pfiedvedly svoji tvofiivost a dûti mûly
ze sv˘ch maminek radost.

Samy dûti se také pochlubily svojí dovedností. ·atnu si vy-
zdobily otisky listÛ a bramboráãky, které si zhotovily z done-
sen˘ch brambor, z nasbíran˘ch ‰ípkÛ, ka‰tanov˘ch skofiá-
pek, sluneãnicov˘ch semínek aj. pfiírodnin. Dûti pracovaly
s velkou chutí a bûhem chvilky se brambory mûnily v lesní
stra‰idla, jeÏky, ãerta a kachniãku. Také dûti z v˘tvarného
krouÏku pfiispûly sv˘mi v˘tvarn˘mi hrátkami inspirovan˘mi
podzimem k v˘zdobû interiéru ‰kolky. V celé ‰kolce zavládl
podzim.

K zaãátku podzimu také patfií zavírání hradÛ a zámkÛ.
K ukonãení sezóny jsme pfiijali pozvání kastelána pana Mu-
sila ze Státního zámku Velké Bfiezno a zámek si prohlédli
v doprovodu zámecké paní.

Jana Jaro‰ová

PODZIM
Slunce uÏ línû hmoufií víãka
A podzim stojí za vrátky.
JeÏek si pfii‰el pro jablíãka.
Rezaví v‰echny zahrádky.Tvofiivé odpoledne s rodiãi.

Jablíãko namalovala Terezka Vichrová

Práce rodiãÛ a dûtí.

Malí zahradníci.

JeÏek z podzimního listí - vytvofiily na‰e dûtí.



Vydává zastupitelstvo obce Velké Bfiezno • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku • NevyÏádané
pfiíspûvky se nevracejí. • Náklad tohoto vydání je 600 ks • Pro obãany obce v˘tisk zdarma.
Vytiskla firma Jifií Barto‰ – Slon, Ústí nad Labem. 

TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 10263

FotbalistÛm Jiskry skonãila sezóna, je ãas hodnotit
Statistika:
muÏi 6 - 4 - 4  21:15  22 bodÛ  5. místo
dorost 6 - 0 - 1  27:11  18 bodÛ  2. místo
Ïáci 6 - 1 - 3  71:14  19 bodÛ  2. místo     

V prvním listopadovém víkendu se-
hráli fotbalisté Jiskry Velké Bfiezno své
poslední zápasy podzimní ãásti sezóny
a je tedy vhodná chvíle k tomu, infor-
movat na‰i sportovní vefiejnost o tom,
jak obstáli, zhodnotit co se podafiilo a
co mohlo b˘t moÏná lep‰í.

MuÏi po sestupu z krajského pfieboru
v minulém soutûÏním roãníku bojovali v
I.A tfiídû Ústeckého kraje a pfiestoÏe
byli povaÏováni za jednoho z favoritÛ
této soutûÏe, není pro nás dosavadní
„jen“ páté místo v tabulce zklamáním.

Je tfieba si uvûdomit, Ïe do‰lo k v˘-
razné zmûnû hráãského kádru, ode‰la
fiada pfieváÏnû star‰ích hráãÛ a na je-
jich místo nastoupilo mládí, od kterého
nelze hned ãekat zázraky a je potfieba
mít trochu trpûlivosti a ãasu k zabudo-
vání nov˘ch hráãÛ do muÏstva. Ná‰
t˘m sv˘m nynûj‰ím vûkov˘m prÛmû-
rem kolem 24 let patfií nespornû k nej-
mlad‰ím v soutûÏi, zbyli v nûm uÏ jen tfii
tfiicátníci (Bázler, M. Dvofiák, R. Meli-
char) a naopak dostala hodnû pfiíleÏi-
tostí na‰e „juniorka“. Namátkou mÛÏe-
me jmenovat 17-letého vlastního od-
chovance V. Demãenka, 19-letého
Vargu, 19-letého Hudce, 20-letého Za-
bloudila, svÛj debut v dresu muÏÛ si od-
byli i na‰i 17-letí dorostenci Lap‰o a
Kmoníãek.

Jak uÏ to ve sportu b˘vá, dobré v˘-
kony stfiídala Jiskra se slab‰ími a jed-
nou z pfiíãin, proã jsme neudûlali více
bodÛ, byla bohuÏel dost vysoká a ãastá
marodka a prakticky v Ïádném zápase
nemohlo muÏstvo nastoupit v optimál-
ním sloÏení. Pochválit na‰e chlapce
mÛÏeme hlavnû za v˘hry na horké
‰luknovské pÛdû v pomûru 1 : 3 a snad
nejlep‰í v˘kon jsme pfiedvedli doma pfii
v˘hfie 1 : 0 nad lídrem soutûÏe z Bíliny.
BohuÏel se nedafiilo v posledním zápa-
se podzimu v Pokraticích s posledním
t˘mem tabulky, oãekávali jsme v˘hru,
která by nás posunula aÏ na celkové
tfietí místo, poráÏka 2 : 1 tento pfiedpo-
klad zmafiila. 

V˘bor FK Jiskra uÏ pfied zaãátkem
soutûÏe realisticky vyhlásil, Ïe není
bezprostfiedním cílem okamÏit˘ návrat
do krajského pfieboru, ale hra v popfie-
dí tabulky a to se podafiilo naplnit. Ná‰
odstup na první Bílinu 9 bodÛ uÏ je pfií-
li‰ velk˘ na to, abychom snili o tom, Ïe
lze na jafie dohonit. Celkov˘ch 22 bodÛ
a velk˘ odstup od konce tabulky pfiiná-
‰í dostatek klidu k tomu, abychom po-
kraãovali v nastoupené strategii omla-
zení a konzolidace t˘mu.

(zahajovací trénink je ve ãtvrtek 4.1.
2007 ve 20,00 hod. v hale Slavoje Se-
verotuk), zpestfiením bude úãast na
zimním fotbalovém turnaji v Ne‰tûmi-
cích na nové umûlé trávû. Ten bude za-
hájen v nedûli 21. ledna a konkurence
zde bude opravdu dobrá - napfiíklad di-
vizní Dûãín ãi muÏstva krajského pfie-
boru, domácí âesk˘ lev nebo Litomûfii-
ce.

Ná‰ mládeÏnick˘ fotbal: Dorosten-
ci i star‰í Ïáci úãinkovali tradiãnû v ús-
teckém okresním pfieboru a jejich v˘ko-
ny, v˘sledky a celkovû shodné druhé
místo v tabulce patfií k pfiíjemn˘m pfie-
kvapením.

Dorostenci by dokonce mohli na
jafie pom˘‰let na postup do krajské
soutûÏe, na vedoucí MojÏífi, se kter˘m
utrpûli jedinou poráÏku, ztrácejí pouhé
tfii body. Je v‰ak otázkou, zda by bylo s
k˘m vy‰‰í soutûÏ hrát, hráãská základ-
na chlapcÛ ve vûku 15 - 18 let u nás
není pfiíli‰ ‰iroká, nûktefií hráãi pfiejdou
v létû vûkem k muÏÛm, t˘m bude dopl-
nûn nadûjn˘mi b˘val˘mi Ïáky, prostû
pro v˘bor FK Jiskra pfiíjemné dilema
jak se zachovat, kdyby se to náhodou
povedlo...

Na‰im dorostencÛm se na podzim
dafiilo stfielecky, prÛmûr ãtyfi branek na
zápas je toho dokladem. Nejlep‰í
mu‰ku mûli Kmoníãek 6x, Zahradsk˘,
Hele‰ic a ¤ehák shodnû skórovali 4x.

Star‰í Ïáci zaznamenali nejvût‰í
kvalitativní posun. Zatímco v minulém
soutûÏním roãníku skonãili aÏ na 7.
místû s 12. body a v˘raznû pasivním
skóre 26:82, letos jen po podzimu mají
na druhém místû na svém kontû 19
bodÛ a impozantní aktivní skóre 71:14.
SvÛj podíl na tom jistû má i nov˘ trenér
a v jedné osobû uãitel chlapcÛ z velko-
bfiezenské základní ‰koly Martin ·uma.
Ten se ve svém t˘mu mohl stfielecky
spolehnout hlavnû na Borovce, autora
17. branek, P. Konráda s 13. brankami
a Havlína, kter˘ skóroval 11x.

Na závûr bychom chtûli v‰em na‰im
pfiíznivcÛm podûkovat za podporu, po-
vzbuzování pfii na‰ich zápasech, slíbit
jim, Ïe v pfií‰tí roce zkusíme pfiedvádût
je‰tû lep‰í v˘kony a to snad pfiitáhne do
hledi‰tû vût‰í náv‰tûvy neÏ doposud.  

Ing. Václav Luká‰, 
pfiedseda FK Jiskra Velké Bfiezno 

MÛÏeme se pochlubit tím, Ïe celkovû
obdrÏen˘ch jen 15 gólÛ je nejménû ze
v‰ech úãastníkÛ, to svûdãí o dobré or-
ganizaci defenzívy. Naopak v poãtu
vstfielen˘ch branek jsme aÏ devátí a to
moc dobrá vizitka není - dokáÏeme si
‰ance vytvofiit, ale v jejich zakonãení
je‰tû hodnû pokulháváme. Na‰imi nej-
lep‰ími podzimními stfielci jsou Franûk
se sedmi góly, Po‰ík se trefil 5x a St˘b-
lo 3x.

Tû‰it nás mÛÏe i to, Ïe z ústeck˘ch
t˘mÛ v soutûÏi jsme na tom s umístû-
ním nejlépe, nechali jsme za sebou
Chlumec, kter˘ se zpoãátku vefiejnû
hlásil ke kandidátÛm postupu, Pfiesta-
nov i s fiadou na‰ich dfiívûj‰ích, leã star-
‰ích opor (Kr˘sl, T̆ ce, M. Melichar,
·Èastn˘, Ptáãek) i Trmice.

Po zaslouÏeném odpoãinku se ná‰
t˘m muÏÛ zaãne pfiipravovat na jarní
ãást soutûÏe hned od zaãátku ledna


