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VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
ÚVODNÍ SLOVO - VáÏení ãtenáfii, Zpravodaj, jehoÏ vydání máte právû v rukách je trochu jin˘, neÏ
b˘vá zvykem. ProtoÏe fiadû spoluobãanÛ oprávnûnû vadí, Ïe je Zpravodaj plátkem, ve kterém dochází ke
slovním pfiestfielkám mezi souãasn˘m a b˘val˘m starostou, rozhodlo Zastupitelstvo obce na svém po-
sledním zasedání, Ïe v tomto ãísle nebudou oti‰tûny Ïádné konfliktní ãlánky. Proto v nûm najdete ãlánky
informativní ze ‰kolsk˘ch zafiízení, obãansk˘ch spolkÛ, sportovních oddílÛ, zamûstnancÛ Obecního úfiadu
a dal‰ích institucí. Pfieji Vám jménem Zastupitelstva obce krásné a sluncem zalité jaro. M. Kulhánek

Zpráva o ãinnosti obce
Pfies nepfiízniv˘ v˘voj daÀov˘ch pfiíj-

mÛ obce, s propadem 1,6 mil Kã oproti
roku 2008, skonãil za rok 2009 rozpo-
ãet obce pfiebytkem ve v˘‰i 536 tis Kã.
Pfiitom bylo realizováno „Roz‰ífiení ka-
pacity Matefiské ‰kolky“ za celkov˘ch
1,3 mil Kã, dokonãena dotovaná akce
Státním fondem Ïivotního prostfiedí
„Zateplení a v˘mûna oken Základní
‰koly“ za 3,95 mil Kã a probíhaly pfií-
pravné práce na zahájení dal‰ích akcí v
roce 2010. 

Bylo sníÏeno úvûrové zatíÏení obce
splacením celého zÛstatku úvûru 4,0
mil. Kã na star˘ zámek z pfiíjmÛ jeho
prodeje. ZÛstává pouze zÛstatek úvûru
na v˘stavbu domÛ Markéta ve Vítovû
ve v˘‰i 3,8 mil. Kã, spláceného v˘tûÏ-
kem z nájemného a leasing na provoz-
ní auto vodního hospodáfiství ve v˘‰i
4,3 tis. Kã mûsíãnû. 

Stav na bûÏn˘ch úãtech obce se na-
v˘‰il z 3,46 mil. Kã na poãátku roku
2009 na 4,0 mil. Kã na konci roku. Z fi-
nanãní rezervy obce ve v˘‰i 3,85 mil.
Kã na poãátku roku, uloÏené dlouhodo-
bû na portfoliu u âeské spofiitelny, byla
uhrazena vratka státní dotace 443 tis.
Kã poskytnuté na byty v pavilonu Ma-
tefiské ‰koly. Na konci roku 2009 byl
stav této rezervy 3,52 mil. Kã. (podrob-
n˘ rozbor na webov˘ch stránkách
obce).

Z toho plyne, Ïe v loÀském roce
obec hospodafiila dobfie.

Na únorovém zasedání zastupitel-
stva byl schválen rozpoãet obce na rok
2010.

Tento rozpoãet pfiedpokládá dal‰í po-

kles daÀov˘ch pfiíjmÛ obce, pfiesto je
sestaven s pfiebytkem hospodafiení ve
v˘‰i 1,0 mil Kã. Zahrnuje realizaci doto-
van˘ch akcí z Regionálního operaãního
programu „Projekty rozvoje infrastruk-
tury obce“ za 1,5 mil. Kã a „Revitaliza-
ce staré pískovny na sportovnû rela-
xaãní areál s nauãnou stezkou - Valtí-
fiov“ s náklady 12,5 mil. Kã,  které by
mûly b˘t dokonãeny na podzim. Dále
zahrnuje akci „Úpravna vody Valtífiov“
za 1,8 mil. Kã, podstatnû zlep‰ující kva-
litu vody dodávané z obecních studní
ve Valtífiovû. Odstraní nutnost nákupu
vody od Sãvak. Tato akce byla zaháje-
na v bfieznu a bude zprovoznûna do

poloviny roku. V loÀském roce dostali
na‰i hasiãi od Krajského záchranného
systému technické vozidlo Liaz a tak
budou v bfieznu osazena za 130 tis Kã
nová, ‰ir‰í vrata v jejich garáÏích pro
usnadnûní v˘jezdu. 

Od Státního fondu Ïivotního prostfie-
dí jsme obdrÏeli pfiíslib dotace na reali-
zaci „Zateplení objektu Matefiské ‰koly“
kterou tak mÛÏeme do podzimu zahájit.
Jedná se zateplení fasády a stfiechy,
v˘mûnu oken za plastová a zmûnu do-
savadního akumulaãního vytápûní na
vytápûní tepeln˘mi ãerpadly.

Tento fond akceptoval i na‰i Ïádost o 
(Pokraãování na str. 2)

Jedna z mnoha úspû‰n˘ch kulturních akcí, které pfiipravují na‰e Ïeny.
BliÏ‰í informace ãtûte na stranû 12.
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(Dokonãení ze str. 1)
dotaci na v˘stavbu „Pfiivadûãe pitné
vody Le‰tina“ která by mohla b˘t zahá-
jena v pfií‰tím roce. Obec by tím mûla
zaji‰tûn zdroj kvalitní pitné vody pro
svÛj dlouhodob˘ rozvoj.

Letos je v rozpoãtu poãítáno i s opra-
vou ulice od kostela ke hfibitovu ve Val-
tífiovû, roz‰ífiení ulice Zadní, s rekon-
strukcí sociálních zafiízení v Základní
‰kole a repasí oken ve zdravotním stfie-
disku.

Leto‰ní zima byla dlouhá s bohatou
snûhovou nadílkou. S velk˘m úsilím
na‰ich zamûstnancÛ se pomûrnû
dobfie dafiilo udrÏovat obecní chodníky
schÛdné. Zima se v‰ak podepsala na
stavu komunikací a tak byl zahájen
jarní úklid a zaãínají práce na opravách.

Byla provedena i odborná prohlídka
stavu stromÛ a jejich profiez.

Zima se podepsala i na fiadû velk˘ch
havarií na vodovodních fiadech, které
museli na‰i technici odstranit. Projevují
se problémy se star˘mi pfiípojkami
vody do objektÛ.

Sociální komise fie‰ila konkrétní
pomoc nûkolika rodinám, které se do-
staly do sociálních problémÛ.

Velk˘m problémem zÛstává rÛst
dluhÛ na nájemném v obecních bytech
a jejich vymáhání.

Tyto dluhy omezují moÏnosti potfieb-
n˘ch oprav obecních bytÛ. 

Nastává jaro a s ním jarní úklid.
Obecní pracovníci jiÏ zahájili úklid ve-
fiejn˘ch prostranství. Je pfiipraven kaÏ-
doroãní svoz velkoobjemov˘ch odpadÛ
z domácností. Na Obecním úfiadû jsou
k dispozici pro obãany Ïoky na rostlin-
n˘ odpad z jejich zahrádek. Jednáme o
posílení sbûrn˘ch míst na tfiídûn˘
odpad.

Od 1. bfiezna 2010 není v nájmu
poplatek za odvoz odpadu

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, Ïe od 1. bfiezna 2010 nemají nájemníci Ïijící
v obecních domech, v platbû za nájemné a sluÏby spojené s uÏíváním bytu, zahr-
nut˘ poplatek za odvoz komunálního odpadu. 

Tuto platbu budou nyní obãané hradit hotovû, do pokladny Obecního úfiadu
u sl. Pokorné a to ve dnech pondûlí aÏ ãtvrtek. Lze také po dohodû se sl. Pokor-
nou provést úhradu pfievodem z úãtu.

Platby mohou provést 2x roãnû a to do mûsíce kvûtna, druhou pak do konce
mûsíce srpna.                   Libu‰e Pokorná, Obecní úfiad Velké Bfiezno

JARO JE KONEâNù TADY
âlovûk by uÏ fiekl, Ïe ze zemi pÛjde rovnou dle léta, na-
‰tûstí se ale poãastí trochu umoudfiilo a nechává nám si
dopfiát  pfiíchod jara. Sníh uÏ odtál, slunce zaãalo svítit a
tak Ïádného zahrádkáfie není moÏné udrÏet doma. Kde
také lépe trávit ãas, po tak dlouhé zimû, neÏ na sv˘ch za-
hradách a pfiedzahrádkách! Zaãínají tedy první úklidy a s
tím spojené i první problémy, kam z odpadem ze zelenû,

kdyÏ nemáme vlastní kompost? 
Jako kaÏd˘ rok obec zaji‰Èuje pro obãany Ïoky na listí, tak ani letos

tomu nebude jinak. 
Cena za Ïoky pro leto‰ní rok zÛstává nemûnná tj. 120,- Kã/Ïok a k dispozi-

ci budou na Obecním úfiadû Velké Bfiezno od druhé poloviny mûsíce dubna.
Oproti loÀskému roku, bude s nákupem Ïoku i stanoven termín jeho odvozu,
kter˘ bude ale nutno dodrÏet. Není se v‰ak ãeho bát, termín bude takov˘, aby
v‰ichni mûli dostatek ãasu své Ïoky naplnit.  

Libu‰e Pokorná, Obecní úfiad Velké Bfiezno

VPP si zaslouÏí
POCHVALU

Leto‰ní zima se projevila v plné síle.
Snûhu bylo, na na‰e pomûry, na tfii
zimy dopfiedu a vefiejnû prospû‰ní pra-
covníci mûli co dûlat, aby pfiívaly snûhu
zvládli a udrÏeli v‰echny chodníky v
obci ãisté a schÛdné. 

Od 1.1. 2010 totiÏ ve‰el v platnost
nov˘ zákon, kter˘ obci pfiikazuje posta-
rat se o úklid snûhu na v‰ech chodní-
cích a to samozfiejmû komplikuje fun-
gování obce a zvy‰uje rozpoãet. Na‰i
VPP se s tímto úkolem poprali skuteã-
nû dobfie a sníh, kter˘ tu nebyl snad 25
let zvládli na jedniãku. 

Zpráva o ãinnosti obce

Svoz velkoobjemového
a nebezpeãného odpadu - 2010

Svoz velkoobjemového a nebezpeãného odpadu probûhne v tomto roce:
17. 4. 2010 - v obci Velké Bfiezno 
24. 4. 2010 - v obci Valtífiov
Zaãátky svozÛ probûhnou jiÏ v ranních hodinách, proto v˘‰e uveden˘ odpad od-

loÏte u své odpadové nádoby vãas. Pokud bude odpad odloÏen aÏ po svozu nebo
ve velkém ãasovém pfiedstihu, bude obãan vyzván, aby si odpad odklidil sám.

Dále Ïádáme obãany, pokud budou likvidovat elektrospotfiebiãe (lednice apod.),
aby se je snaÏili zachovat kompletní. Takovéto spotfiebiãe jsou totiÏ v reÏimu
zpûtného odbûru a za jejich zpracování (likvidaci) obec platí minimální
poplatek!!!                                      Libu‰e Pokorná, Obecní úfiad Velké Bfiezno

Obec plánuje roz‰ífiit místa
na separovan˘ odpad

Obec by ráda v tomto roce roz‰ífiila místa na separovan˘ odpad, aby tak lidé
mûli moÏnost více tfiídit. 

V plánu je nové „hnízdo“ ve Valtífiovû, nad hfibitovem. Zde by mûly b˘t k dispo-
zici v‰echny nádoby na tfiídûn˘ odpad, tedy papír, pet a sklo. Dále by se jednalo o
zesílení stávajícího místa. Napfiíklad v Zahradní ul. by mûl pfiib˘t kontejner na
papír, v Litomûfiické ul. (u kotelny) jeden kontejner na papír a jeden kontejner na
PET bude pfiistaven u kontejneru na papír, kter˘ se nachází pfii hlavní silnici, tak-
téÏ v ul. Litomûfiická.

Vûfiíme, Ïe zesílení stávajících míst a vybudování nov˘ch bude motivovat lidi
je‰tû více tfiídit a ‰etfiit si tak místo ve sv˘ch odpadov˘ch nádobách na domácí
odpad.                                           Libu‰e Pokorná, Obecní úfiad Velké Bfiezno
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NEJâASTùJ·Í DOTAZY SMùROVANÉ
NA SSSSTTTTAAAAVVVVEEEEBBBBNNNNÍÍÍÍ     ÚÚÚÚ¤¤¤¤AAAADDDD - 1. DÍL

Pfiednû je nutno uvést, Ïe povinností
stavebního úfiadu je posuzovat a vy-
hodnocovat kaÏdou Ïádost a kaÏdou
záleÏitost samostatnû, se zfietelem na
v‰echny okolnosti pfiípadu, takÏe se
mÛÏe stát, Ïe dvû shodné stavby povo-
lí stavební úfiad v jiném „povolovací re-
Ïimu“ tak, jak mu to ukládá  stavební
zákon, vyhlá‰ky, normy, správní fiád,
atd. 

Dále upozorÀujeme, Ïe na Va‰e do-
tazy odpovídá stavební úfiad volnou for-
mou (laické vefiejnosti) bez citací ze
stavebního zákona, vyhlá‰ek ãi správ-
ního fiádu.

Na zahradû u rodinného domu si chci
postavit dfievûn˘ altán (bez základÛ, o
zastavûné plo‰e do 25 m2), zapu‰tûn˘
bazén do velikosti 40 m2 zastavûné
plochy a nové oplocení. Musím mít po-
volení stavebního úfiadu?

Tyto stavby nevyÏadují stavební po-
volení ani ohlá‰ení stavby. VyÏadují
v‰ak územní souhlas.
■ Na internetu nebo na stavebním

úfiadû si obstarejte tiskopis Ïádosti
„Oznámení o zámûru v území k vy-
dání územního souhlasu“, kter˘ peã-
livû vyplÀte, podepi‰te  a k Ïádosti
obstarejte tyto pfiílohy:
• 3x kopii katastrální mapy (opût je

moÏno získat na internetu, neboÈ
nahlíÏení do katastru nemovitostí
je vefiejné), do které zakreslete ve-
likost a umístûní uveden˘ch sta-
veb, tzn., Ïe na mapû budou pfies-
nû vyznaãeny vzdálenosti od hra-
nice sousedních pozemkÛ a sou-
sedních staveb

• stanovisko Obce Velké Bfiezno (na
sekretariát obce pfiedloÏte Ïádost
o vyjádfiení + v˘‰e uveden˘ situaã-
ní náãrt + jednoduch˘ popis sta-
veb: velikost, pohledy, materiál,
atd.)

• stanovisko vlastníkÛ dopravní a
technické infrastruktury (elektfiina -
âEZ Distribuce a.s. Dûãín, voda a
kanalizace - ObÚ V. Bfiezno, pro-
voz vodovodÛ a kanalizací nebo
SãVK a.s. ÚL, plyn - RWE Distri-
buãní sluÏby s.r.o. ÚL, el. komuni-
kace - Telefónica 02 CR a.s.
Praha, v˘jezd na komunikaci -
ObÚ V. Bfiezno, správa dopravy
nebo Správa a údrÏba silnic ÚK
Dubí u Teplic)

• souhlas sousedÛ (vlastníky sou-
sedních nemovitostí opût zjistíte pfii
nahlíÏení do katastru nemovitostí),
kter˘ mÛÏe b˘t vyznaãen spolu s
datumem a podpisem pfiímo na
v˘‰e uvedeném situaãním v˘kresu
nebo na zvlá‰tním papífie. Pfiipomí-
nám, Ïe sousedy bude pfiedev‰ím
zajímat, kde budou stavby umístû-
né (jak daleko od jejich pozemku)
a jak budou velké.

■ Îádost spolu s pfiílohami pfiedloÏte -
za‰lete na stavební úfiad nebo na
sekretariát ObÚ Velké Bfiezno

■ 1x situaãní v˘kres ihned po pfiedlo-
Ïení Ïádosti na stavebním úfiadû vy-
vûste po dobu 30 dnÛ na vefiejnû pfií-
stupném místû u stavby nebo po-
zemku, kde chcete stavby vybudo-
vat (tzn., v˘‰e uveden˘ situaãní v˘-
kres vloÏte do prÛhledného ochran-
ného obalu-desek, pofiádnû upevnû-
te napfi. na plot zahrady u cesty nebo
pfiilepte na okno u silnice a vyfoÈte si
jej; foto bude slouÏit jako doklad o
splnûní povinnosti pro pfiípad nepfiíz-
niv˘ch povûtrnostních podmínek, pfii
odstranûní „nenechavci“, apod.)

■ nestihnete-li stavby vybudovat do

1 roku, musíte na stavební úfiad
podat novou Ïádost

Jak mám postupovat, kdyÏ nezískám
souhlas souseda?

Pokud bude u Ïádosti o vydání
územního souhlasu chybût souhlas
souseda, stavební úfiad jiÏ nemÛÏe
stavbu posuzovat jako stavbu „bezkon-
fliktní“ a musíte poÏádat o zahájení
územního fiízení, coÏ je v‰ak úplnû
jiná kapitola. 

Tímto bych V‰ak chtûla upozornit na
podstatnou vûc. Ne kaÏd˘ „mezující“
soused je úãastníkem územního fiízení
a nemá práva veta proti stavbám v je-
jich sousedství. O tom, zda se na po-
zemku bude stavût, rozhoduje vlastník
pozemku, kter˘ v‰ak k vlastnímu zahá-
jení stavby potfiebuje povolení staveb-
ního úfiadu. Smyslem úãastenství sou-
sedÛ v fiízení není dávat právo souse-
dÛm, aby rozhodovali o tom, co bude
dûlat soused na svém pozemku, ale
aby mohli upozornit souseda, projek-
tanta ãi stavební úfiad na skuteãnosti
spojené s jejich nemovitostí, o kter˘ch
nikdo jin˘ neÏ oni sami, neví - jedná se
napfiíklad o rÛzná podzemní zafiízení
(kabely v‰eho druhu), vodovod, fie‰ení
svodu de‰Èové kanalizace, apod. Po-
vinností stavebního úfiadu tedy není vy-
louãit jakékoliv omezení majitele sou-
sední stavby, ale pouze zabránit tako-
vému zásahu, kter˘ by byl od poãátku
zfiejm˘ a v rozporu s platn˘mi právními
pfiedpisy a technick˘mi normami.

Matrika a evidence obyvatel rok 2009
V ROCE 2009 BYLO CELKEM V MATRIâNÍM OBVODU UZAV¤ENO 
116 MANÎELSTVÍ Z TOHO:

v obfiadní místnosti OÚ ...........................................................7  
Státní zámek Velké Bfiezno...................................................95  
Panství Velichov....................................................................10
Zubrnice ..................................................................................2
Lhota pod Pannou ..................................................................2

Pohyb obyvatelstva za rok 2009
narození zemfielí pfiistûhovalí vystûhovalí poãet obyvatel

Valtífiov 7  4      23      10        574
Velké Bfiezno 11 42  63  20 1 584

Celkem 18 46  86 30  2 158

Jana Mottlová
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PRÁCE NA PLÁNU ROZVOJE
INFRASTRUKTURY POKRAâUJÍ 

Velké Bfiezno na základû pfiiznání dotace v rámci v˘zvy ã.5
Regionálního operaãního programu intenzivnû pracuje na
tvorbû tzv. Místního akãního plánu rozvoje infrastruktury obce.

Cel˘ projekt je  koncipován jako otevfien˘ tvÛrãí proces
probíhající v návaznosti na námûty a pfiipomínky obãanÛ Vel-
kého Bfiezna a Valtífiova. V˘sledky této ‰iroké diskuse budou
zapracovány do tzv. Místního akãního plánu rozvoje infra-
struktury. Projekt byl zahájen v listopadu loÀského roku za
pfiítomnosti v‰ech partnerÛ projektu, kter˘mi jsou:  Obãanské
sdruÏení - Ïeny Velkého Bfiezna a Valtífiova, Mikroregion Vel-
kobfiezensko  a Unie ROSKA. Do konce roku 2009 probûh-
lo nûkolik setkání fie‰itelského t˘mu projektu, kterého se zú-
ãastnili i nûktefií obãané obce, jeÏ projevili o toto zajímavé
téma zájem. Hlavním úkolem pracovního t˘mu byla pfiíprava
a samotná realizace besedy s obãany, která se uskuteãnila
dne 16.12.2009 v kulturnû -spoleãenském zafiízení Tivoli. I
pfies obavy nûkter˘ch ãlenÛ realizaãního t˘mu tato akce pro-
bûhla úspû‰nû. Besedy se zúãastnilo pfies padesát obãanÛ
Velkého Bfiezna a Valtífiova.NejenÏe se  aktivnû zapojili do

diskuse  o smysluplnosti celého projektu, ale pfiedev‰ím se
zajímali o navrÏená rozvojová témata, která by mûla zkvalit-
nit  Ïivot obyvatel obou obcí.

V prÛbûhu besedy a pozdûji bûhem  následné elektronic-
ké komunikace bylo zaznamenáno témûfi  ‰edesát návrhÛ
na zpracování  rozvojov˘ch lokalit obou obcí. Projektov˘ t˘m
pod odborn˘m dohledem ing. arch. Abraháma stojí pfied ne-
lehk˘m úkolem zaznamenat a zapracovat tyto vize do stu-
die, která by mûla slouÏit jako podklad pro zmûnu územního
plánu obcí Velké Bfiezno a Valtífiov. 

V rámci tohoto projektu  byly v souãasné dobû zaloÏeny a
spu‰tûny i webové stránky  na adrese  

www.projekty-infrastruktury-velke-brezno.cz
kde se obãané obou obcí mohou prÛbûÏnû seznamovat s

postupem celého projektu. Dal‰í beseda s obãany nad pro-
jekty rozvoje infrastruktury probûhne v posledním bfiezno-
vém t˘dnu opût v kulturnû - spoleãenském zafiízení Tivoli.
Vedení obecního úfiadu i zástupci projektového t˘mu Vás na
tuto akci srdeãnû zvou.

CENA VODNÉHO A STOâNÉHO PRO ROK 2010
Jak jste jiÏ jistû byli informováni,

cena vodného i stoãného pro rok 2010
zÛstává stejná jako pro rok 2009, mûní
se pouze sazba DPH z 9 na 10 %. 

Cena zÛstává stejná, pfiestoÏe ná-
klady na v˘robu vody (elektfiina, mate-
riál na opravy) se neustále zvy‰ují.
Náklady rostou i díky zvy‰ující se ãet-
nosti oprav, kter˘ch pfiib˘vá z dÛvodu
stárnutí vodovodní i kanalizaãní sítû
a zafiízení na nich (ãerpadla, objekty
a armatury ‰achet, ãerpacích stanic,
vodojemÛ..). Obec Velké Bfiezno se
snaÏí zachovat nízké ceny vodného
a stoãného a nezatûÏovat tak v dne‰-
ní nelehké dobû domácí rozpoãty
sv˘ch obãanÛ. 

Pro srovnání v tabulce uvádíme plat-
né ceny vodného a stoãného pro rok
2010 ve správû na‰í obce a provozo-
vatele Severoãesk˘ch vodovodÛ a ka-
nalizací, kter˘ provozuje vodovody
a kanalizace v Ústeckém kraji.

OLOVùNÉ VODOVODNÍ 
P¤ÍPOJKY:

PfieváÏnû na území Velkého Bfiezna
se dosud nachází spousta star˘ch, olo-
vûn˘ch vodovodních pfiípojek. Po le-
tech uÏívání mají tyto pfiípojky jiÏ naru-
‰enou vnitfiní ochrannou vrstvu a mÛÏe
dojít k vyluhování olova do vody, kterou
jako odbûratelé vody pouÏíváte v do-
mácnostech. Apelujeme proto na ob-
ãany - máte-li olovûnou pfiípojku, ‰etfie-
te peníze a co nejdfiíve se odhodlejte
k realizaci pfiípojky nové. Zamûstnanci
vodárenského provozu Vám rádi pora-
dí a vyjdou vstfiíc. 

Pokud budete dlouho otálet, mÛÏe se
stát, Ïe dojde k havárii pfiípojky a její
v˘mûna Vás stejnû nemine. JelikoÏ
olovo není materiál vhodn˘ pro styk
s pitnou vodou a do konce roku 2012
musí b˘t olovûné pfiípojky vymûnûny za
zdravotnû nezávadné, zamûstnanci vo-

dárenského provozu takovouto vodo-
vodní pfiípojku ve ‰patném stavu pfii ha-
várii (i ve vefiejném prostranství) pouze
uzavfiou a zamezí tak zbyteãnému
úniku vody. 

Pes nemá rozum ani ruce,
aby si po sobû uklidil!
VáÏení spoluobãané, 
majitelé pejskÛ.

Po dlouhé
zimû se po
celé obci opût
objevují psí v˘-
kaly. Apeluji na
vá‰ zdrav˘
rozum a dou-
fám, Ïe i Vám

vadí, Ïe se Va‰e dûti, vnouãata a
blízcí musí na kaÏdém kroku vyh˘-
bat psím exkrementÛm. Jsou totiÏ
úplnû v‰ude. Na chodnících, na
cestách a silnicích, pfied brankami
na soukromé pozemky, na obec-
ních travních plochách, dokonce i
na oplocen˘ch dûtsk˘ch hfii‰tích.
Pejsek si po sobû uklidit prostû
neumí! Proto má svého páníãka,
kter˘ je jistû natolik zodpovûdn˘,
Ïe po svém miláãkovi uklidí!!! 

ROK   VELKÉ BŘEZNO 
      SEVEROČESKÉ VODOVODY A 
KANALIZACE 

2010 vodné stočné  
   
CELKEM      vodné       stočné      CELKEM  

Kč  vč.10% 
DPH za 1 m3 
vody 30,47 22,66 53,13 37,41 32,60 70,01 

Z uvedené tabulky vypl˘vá, Ïe napfiíklad oproti okolí (Svádov, Ústí n.L. ad.) za
kaÏd˘ 1 m3 obãané v na‰í obci u‰etfií témûfi 17 Kã.

Porovnání cen vodného a stoãného:
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Inventarizace majetku obce

DA≈ Z NEMOVITOSTÍ V ROCE 2010
DaÀ z nemovitosti je upravená záko-

nem ã. 338/1992 Sb., o dani z nemovi-
tostí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
(dále jen „zákon o dani z nemovitostí“).
■ Dochází k zdvojnásobení sazeb

danû z pozemkÛ uveden˘ch v § 6
odst. 2 zákona o dani z nemovitostí,
tj. zastavûné plochy a nádvofií, sta-
vební pozemky a ostatní plochy. Toto
zv˘‰ení se nevztahuje na sazby uve-
dené v § 6 odst. 1 zákona o dani z
nemovitostí, tj. pro ornou pÛdu,
chmelnice, vinice, zahrady, ovocné
sady, trvalé travní porosty, lesy a
rybníky, tedy pfieváÏnû zemûdûlskou
pÛdu.

■ Dochází k zdvojnásobení základ-
ních sazeb danû ze staveb s v˘jim-
kou staveb slouÏících pro ostatní
podnikatelskou ãinnost uveden˘ch v
ust. § 11 odst.1 písm. d) bod 3 záko-
na o dani z nemovitostí.
Pfiiznání k dani z nemovitosti musí

podat kaÏd˘, kdo je k 1.1. vlastníkem
nemovitosti nacházející se na území
âR a toto pfiiznání je‰tû nepodával. 

Pokud jste uÏ nûkdy v minulosti pfii-
znání podali a nic se nezmûnilo, pak
staãí jen poãkat na v˘mûr správce
danû, kter˘ podle aktuálních sazeb a
koeficientÛ daÀovou povinnost vypoãí-
tá. Podle informace Finanãního úfiadu

by kaÏd˘ poplatník mûl obdrÏet v˘mûr
- sloÏenku do 5.5.2010. Takto vypo-
ãtená daÀ je v roce 2010 splatná ve
dvou stejn˘ch splátkách, pokud pfiesá-
hla ãástku 5000 Kã, a to nejpozdûji do
31. kvûtna a do 30. listopadu. V pfií-
padû, kdy roãní daÀ z nemovitostí ne-
pfiesáhne ãástku 5.000 Kã, je daÀ
splatná najednou, nejpozdûji do 31.
kvûtna.

Pokud se ale nûco zmûnilo, napfií-
klad v˘mûra nebo cena nemovitosti,
druh pozemku, uÏívání stavby nebo
poãet nadzemních podlaÏí ãi pÛdorys,
musíte podat nové pfiiznání. 

Pokud do‰lo v roce 2009 ke zmûnû
vlastnictví, dfiívûj‰í vlastník pouze
oznámí tuto skuteãnost správci
danû a o daÀ se uÏ stará nov˘ vlastník.
Pokud je více vlastníkÛ, pak daÀové
pfiiznání podává pouze jeden z nich,
a pokud není stanoveno jinak, daÀ
musí platit v‰ichni spoleãnû a nerozdíl-
nû. Podávat pfiiznání nemusí jen vlast-
ník, ale i nájemce nebo uÏivatel (pokud
není vlastník znám). 

Pfiiznání k dani z nemovitosti bylo
tfieba podat do 1.2., protoÏe zákonn˘
termín 31.1. pfiipadá na nedûli. Finanã-
ní úfiad se volí podle místa, kde se ne-
movitost nachází (najdûte si pfiíslu‰n˘
finanãní úfiad). 

Tak jako kaÏd˘ rok, probûhly v závûru roku inventarizace. Ustaveno bylo 9 díl-
ãích inventarizaãních komisí pro jednotlivá zafiízení (obecní úfiad, knihovna, obec-
ní aktiv Valtífiov, jednotka poÏární ochrany, vodovody a kanalizace, základní ‰kola,
‰kolní jídelna a matefiská ‰kola) a také pro finanãní závazky a pohledávky. Maje-
tek navrÏen˘ k likvidaci vzhledem k opotfiebení, ztráty funkãních vlastností a pou-
Ïitelnosti byl provûfien likvidaãní komisí a byla fie‰ena vhodná likvidace.

Pfiehled majetku, aktiv a pasiv obce k 31.12.2009
Celková hodnota majetku ve vlastnictví obce je .........................218,5 mil Kã
Finanãní majetek (portfolio âeské spofiitelny a s.) 
pfiedstavuje necelé..........................................................................3,5 mil. Kã
Nedokonãené - rozestavûné investice jsou v hodnotû .......................3 mil Kã

Aktiva: 
dluhy na místních poplatcích, nájmech......................................1.684.317,-Kã
Neuhrazené faktury odbûratelÛ .................................................1.613.743, Kã
Nepfieveden˘ odpoãet DPH do Fin.úfiadu ...................................223.601,- Kã
ZÛstatky na úãtech ....................................................................4.430.878,-Kã
Pasiva: 
neuhrazené faktury dodavatelÛm .................................................396.177,-Kã
Závazky vÛãi zamûstnancÛm z r.2009 ........................................774.889,- Kã
Odvod DPH...............................................................................120 321,63 Kã
Úvûr od âSOB...........................................................................3.786.400,-Kã
Návratná finanãní pomoc na rozvoj bydlení .............................1.200.000,-Kã

Závûreãná zpráva byla projednána na únorovém zastupitelstvu obce s tím, Ïe
nebyly shledány Ïádné nedostatky.                                           Hana Fuchsová

CzechPoint ve
Velkém Bfieznû
Co to je vlastnû CzechPoint?

âesk˘ Podací Ovûfiovací Infor-
maãní Národní Terminál

Cílem CzechPointu je obãanovi
vytvofiit sluÏbu z jednoho místa, kde
je moÏné získat a ovûfiit data z vefiej-
n˘ch i nevefiejn˘ch informaãních
systémÛ, úfiednû ovûfiit dokumenty a
listiny, pfievést písemné dokumenty
do elektronické podoby a naopak.

Projekt Czech POINT pfiiná‰í
znaãné ulehãení komunikace se stá-
tem. V nûkter˘ch situacích staãí dojít
pouze na jeden úfiad.

Co v‰e pro Vás mÛÏeme 
udûlat?
• V˘pis z katastru nemovitostí
• V˘pis z rejstfiíku trestÛ
• V˘pis z bodového hodnocení fiidi-

ãe
• V˘pis z insolvenãního rejstfiíku
• V˘pis z obchodního rejstfiíku
• V˘pis z Ïivnostenského rejstfiíku
• zfiízení datové schránky
• konverze z elektronické do listinné

podoby dokumentu
• autorizovaná konverze z listinné

do elektronické podoby dokumen-
tu

Vydání v˘pisu z katastrálního
úfiadu, v˘pis z obchodního rejstfiíku,
v˘pis ze Ïivnostenského rejstfiíku,
v˘pis z bodového hodnocení fiidiãe,
v˘pis z insolventního rejstfiíku je zpo-
platnûno a to: Vydání první strany
v˘pisu je zpoplatnûno ãástkou, jejíÏ
maximální v˘‰e je zákonem omeze-
na na 100,- Kã; kaÏdá dal‰í strana
v˘pisu je zpoplatnûna ãástkou, jejíÏ
maximální v˘‰e je zákonem omeze-
na na 50,- Kã.

Správní poplatek u rejstfiíku trestÛ
ãiní 50,- Kã.

âinnosti v rámci informaãního
systému datov˘ch schránek jsou
provádûny zdarma. Zpoplatnûna je
pouze autorizovaná konverze doku-
mentÛ na Ïádost a to 30,- Kã za
stránku a opakované vydání pfiístu-
pov˘ch údajÛ - formuláfi Ïádosti o
zneplatnûní automaticky doplÀuje
v˘‰i poplatku, které stojí 200,- Kã.

Pracovi‰tû CzechPoint se nachází
v pfiízemí obecního úfiadu.

Katefiina Jelínková
Obecní úfiad Velké Bfiezno
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DEN ZEMù
Je ekologick˘ svátek jiÏ 40 let slaven˘

v mnoha zemích na‰í planety. Tento den
je vûnován ochranû Ïivotního prostfiedí,
obnoviteln˘m zdrojÛm energie a zv˘‰ení
energetické úãinnosti,  tfiídûní odpadÛ.
V‰em ãinnostem politikÛ na úrovni vlád,
krajÛ, obcí, k zachování Ïivotního prostfie-
dí na Zemi pro budoucí generace. âin-
nosti kaÏdého z nás k zachování Ïivotní-
ho prostfiedí ve svém bezprostfiedním
okolí. Na‰eho bytu, zahrady, vefiejného
prostranství v ulici, obci. V okolní krajinû,
vodû, ovzdu‰í.

A pfiiznejme si, mnohdy se pfiíli‰ ohle-
duplnû nechováme. Svou zahradu ope-
ãováváme a co je za na‰ím plotem leckdy
niãíme. Svûdãí o tom ãerné skládky v zá-

koutích, vefiejná prostranství plná odpad-
kÛ, psích v˘kalÛ, poniãené laviãky, vefiej-
né osvûtlení.

Îijeme v krásné obci, v krásné krajinû
âeského stfiedohofií, v chránûné ptaãí ob-
lasti NATURA 2000. Ani nevíme, Ïe za
na‰ím plotem je zajímavá chránûná pfií-
rodní lokalita staré pískovny Valtífiov - pfií-
klad toho jak si pfiíroda dokáÏe poradit s
územím zdevastovan˘m lidskou ãinností.

Pojìme oslavit Den Zemû nejenom
péãí o na‰e zahrádky, ale i o vefiejná pro-
stranství v obci slouÏící nám v‰em. VÏdyÈ
i vzhled celé obce je i na‰í vizitkou.

Pfiijìte pomoci v sobotu 24. dubna s
úklidem staré pískovny ve Valtífiovû a dût-
sk˘ch hfii‰È v na‰í obci.

EXISTENâNÍ MINIMUM OSOB INVALIDNÍCH VE III.STUPNI INVALIDITY
Dne 1.1.2010 vstoupila v platnost no-

vela Zákona o pomoci v hmotné nouzi,
dle které se sniÏuje ãástka Ïivobytí
osoby, která je uznána invalidní ve tfietím
stupni, ale nemá nárok na vyplácení in-
validního dÛchodu pro invaliditu tfietího
stupnû, na existenãní minimum.  K tomu-
to bych rovnûÏ doplnila, Ïe s platností od
1.1.2010 ve‰la v platnost novela Zákona
o dÛchodovém poji‰tûní, ve které lze najít
pomûrnû podstatné a rozsáhlé
zmûny.Zde bych se chtûla více zmínit o
dÛchodech invalidních, resp. stupních in-
validity  a jejich návaznosti na dávky
hmotné nouze. 

PÛvodní rozdûlení na ãásteãné a plné
invalidní dÛchody dnem 31.12.2009 za-
niklo a nyní lze hovofiit o invalidním dÛ-
chodu s urãit˘m stupnûm invalidity. Inva-
lidity I., II. nebo III. stupnû. O stupni inva-
lidity rozhoduje vÏdy lékafi. Pro úãely roz-
hodování o dávkách pomoci v hmotné
nouzi, tedy zejména o pfiíspûvku na Ïivo-
bytí je nutné, aby se obãan podrobil vy-
‰etfiení zdravotního stavu pro úãely po-
souzení invalidity tfietího stupnû nebo po-
souzení, zda si nemÛÏe zv˘‰it pfiíjem
vlastní prací vzhledem ke svému zdravot-
nímu stavu, a to lékafiem urãen˘m âes-
kou správou sociálního zabezpeãení.
Tuto povinnost má obãan, kter˘ cítí, Ïe se
ze zdravotních dÛvodÛ nemÛÏe zapojit
do aktivní snahy zv˘‰ení pfiíjmu vlastní
prací nebo mu jeho zdravotní stav zabra-
Àuje pracovat úplnû.

Následnû mÛÏe nastat situace, kdy
obãan je uznán vzhledem ke zdravotnímu
stavu invalidním ve III. stupni invalidity,
ov‰em nevznikne mu nárok na vyplácení
invalidního dÛchodu. Tato situace nasta-
ne v praxi vÏdy , kdy obãan nedoloÏí do-
stateãnou dobu poji‰tûní. âeská správa

sociálního zabezpeãení zkoumá ode dne
podání Ïádosti o dÛchod zpûtnû dvacet
let, zda obãan má v tomto ãasovém
úseku alespoÀ 10 let poji‰tûní. Poji‰tûní
pro úãely posuzování nároku na dÛchod
znamená: doloÏení zamûstnaneckého
pomûru (potvrzení o zamûstnání) , samo-
statné v˘dûleãné ãinnosti a nebo potvr-
zení o hrazení pojistného z vlastní inicia-
tivy obãana. Pokud je obãan veden v evi-
denci uchazeãÛ o zamûstnání na Úfiadu
práce, vztahuje se tato evidence do po-
ji‰tûní pro posuzování nároku na dÛchod
pouze jedním rokem pokud je obãanovi
do 55 let vûku, pakliÏe je obãan star‰í neÏ
55 let, je mu zohlednûna doba ve v˘‰i tfií
let evidence na Úfiadu práce pro úãely
nároku na dÛchod. JestliÏe obãan shora
uvedené skuteãnosti nedoloÏí, nárok na
invalidní dÛchod nevzniká. Pokud násled-
nû takov˘ obãan poÏádá o dávku pomoci
v hmotné nouzi, zejména pak o pfiíspûvek
na Ïivobytí, bude mu pfiiznána pouze
dávka ve v˘‰i existenãního minima, coÏ
je 2.020,-Kã/mûsíãnû. 

Obãané, kter˘ch se tato situace dot˘ká
a ktefií mají ve vût‰inû pfiípadÛ  navíc
je‰tû vysoké náklady na dietní stravování
a na Ïivotní náklady spojené s uÏíváním
lékÛ, jiÏ zfiejmû zjistili, Ïe tato situace je
pro nû mnohdy neúnosná. Ráda touto
cestou sdûluji, Ïe Ministerstvo práce a
sociálních vûcí poÏádalo poslance Parla-
mentu âeské republiky o podání novely,
která za prvé zru‰í sníÏení ãástky Ïivoby-
tí osob, které se nachází ve III. stupni in-
validity bez nároku na vyplácení invalidní-
ho dÛchodu, na existenãní minimum  a
zároveÀ umoÏÀuje poskytování nav˘‰ení
ãástky Ïivobytí z titulu potfieby nákladné-
ho dietního stravování.  Návrh novely byl
projednán a pfiijat dne 10.3.2010, v sou-

ãasné dobû se ãeká na jeho pfiijetí a
schválení Senátem Parlamentu âeské
republiky. 

Na závûr aktuální informace o mífie ne-
zamûstnanosti ke dni 28. 2. 2010 v
na‰em regionu a ve spádov˘ch obcích: 

Velké Bfiezno + Valtífiov ................12,2%  
Malé Bfiezno .................................15,7%
Zubrnice........................................20,2%
Homole u Panny...........................14,7%

Pavlína Linková

SETKÁNÍ SOUSEDÒ
VáÏení sousedé, ráda bych Vás in-

formovala o jednom prima setkání,
které se uskuteãnilo ve Valtífiovû v míst-
ním hostinci. V sobotu 9. ledna 2010
probûhl jiÏ druh˘ roãník NOVORO-
âNÍHO SETKÁNÍ SOUSEDÒ.

Mám velkou radost, Ïe se mezi námi
najdou lidé, kter˘m nechybí smysl pro
spoleãné akce a pocit sounáleÏitosti.
NeboÈ cílem novoroãních setkání je dát
lidem pfiíleÏitost na chvíli se zastavit,
opustit kaÏdodenní shon a starosti.
Setkat se se znám˘mi, ke kter˘m sice
máme blízko, vÏdyÈ bydlí kousek od
nás, ale jaksi nám nezb˘vá ãas k nim
zajít. Uvûdomme si, Ïe je mezi námi
plno lidí, ktefií zÛstali sami, navíc se
na‰e vesnice mûní, pfiib˘vají stále noví
sousedé a takzvanû „zapadnout“ je
nûkdy  velmi tûÏké. NevyrÛstali jsme
sice spolu, ale budeme tu spoleãnû Ïít,
je pfieci dobré  se znát.

My‰lenka sousedsk˘ch setkání vlast-
nû vznikla pfiedloni, kdyÏ se u pfiíleÏi-
tosti pfiedvádûcí akce se‰ly v místním
hostinci dámy dÛchodového vûku a já
jsem vidûla jak skvûle se umí bavit, a
Ïe pletení a za‰ívání ponoÏek je ãas od
ãasu dobré vymûnit za jinou zábavu.
Nevím nakolik a jestli funguje klub dÛ-
chodcÛ, kde by se mohly scházet, ale
setkání sousedÛ má je‰tû jednu velkou
v˘hodu a to v tom, Ïe se sejdou lidé
v‰ech vûkov˘ch skupin.  A podle  mû je
pfieci jedno jestli je to v hospodû, nebo
na zámku. DÛleÏité je, Ïe k sobû doká-
Ïeme b˘t milí a vstfiícní.

KdyÏ jsme pfied osmnácti lety hospo-
du kupovali, bylo jedním z cílÛ vytvofiit
jakési stfiedisko zábavy. Myslím, Ïe je
naãase zaãít.Jsem v tomto ohledu opti-
mista, protoÏe letos nás bylo o dost
více neÏ vloni. Bavili jsme se  tak, Ïe ti
co nepfii‰li, nám mohou jen závidût, a
jestli to takhle pÛjde dál, tak opravdu
pfií‰tí rok bude hospoda malá. 

Dûkuji v‰em, ktefií pfiinesli dobroty,
v‰echny srdeãnû zvu na pfií‰tí setkání.

ZdeÀka StáÀová, Valtífiov Kopeãek
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Stavba v pískovnû
V tûchto dnech byla na místû b˘valé pískovny zahájena stavba

sportovnû relaxaãního areálu s nauãnou stezkou ve Valtífiovû. Po
nûkolikamûsíãní pfiípravû a v˘bûrovém fiízení na dodavatele stav-

by bylo pfiedáno staveni‰tû firmû Ravel, která bude
stavbu pro obec provádût. Na financování této akce
byly získány finanãní prostfiedky z fondÛ EU, konkrétnû
Regionálního operaãního programu Severozápad ve
v˘‰i 92,5 % z celkové ãástky. JiÏ v záfií budou mít oby-
vatelé na‰í obce k dispozici velmi zajímav˘ areál,
kter˘ bude obsahovat okruÏní dráhu pro inline brusle-
ní, nûkolik men‰ích hfii‰È pro sportovní hry, terénní vlny
pro cyklokros, ale také odpoãinkovou zónu pro rodiãe
nebo prarodiãe s dûtmi. Areál budou vyuÏívat partnefii
projektu, kter˘mi jsou napfi. místní základní ‰kola, ma-
tefiská ‰kola nebo FK Jiskra Valtífiov. Souãástí projek-
tu je i dostavba a rekonstrukce sociálního zafiízení u
fotbalového hfii‰tû, které budou moci vyuÏívat jak míst-
ní fotbalisté, tak i náv‰tûvníci nového areálu. Pod te-
rénním valem vedle fotbalového hfii‰tû vznikne ve
spolupráci s partnerem ZOO Ústí nad Labem nauãná
stezka o místní unikátní faunû a flófie. 

Vûfiíme, Ïe se celá akce povede ke spokojenos-
ti v‰ech, ktefií rádi aktivnû tráví svÛj voln˘ ãas v
hezkém prostfiedí.

■ SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEâENSKÉ AKCE V R. 2010
     

Poř.č. Datum konání Název akce Pořádá Garant

1 rok startovné a soutěž "Velkáč Judo.." Judo ZŠ V.Březno Buchar 

2 27.2. Obecní ples Obecní zastupitelstvo Kulhánek 

3 28.2. Maškarní ples dětí Sdružení žen Špačková 

4 9.3. Karneval MŠ a 1.tř.ZŠ ZŠ Hasprová 

5 celý rok Fotbalová přípravka Řezáč Řezáč 

6 duben Divadelní představení pro dospělé Sdružení žen Špačková 

7 30.4. Čarodějnice Valtířov Spartak Valtířov Turek 

8 30.4. Čarodějnice Velké Březno ZŠ + Sdružení žen  

9 1.pol. května Májový běh zámeckým parkem ZŠ Šuma 

10 8.5. Hejbni kostrou Sdružení žen Špačková 

11 2.pol. května Turistika "Jarní Český ráj" obec + ZŠ Fraňková 

12 5.6. Školní jarmark Rada rodičů + ZŠ Kořínková 

13 červen Dětský den ve Valtířově Spartak Valtířov Turek 

14 červen Společenská akce - výlet na Hřib Sdružení žen Špačková 

15 červen Nohejbalový turnaj trojic Rada Kulhánek 

16 prázdniny Letní tábor Rada rodičů + ZŠ Hasprová 

17 srpen Konec prázdnin Spartak Valtířov Turek 

18 květen, září  Sportovní kurzy ZŠ Šuma 

19 18.9. 13. expedice Buková hora ZŠ Darsa 

20 září, říjen Otevření sport. areálu Pískovna Sdružení žen Charvátová 

21 září-prosinec Počítačový kurs pro dospělé obec + ZŠ Bärtl 

22 29.10. Lampionový průvod Sdružení žen Špačková 

23 říjen Drakiáda 2010 Spartak Valtířov Turek 

24 13.11. Dětské divadelní představení Sdružení žen Špačková 

25 4.12. Mikulášská nadílka Sdružení žen Špačková 

26 22.12. Vánoční besídka ZŠ Hasprová 

27 červenec Festival Mitte Europa     

skateboard 

• 17. 4. 2010 - divadelní pfiedstavení
·est vá‰niv˘ch Ïen spolku PIK-ART z
Ú‰tûka. 19:00 KD Tivoli.
• 24. 4. 2010 od 14 hod  probûhne ke
Dni zemû brigáda  ve Valtífiovû v pís-
kovnû. V novû budovaném areálu je i
nauãná stezka s chránûnou lokalitou,
zajímav˘m pfiírodním pfiíkladem jak si
pfiíroda poradila s devastovan˘m úze-
mím  lidskou ãinností. Tuto lokalitu se
budeme snaÏit vyãistit od PET lahví,

pneumatik a odpadkÛ. Pfiijìte nám po-
moct!
• 30. 4. Spartak Valtífiov - pálení ãaro-
dûjnic - hfii‰tû  Spartak Valtífiov
30. 4. Pálení ãarodûjnic - restaurace
Tivoli
• 1. polovina kvûtna Bûh zámeck˘m
parkem - Státní zámek Velké Bfiezno
• sobota 15.5.2010 Turistická akce
„âesk˘ ráj“. Akci pofiádá Základní
‰kola za podpory Obce Velké Bfiezno.

Pfiihlá‰ky u zástupkynû fieditele Mgr. I.
FraÀkové, tel. 731495235
• 8.5.2010 jiÏ tradiãnû pofiádá sdruÏení
Ïen sportovní odpoledne „Hejbni kost-
rou“. Hfii‰tû TJ Jiskra Velké Bfiezno
• 5.6. 2010 ·kolní jarmark - ‰kolní
hfii‰tû 
• ãerven 2010 Dûtsk˘ den ve Valtífio-
vû - hfii‰tû SPARTAK Valtífiov
• ãerven 2010 Nohejbalov˘ turnaj tro-
jic - OranÏové hfii‰tû u Z· 

■ KALENDÁ¤ KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEâENSK¯CH AKCÍ NA II. âTVRTLETÍ 2010
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Z ãinnosti Základní ‰koly praktické ve
Velkém Bfieznû (fiíjen 2009-bfiezen 2010)

■ KULTURNÍ AKCE 
Od fiíjna  Ïáci 3.-6.roã. nav‰tívili nûkolikrát pfiedstavení

souboru Mladá scéna, napfi. Bubáky a hastrmany, Popelku,
Kytici, v‰ichni Ïáci pak mimofiádné pfiedstavení v âinoherním
studiu LoupeÏnická jeskynû. Soubor âS  pfiíbûh nastudoval
v souvislosti s nov˘m vydáním povûstí Labská královna.Mís-
tem dûje povûsti o loupeÏnické jeskyni mûlo b˘t okolí Zá-
meckého vrchu nad Velk˘m Bfieznem.V bfieznu se Ïáci  8. a
9.roã. zúãastnili filmové projekce Jeden svût.

■ V¯CHOVA KE ZDRAVÍ
JiÏ pûtiletou tradici má na na‰í ‰kole T˘den tûlesného a du-

‰evního zdraví - ‰kolní projektová akce na podporu pohybo-
v˘ch aktivit, zdravé v˘Ïivy a du‰evního zdraví ÏákÛ. V prÛ-
bûhu celého t˘dne zafiadili vyuãující tematiku zdraví do jed-
notliv˘ch pfiedmûtÛ, tak aby téma zdraví prolínalo v‰emi
vzdûlávacími oblastmi. Souãástí aktivit  byla i náv‰tûva v˘u-
kového pracovi‰tû oboru dentální hygienistka na VO· zdra-
votnické v Ústí n.L. Asistentka oboru P. KfiíÏová zvolila formu
individuální edukace. Studentky vysvûtlovaly kaÏdému
zvlá‰È zásady správné zubní hygieny, a to vãetnû motivace a
instruktáÏe s pomÛckami pro zubní hygienu, jako je vhodn˘
zubní kartáãek, mezizubní kartáãek, zubní nit nebo  ústní
voda. Dûti si prakticky nacviãovaly správnou techniku ãi‰tûní
zubÛ. Nakonec byl kaÏd˘ o‰etfien a podle stavu chrupu byl
seznámen s nedostatky a s tím, jak dál postupovat pfii jejich
odstraÀování. Na památku dostali v‰ichni Ïáci zubní kartáãek
a také adresu zubních lékafiÛ, ke kter˘m by se mûli objednat
na preventivní prohlídku nebo k o‰etfiení, pokud nejsou u
Ïádného stomatologa registrováni.Velk˘ dík patfií v‰em stu-
dentkám za jejich vstfiícnost, trpûlivost a témûfi profesionální
pfiístup. Domluvili jsme se na dal‰í spolupráci, aby v˘chova k
ústní hygienû byla dobrou prevencí a ta se stala souãástí
péãe o vlastní zdraví.

Dal‰í tematickou akcí byl „âaj o páté“. Pracovníka agentu-
ry Osm˘ den a jinak velkého znalce ãaje J.Latislava  jsme
pozvali, aby na‰e dûti seznámil s historií ãaje a jeho tradiãní
pfiípravou. Pfiivezl s sebou „ãajové mofie“, ruãnû vyrábûné
konviãky, sítka, misky a dal‰í pomÛcky k pfiípravû ãaje. Na
úvod povídání pfiipravil dûtem macerát jasmínového ãaje a
seznámil je s dlouhou historií pûstování a pfiípravy ãaje. Po-
vídali jsme si o zemích, kde má ãaj velkou tradici nejen v pû-
stování, ale i v pití. Dûti si prohlédly i ãínsk˘ symbol pro ãaj,
zájemci mûli moÏnosti si vyzkou‰et pfiípravu ãaje kung-fu
metodou a v‰ichni pak z misek ochutnali nûkolik druhÛ ãajÛ.
Dûti reagovaly velice spontánnû; ptaly se na to,co je zajíma-
lo a zjistily, Ïe ãaj neexistuje jen ten, kter˘ zná vût‰ina z do-
mova ve formû sáãkÛ, Ïe se dá pít i bez cukru a Ïe jeho pfií-
prava a pití mohou b˘t také jednou z moÏností pfiíjemného
setkání a popovídání si s kamarády a pfiáteli. Projektov˘
t˘den jsme zakonãili Dnem zdraví, kter˘ probíhal formou za-
jímav˘ch aktivit na stanovi‰tích po celé ‰kole - napfi. relaxaã-
ní cviãení s prvky jógy, ukázky aromaterapie, zafiazení prvkÛ
arteterapie, mûfiení tepové frekvence pfied a po zátûÏi, pfií-
prava zeleninového salátu ve ‰kolní kuchyÀce nebo sezná-
mení s druhy alternativní medicíny, napfi. léãba minerály nebo
vliv barev na ãlovûka.T̆ den zdraví se vydafiil a byl dal‰ím za-
jímav˘m zpestfiením v˘uky.

■ VÁNOâNÍ V¯TVARNÉ A PRACOVNÍ DÍLNY
Pfied vánoãními prázdninami jsme uspofiádali tradiãní v˘-

tvarné a pracovní dílny, ve kter˘ch si Ïáci vyrobili drobné
dárky a dekorace, napfi. závûs do okna, hvûzdu z bambuso-
v˘ch tyãek, provázkÛ a korálkÛ, svícínky z maxiskofiápek. Ve
‰kolní kuchyÀce si kaÏd˘ ozdobil perníãky, které pfiedtím
upekla dûvãata v hodinách pracovního vyuãování. Ve ‰kolní
dílnû si je‰tû kaÏd˘ mohl vyrobit mal˘ svícen na vánoãní stÛl.
Îáci byli opût rozdûleni do nûkolika skupin, ve kter˘ch se stfií-
dali na jednotliv˘ch stanovi‰tích. Potû‰ilo nás, Ïe se na‰í
akce zúãastnili i b˘valí Ïáci.

■ VÁNOâNÍ BESÍDKA
Poslední den pfied vánoãními prázdninami patfiil jiÏ tradiã-

nû vánoãní besídce. Dûvãata pfiipravila poho‰tûní a napekla
vánoãní cukroví, ostatní pfiipravili a vyzdobili tfiídu, ve které se
spoleãná besídka konala. V‰ichni jsme si zazpívali vánoãní
koledy a pod stromeãkem si rozdali dárky.

■ SOUTùÎE 
V prosinci se v DDM v Ústí n.L. uskuteãnilo slavnostní vy-

hodnocení soutûÏe Zelená ‰kola. Stejnû jako v loÀském roce,
tak i letos jsme získali za aktivity v oblasti environmentální v˘-
chovy v kategorii speciálních ‰kol ãestné uznání.

V lednu se dûvãata 9.roã. zúãastnila soutûÏe v praktick˘ch
dovednostech Zlatá jehla, kterou pro speciální ‰koly pofiáda-
la SZ· a M· na Severní Terase.Na‰e dûvãata obsadila
3.místo.

■ AKCE MULTIKULTURNÍ V¯CHOVY
V leto‰ním ‰kolním roce pokraãujeme ve spolupráci s ob-

ãansk˘m sdruÏením Oberig. V prosinci uspofiádaly pracovni-
ce sdruÏení besedu s názvem „Jsme stejní jako Ty?“. Sou-
ãástí besedy o pocitech, pfiáních, radostech i starostech ci-
zincÛ u nás byl i krátk˘ film, ve kterém vystoupili mladí lidé se
sv˘mi Ïivotními pfiíbûhy a také  hry s tematikou MKV.Na
závûr si Ïáci ve ‰kolní kuchyÀce za asistence obou lektorek
pfiipravili jedno z jídel ruské kuchynû - krabí salát s r˘Ïí.

Dal‰í akcí byly hodiny multikulturní v˘chovy  realizované v
rámci projektu o.s. Slovo 21 Hlavním cílem projektu je ukázat
odli‰nost jako pozitivní aspekt rÛstu spoleãnosti, a tím pfiispût
k procesu vytváfiení moderní, multikulturní a tolerantní spo-
leãnosti, pfiedev‰ím prostfiednictvím rozvoje v˘uky prÛfiezo-
vého tématu MKV.Ve ‰kole byly realizovány  4 pfiedná‰ky pro
Ïáky 8. a 9.roã. První a druhá pfiedná‰ka byla vûnována pro-
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blematice cizincÛ a obsahovala hru OSTROV + film „ Rodina
od vedle“. Tfietí a ãtvrtá pfiedná‰ka byla vûnována romské
komunitû a obsahovala  rovnûÏ dva dokumenty: „Cesty rom-
ské hudby“ a  „Díky, Ïe se ptáte“.Cílem filmÛ bylo poznat kul-
turu RomÛ.

■ AKCE PRIMÁRNÍ PREVENCE
V listopadu na‰i ‰kolu nav‰tívil policista z preventivní sku-

piny PoâR s besedou vûnovanou prevenci sociálnû patolo-
gick˘ch jevÛ. V prÛbûhu fiíjna Ïáci 1.stupnû ve vyuãování pl-
nili úkoly Ajaxova zápisníku.

I v leto‰ním ‰kolním roce jsme vyuÏili nabídky preventistky
Mûstské policie v Ústí nad Labem na roz‰ífiení právního vû-
domí ÏákÛ 2.stupnû.

■ DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
Den otevfien˘ch dvefií jsme zaãali pfiípravou poho‰tûní ve

‰kolní kuchyÀce.Jednotliví vyuãující mûli na dopoledne pfii-
pravené pro zájemce pracovní a v˘tvarné dílny a ukázky vy-
uãovacích hodin s vyuÏitím interaktivní tabule. Nabídky vyu-
Ïily dûti z matefiské ‰koly, které se zapojily do pracovních a
v˘tvarn˘ch aktivit a s pomocí na‰ich ÏákÛ si vyrobily tiskátka
nebo si ozdobily sádrové odlitky. Na závûr dostaly v‰echny
dûti sladkou odmûnu - koblihy, které pfiipravila dûvãata ve
‰kolní kuchyÀce.Poslední vyuãovací hodinu jsme se v‰ichni
se‰li ve tfiídû 1.stupnû, abychom spoleãnû oslavili „zprovoz-
nûní“ druhé interaktivní tabule.I kdyÏ zámûrem akce bylo se-
známit vefiejnost s chodem ‰koly, její vzdûlávací nabídkou a
pestrou ãinností, k na‰í lítosti zájem ze strany vefiejnosti a
dal‰ích osloven˘ch (s v˘jimkou dûtí z M·) byl minimální.

■ SVÁTEK SV.VALENT¯NA
Svátek svatého Valent˘na jsme oslavili spoleãnou ‰kolní

akcí. Îáci se rozdûlili do mal˘ch skupinek a v prÛbûhu dopo-

ledne se vystfiídali na jednotliv˘ch stanovi‰tích.Ve ‰kolní ku-
chyÀce si kaÏd˘ ozdobil valent˘nská srdíãka, která tentokrát
v hodinû pracovního vyuãování upekli chlapci.V dal‰í dílnách
si dûti vyrobily podle vlastní fantazie náramky, zápichy v po-
dobû papírov˘ch valent˘nsk˘ch srdíãek a pfiáníãka, poslední
dílna byla vûnována hrám zamûfien˘m na osobnostní rozvoj
ÏákÛ.

■ ·KOLNÍ KARNEVAL
V únoru jsme uspofiádali ‰kolní karneval, do kterého se za-

pojila vût‰ina ÏákÛ aktivní úãastí. Po vyhodnocení nejhezãích
masek probíhal karnevalov˘ rej s diskotékou a soutûÏemi.

■ VZDùLÁVÁNÍ UâITELÒ
Cesta ke kvalitû-konference k autoevaluaci
R-MOSTY - 2 denní semináfi ke vzdûlávání romsk˘ch ÏákÛ
Pozitivní rodiãovství-konference
Profesní a kreativní rozvoj osobnosti pedagoga v oblasti ICT-
4 denní kurz
Inovace ve v˘uce - workshopy
âinnostní uãení ve v˘uce âJ ve 4.-5.roã.
Psychopedická konference 
V˘tvarné nápady-velikonoãní vûnec
Co pfiipravujeme:
Velikonoãní v˘tvarné a pracovní dílny, Barevn˘ den a Den
naruby spojen˘ ke Dni uãitelÛ

Fotodokumentaci z akce si lze prohlédnout na www.zsp-
velkebrezno.cz v sekci ·kolní akce - ·kolní a mimo‰kolní
akce ve ‰kolním roce 2009/2010 - fiíjen - bfiezen
kontakt:  tel./fax: 475 228 259, mob.731 495 467 

Aktuální informace o ãinnosti ‰koly si mÛÏete pfieãíst na
www.zsp-velkebrezno.cz v sekci ·kolní akce a Aktuálnû.

Marcela ProkÛpková, fieditelka ‰koly

Co dûláme cel˘ den v matefiince?
V matefiské ‰kole se s dûtmi nenudíme. Ráno si dûti

hrají s kamarády. Bûhem dopoledne se uãíme o pfiírodû, o
práci dospûl˘ch, o cizích krajích, hrajeme spoleãenské hry,
posloucháme pohádky, cviãíme, zpíváme a tancujeme,
kreslíme a malujeme, vyrábíme drobnosti z papíru, z kra-
biãek, modelujeme z modelíny nebo z modelovací hmoty,
chodíme na vycházky. Skupina dûtí nav‰tûvuje v˘uku ang-
liãtiny.

Jezdíme spoleãnû do divadla, na v˘lety, ... 
V na‰í práci nám pomáhají i obû zdej‰í ‰koly: Základní

‰kola a Základní ‰kola praktická.
Dûti rády nav‰tûvují keramickou dílnu v Základní ‰kole.

Práce s hlínou je moc baví. Napfiíklad pfied vánoci si vlast-
noruãnû vyrobily svícny a letos na velikonoce jiÏ mají pfii-
praveny velikonoãní ozdÛbky. Dûkujeme paní vychovatel-
ce Kofiínkové za trpûlivost a ãas vûnovan˘ na‰im dûtem. 

Do Základní ‰koly jsme zváni také na divadlo, na ‰kolní
Akademii, na karneval. Ten leto‰ní se konal 9.bfiezna.
Spoleãnû s prvÀáãky dûti pfiedvedly své masky, zasoutûÏi-
ly si a zatanãily. Tradicí se stala na‰e úãast na májové akci
Z· „Bûh zámeck˘m parkem“. Jen co se oteplí, zaãneme
trénovat. 

Také Základní ‰kola praktická pro nás v minulosti pfii-
chystala hezká dopoledne. Dûti si tu za pomoci uãitelÛ a
ÏákÛ ‰koly vyrobily malé drobnosti, napfi. na podzim draky
ze sena, tiskátka, velikonoãní ozdobiãky. Samy si ozdobily

perníãky, které jim dûti ze ‰koly napekly. A z této ‰koly
nikdy neode‰ly s prázdnou. Nesly si své v˘robky a jako v˘-
sluÏku dostaly peãivo (koblihy, koláãky), které pro nû Ïáky-
nû ‰koly napekly. 

Rádi bychom touto cestou podûkovali fieditelÛm, kanto-
rÛm i ÏákÛm obou ‰kol za pfiíjemnû strávená dopoledne.
Doufáme a tû‰íme se, Ïe v této spolupráci budeme pokra-
ãovat.                                     Za kolektiv matefiské ‰koly

Stanislava Motyãková, uãitelka matefiské ‰koly
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HASIâI HLÁSÍ A INFORMUJÍ
V období (2.11.2009 - 22.3.2010) jednotka SDHO Velké

Bfiezno uskuteãnila celkem 21 v˘jezdÛ, které si vyÏádaly 40
hodin aktivního nasazení za prÛmûrné úãasti 4,85 hasiãe na
zásah. Z rozboru vypl˘vá:

10x se vyjíÏdûlo k dopravním nehodám (mezi Valtífiovem
a Svádovem - vypro‰Èování osoby se smrteln˘m zranûním,
Le‰tina - auto v potoce, Ol‰inky - auto na pfiejezdu po sráÏ-
ce s vlakem, Valtífiov - Svádov na stejném místû jako první
nehoda, mezi Mal˘m Bfieznem a Le‰tinou - auto v potoce, za
Zubrnicemi smûrem na Loveãkovice - asanace vozovky, za
Mal˘m Bfieznem na Dûãín - asanace, auto v poli, Malé Bfiez-
no - Le‰tina - auto v potoce, byla zfiízena norná stûna, Velké
Bfiezno - asanace vozovky a parkovi‰tû, Velké Bfiezno -
spadlé auto na mÛstku u pfievozu). ● 7x v˘jezdy k poÏárÛm
(Svádov - poÏár domku u trati, 2x Vítov - poÏár kolny a do-
ha‰ování, R˘deã - lokalizace ohniska poÏáru domu od teplo-
vzdu‰n˘ch prÛduchÛ topidla, Ta‰ov - obdobná lokalizace se
stejn˘mi pfiíãinami jako v R˘deãi, Malé Bfiezno - hofiení komí-
na, Malé Bfiezno - Tûchlovice - poÏár odstranûného vozidla
(vraku) mimo vozovku. ● 1x bylo provedeno otevfiení bytu
v obecním domû ve Velkém Bfieznû ● 2x ‰lo o zálohu (po-
hotovost) na základnû HZS v Ústí nad Labem ● 1x ‰lo o
plan˘ poplach (Ol‰inky). V˘jezdové ãinnosti, která je priori-
tou, se jednotka zhostila dobfie. 

âlenové jednotky zasahovali  u váÏné dopravní nehody
mezi Valtífiovem a Svádovem (místo ãast˘ch nehod), kde vy-
pro‰Èovali smrtelnû zranûnou obãanku Velkého Bfiezna. Pfies
ve‰keré vãasnû provedené úkony byl následek nehody ten
nejsmutnûj‰í, spojen˘ s velkou lítostí v‰ech zasahujících.

K záchranû majetku pfied moÏn˘m rozsáhl˘m poÏárem
do‰lo pfii lokalizaci latentních ohnisek poÏáru v domû v R˘-
deãi a Ta‰ovû. V obou pfiípadech témûfi hrozil vznik rozsáh-
lého poÏáru od teplovzdu‰n˘ch prÛduchÛ topidel, kdy skrytû
ve zdivu hofiela dfievní hmota. Odborn˘m zpÛsobem, pro
laika nefie‰iteln˘m,  se podafiilo loÏiska zlikvidovat a pfiedejít
tak tomu nejhor‰ímu.

Ve zdokonalovací ãinnosti se uskuteãnila 3 ‰kolení muÏ-
stva na základnû v rozsahu 10 hodin, za úãasti 8,4 a 7 hasi-
ãÛ, dále ‰kolení na  HZS v Ústí nad Labem zamûfiené na
pouÏití vypro‰Èovacího zafiízení. V údrÏbû a péãi o  svûfiené

prostfiedky bylo odpracováno 74 hodin (vozidla LIAZ, TA4,
vypro‰Èovací zafiízení).

K dovybavení jednotky byly zakoupeny 2 ks moderních d˘-
chacích pfiístrojÛ MSA, 10 ks hadic, 12 ks reflexních vest, 5
ks mikrofonÛ k vysílaãkám, 5 ks svítilen k pfiilbám Galet a
dal‰í vybavení.

K vnitfinímu Ïivotu jednotky sdûlujeme, Ïe byli pfiijati dva
mladí perspektivní ãlenové (dle jiÏ získan˘ch zku‰eností) a to
Jan âern˘ a Jan Kurnat. 

Dále na‰e jednotka spustila své nové  webové stránky,
které se stále naplÀují. 

www.hasici-vbrezno.cz  
naleznete zde fota, videa, dozvíte se o chodu na‰í jed-
notky a aktuálním dûní.  
V závûru relace ãlenové jednotky s povdûkem kvitují cho-

vání obãanÛ bûhem topného období, kdy z hlediska poÏárÛ
nedo‰lo v oblasti Velkého Bfiezna a Valtífiova k Ïádné závaÏ-
né události. Souãasnû a pravidelnû upozorÀují na blíÏící se
jarní období na dodrÏování norem pro zakládání ohÀÛ a pá-
lení dfievní hmoty, jakoÏ i zákazu vypalování travních poros-
tÛ.                 Za jednotku SDHO Jaroslav Panocha - velitel

Patrik Panocha - zást.velitele

Pfiestavba kontejneru vozidla TA4, kterou provedl Patrik Pa-
nocha

V nedávné dobû vy‰ly dvû velice zajímavé regionální
publikace. Autorem první je b˘val˘ uãitel matematiky,
zemûpisu a pfiírodopisu na na‰í základní ‰kole
Mgr. KAREL NEPRA·. Jedná se o knihu, která mapuje
v˘skyt orchidejí v âeském stfiedohofií. Tyto krásné a chrá-
nûné rostliny se vyskytují také i v okolí Velkého Bfiezna.
Kniha je opatfiena velk˘m mnoÏstvím barevn˘ch fotogra-
fií. Jeden v˘tisk autor vûnoval ‰kole a ta ho bude vyuÏí-
vat pfii v˘uce o ochranû Ïivotního prostfiedí.

Druhou publikaci napsala souãasná uãitelka ãeského
jazyka a dûjepisu na na‰í ‰kole Mgr. EVA ÎELEZNÁ.
Byla vydána ke stému v˘roãí zaloÏení ústeckého divadla
a pojednává o historickém v˘voji této kulturní instituce.
Kniha vy‰la v krásné grafické úpravû a je doplnûna
fiadou historick˘ch fotografií.            PaedDr. Jan Darsa

Zajímavé regionální publikace velkobfiezensk˘ch uãitelÛ 
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Zajímavosti z dûjin Velkého Bfiezna
V roce 1654 se nacházelo ve Velkém Bfieznû 21 usedl˘ch
chalupáfiÛ. Poprvé známe i jména a toto jsou na‰i dávní spo-
luobãané: Matûj Baubock, Jifií Hinel, Matûj Bush, Ka‰par
Kastner, Jan Pischel, Petr Zaukert, Kri‰tof Hochman, Kri‰tof
Potzlt, Andreas Langer, Matyá‰ Gasman, Adam Weisner,
·imon Sismilich, Matyá‰ Siebiger, Kry‰tof Weisse, Jifií Kast-
ner, Bartolomûj Plündrich, Adam Bitner, ·imon Weise.

● ● ● 

Po tfiicetileté válce do‰lo k úbytku obyvatelstva, a proto
do‰lo k zv˘‰ení robotních povinností poddan˘ch z Velkého
Bfiezna a okolí. Poddaní museli pracovat na panském od jara
do podzimu 5 dnÛ v t˘dnu, pfii Ïních dokonce 6 dnÛ. Robota
byla povinná pro muÏe od 18 do 55 let a pro Ïeny od 17 do
50 let. Svá vlastní pole museli obhospodafiovat v noci, v ne-
dûli nebo o svátcích a pfiitom byly veliké pokuty za práci v ne-
dûli. Vedle toho byl útlak je‰tû jiného druhu. Majitel panství
zvy‰oval danû víc neÏ bylo pfiedepsáno, nebo museli nevol-
níci odkupovat za vysoké ceny panské zásoby masa, divoãi-
ny, ryb, ovoce.

● ● ● 

Je zajímavé, Ïe v polovinû 17. století byly nejbohat‰í ves-
nicí v okolí Velkého Bfiezna Suletice. KaÏd˘ suletick˘ sedlák
mûl na svém pozemku velk˘ poãet ovocn˘ch stromÛ. K ãíslu
7 patfiil pivovar. Hlavní obÏivou, podobnû jako v ostatních
obcí, byl zde chov dobytka a také tkalcovství.

● ● ● 

1660 - 80 vypukl mezi lidmi niÏ‰ích vrstev hladomor jako
dÛsledek velkého daÀového útisku a neúrody, coÏ mûlo za
následek nesl˘chanou drahotu. KdyÏ nepomohly pokorné
Ïádosti poddan˘ch, zaãaly v severních âechách povstání
nevolného lidu. Poddaní velkobfiezenského panství se v‰ak
proti své vrchnosti nepozdvihli.

● ● ● 

Jedna z nejvût‰ích katastrof postihla Velké Bfiezno a okolí
29. ãervna 1729. Toho dne vypukla nad cel˘m krajem prud-
ká boufie, nad na‰í obcí nastala stra‰ná prÛtrÏ mraãen a v
nûkolika málo hodinách byly zniãeny nejenom sady a pole,
ale i ãetná stavení. Obyvatelstvo muselo dlouhá léta  napra-
vovat ‰kody zpÛsobené v jediném dni.

8. záfií 1732 pfii pfieváÏení pfies Labe pod Mariánskou ská-
lou se pfievrátila pfievoznická loì s cel˘m procesím putujícím
z Bohoslova. Zahynulo celkem 52 poutníkÛ. Tfii utonulí byli
vytaÏeni ve Velkém Bfieznû, nûkolik dal‰ích aÏ v Dûãínû.
Jedná se dodnes o nejvût‰í lodní katastrofu v dûjinách ães-
k˘ch zemí.

17. ãervence 1770 k polednímu vypukla prudká boufie,
která se zmûnila v prÛtrÏ mraãen. Pr‰elo je‰tû celé odpoled-
ne a celou noc. NepfietrÏité proudy vody zaplavily celé údolí.
Homolsk˘ potok vystoupil ze bfiehÛ a napáchal znaãné
‰kody.

V létû 1832 vypukla v Ústí nad Labem a v nûkolika dal‰ích
obcích v okolí cholera. Napfiíklad v Trmicích zemfielo v nûko-
lika dnech pfies tfiicet mlad˘ch lidí. Velké Bfiezno zÛstalo této
pohromy u‰etfieno, ale lidé se dlouho báli nav‰tûvovat obce,
kde cholera fiádila.

V letech 1835 a 1842 bylo veliké sucho. Labe bylo moÏno
na nûkolika místech pfiebrodit. U Velkého Bfiezna mûlo sotva
polovinu ‰ífiky. Labské ãluny musely b˘t vytaÏeny na bfieh.
Lodníci se octli bez zamûstnání. Úroda byla ‰patná, ovoce
Ïádné. Tfii rodiny z Velkého Bfiezna se v tuto dobu vystûho-
valy do Hamburku.

9. prosince 1871 k veãeru vypukl v usedlosti ãp. 35 poÏár
zpÛsoben˘ petrolejovou lampou. Za pomoci sousedÛ a míst-
ních hasiãÛ byl v‰ak brzy uha‰en, takÏe k vût‰í ‰kodû nedo-
‰lo.

Povodnû v letech 1729, 1891 a 1899 byly dÛvodem pro
postavení pfiehrady nad obcí a byl téÏ regulován Homolsk˘
potok v podobû, jak ji známe dnes.

● ● ● 

Velice málo se ví, Ïe
Velké Bfiezno je uvádûno v
odborné literatufie jako
jedno z prvních míst, kde
se zapoãalo s tûÏbou uhlí.
Roku 1756 projíÏdí ãeské
zemû vysok˘ státní úfied-
ník, komorní rada Lovani,
aby pro komoru (jakousi
obdobu ministerstva finan-
cí) pfiipravil podrobn˘ pfie-
hled prÛmyslu. Ve své zprávû zaznamenává, Ïe v kraji Lito-
mûfiickém se tûÏí kamenné uhlí u Velkého Bfiezna. O pár let
pozdûji se znovu pfiipomíná dolování u Velkého Bfiezna (By-
Àovû), kde se na‰la sloj antracitu. Rozvoj tûÏby uhlí si do-
konce roku 1798 vynutil zaloÏení vlastní v˘vozní spoleãnosti.
Tuto v˘vozní spoleãnost zaloÏili dva podnikaví pfiistûhovalci
ze Saska, ktefií pfiemluvili zdej‰ího ãlunafie Kroba, aby se s
nimi spojil. Povolení na tûÏbu antracitu vystavila velkobfie-
zenská panská kanceláfi. Prvá tfii léta spoleãnost prospero-
vala a podnikatelé rychle bohatli, neboÈ tûÏba byla v˘hodná
z toho dÛvodu, Ïe sloj vystupovala aÏ na povrch zemû.

Pozdûji tûÏbu provozovala saská horní spoleãnost Zále-
zelské uhelné tûÏífistvo (Salesler Kohlen - Gewerkchaft) pod
dlouholet˘m vedením horního správce Albina Benedikta
Castelliho. TûÏba probíhala v prostoru zhruba ohraniãeném
trojúhelníkem obcí ByÀov, Horní Zálezly, Probo‰tov. K hlavní
provozovan˘m podnikÛm patfiily doly: PoÏehnání BoÏí, Jan
Kfititel, Marie Pomocná a ‰achta Bombelles. TûÏené uhlí bylo
velmi kvalitní, vyvinuté v nûkolika dobyvateln˘ch slojích v po-
mûrnû rozsáhlém prostoru. V prÛbûhu 60. - 70. let 19. stole-
tí dosahovala roãní tûÏba 3920 - 4480 tun. S postupující ex-
ploatací docházelo také k postupnému sniÏování tûÏby. Po-
kusy o dotûÏování zbyl˘ch ãástí dobyvateln˘ch slojí probíha-
ly aÏ do roku 1917. K obnovení tûÏby jiÏ nikdy nedo‰lo.

● ● ● 

Poslední chmelnice v okolí Varty se zru‰ily na konci
20. století.

● ● ● 

V roce 1833 Ïilo na panství Velké Bfiezno celkem 1247
obyvatel. Jejich hlavní obÏivou zÛstávalo i nadále zemûdûl-
ství, zejména ovocnáfiství. K panství náleÏelo 11 vesnic. Ve
Velkém Bfieznû bylo sídlo vrchnostenského úfiadu, zámek,
‰kola, pansk˘ dvÛr, myslivna, pivovar, hospoda, 2 ml˘ny, pila
a chudobinec, kter˘ byl zaloÏen v roce 1784. Îilo v nûm v
roce 1833 31 osob.

● ● ● 

Poãátkem 18. století byly nepfiíznivé podmínky v dÛsledku
‰patn˘ch silnic pro v˘voz ovoce, proto se vyuÏívala fieka
Labe. Byl to pfiedev‰ím Hamburk, kde se zdej‰ím ovocem
ãile obchodovalo. Obliba jednotliv˘ch druhÛ ovoce a tím po-
ptávka se ãasem mûnila. Je‰tû na zaãátku 20. století byly
nejoblíbenûj‰í a pro sadafie nejv˘hodnûj‰í ‰vestky. V roce
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1903 bylo ve Velkém Bfieznû 8863 stromÛ proti necel˘m 7 ti-
sícÛm jabloní, hru‰ní a tfie‰ní. V následujících letech se v‰ak
velice v˘hodn˘m v˘vozním artiklem staly jahody.

● ● ● 

V obci se po celá staletí rozvíjelo vãelafiství. Na naléhání
vãelafiÛ byla dokonce v roce 1890 vydána zvlá‰tní obecní vy-
hlá‰ka, v níÏ se zakazovalo trhání luãního kvítí do kytic a pou-
kazovalo se na jeho v˘znam pro v˘Ïivu vãel. Ve spolupráci s
místním okra‰lovacím spolkem pak pfiipravovala obec i vysa-
zování akátÛ.

● ● ● 

První paroloì pro-
jela za velké pozor-
nosti obyvatel okolo
Velkého Bfiezna 26.
kvûtna 1841. Lidé
mávali z vyzdobené
tribuny a na pódiu
hrála kapela, v‰ude
prapory. Paroloì se
objevila v pÛl ãtvrté
odpoledne, nesla
jméno Bohemia a fiídil jí kapitán Rustav. Za pár okamÏikÛ
zmizela za prvním ohybem fieky. První parníky plující po Labi
se v‰ak pfiístavi‰ti ve Velkém Bfieznû vyh˘baly. K prvnímu a
zcela náhodnému pfiistání parníku u velkobfiezenského
bfiehu do‰lo aÏ 22. ãervna 1844, kdy kapitán lodi chtûl opra-
vit malou poruchu, a proto se rozhodl pfiistát. Po dvou hodi-
nách parník pokraãoval v cestû do DráÏìan. Pro zdej‰í ob-
ãany to byla vítaná pfiíleÏitost si loì prohlédnout zblízka.

● ● ● 

V 19. století zaãíná
zlaté období Velkého
Bfiezna jako známého
letoviska. Do Velkého
Bfiezna pfiijíÏdûly celé
rodiny z Ústí nad
Labem, Litomûfiic a ji-
n˘ch míst kraje. Díky
v˘stavbû Ïeleznice se
zaãali objevovat i ná-

v‰tûvníci z Prahy. KdyÏ pak podnikatel z Litomûfiic a dva sta-

vitelé z Prahy postavili první vily pro ubytování hostÛ, bylo o
rostoucím cestovním ruchu rozhodnuto. Do‰lo tak k podstat-
nému zlep‰ení vzhledu obce, které je v nûkter˘ch detailech
patrné aÏ dodnes.

● ● ● 

V dobû od 20. ãervence do 14. záfií 1903 se konala v Ústí
nad Labem v˘stava prÛmyslu, Ïivností a zemûdûlství, která
byla nejvût‰í událostí tohoto druhu. V˘stavy se zúãastnily i
nûkteré velkobfiezenské firmy. Z nich nejvût‰í expozici mûl
velkobfiezensk˘ pivovar, kter˘ dokonce ãepoval své pivo ve
vlastní restauraãním pavilonu. V˘stavy se také zúãastnila
pfiádelna a tkalcovna Meinl.. Velkobfiezen‰tí sadafii se zapo-
jili vystavením ovoce, které se tû‰ilo velkému zájmu ná-
v‰tûvníkÛ. Jejich v˘pûstky jablek a hru‰ek byly odmûnûny
jednou zlatou a dvûma stfiíbrn˘mi medailemi.

● ● ● 

V roce 1911 byl zaloÏen velkobfiezensk˘ okra‰lovací spo-
lek, kter˘ vyvíjel ãilou ãinnost ve prospûch obce a zaslouÏil
se o rozvoj cestovního ruchu. Spolek napfiíklad upravoval a
oznaãoval turistické cesty. V‰echny práce vykonávali ãleno-
vé spolku bezplatnû a také reÏie spojená s nákupem barev
byla hrazená z pfiíspûvkÛ nebo zisku pofiádan˘ch taneãních
zábav.                                                 

● ● ● 

Tûsnû pfied 1. svûtovou vál-
kou dosáhl prÛmyslov˘, fie-
mesln˘ a obchodní rozvoj
svého vrcholu. Roãní v˘ro-
ba pivovaru ãinila 72 000 hl
piva a zamûstnával 130
pracovníkÛ. Dal‰ím v˘-
znamn˘m podnikem byla
Pfiádelna bavlny a tkalcov-

na A. Meinla, postavená na pfielomu století. V té dobû za-
mûstnávala 350 zamûstnancÛ. Tfietím vût‰ím podnikem byla
Císafisko - královská v˘sadní sklárna Josefa Inwalda. Bylo v
ní zamûstnáno 150 kvalifikovan˘ch odborníkÛ. Dále se v obci
nacházela men‰í továrna na v˘robu dfievûné vlny, velká kru-
hová cihelna, 3 velké parní pily a 3 lodûnice, kde se stavûly
nákladní ãluny.

PaedDr. Jan Darsa

(Dokonãení v pfií‰tím vydání zpravodaje)

Hlásí se vám Obãanské sdruÏení - Ïeny Velkého Bfiezna a Valtífiova
Po dlouh˘ch zimních dnech tu snad uÏ koneãnû máme

námi oãekávané jaro. A co jsme v zimû podnikaly ?  14.11.09
jsme pozvaly v‰echny dûti i s doprovodem na krásnou po-
hádku divadla Rozmanitostí - Poklad báby Mraãenice. Pfied-
stavení mohlo probûhnout díky finanãní podpofie spoleãnosti
AVE s.r.o..  20.11.2009 jsme pofiádaly divadelní pfiedstavení
amatérského Divadelního spolku Havlíãek. Pfiedstavení bylo
nádherné, milé. ·koda, Ïe úãast divákÛ byla velmi malá.
·koda, ‰koda!!!  6.12.09 jsme za finanãní podpory  OÚ Velké
Bfiezno uspofiádaly Mikulá‰skou nadílku. Mikulá‰ s ãertem
rozdali v‰em dûtem malé balíãky sladkostí. 30.1.2010 za fi-
nanãní podpory Heineken âeská republika, a.s. probûhl jiÏ
tradiãní Ma‰karní ples pro dospûlé. Také velmi dûkujeme
v‰em, ktefií nás podpofiili a pomohli nám s vytvofiením tom-
boly.  Doufáme, Ïe jste se v‰ichni opût dobfie bavili. Dne
27.2.2010 jme pomáhaly pfii organizování Plesu obecního
úfiadu. Druh˘ den 28.2.2010 po tûÏkém ránu se nám podafii-
lo uspofiádat Dûtsk˘ ma‰karní ples. Úvodní pohádku nám za-

hrálo Orangutální divadlo. O dal‰í zábavu se nám postarala
pí. Charvátová s DJ Pú a s dûvãaty z divadelního spolku.

(Pokraãování na následující stranû)
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Letos v kvûtnu tomu budou dva
roky, kdy ná‰ oddíl JUDO Z· Velké
Bfiezno zahájil pravidelné tréninky v
tûlocviãnû základní ‰koly Velké Bfiez-
no.

Nejprve mi dovolte nûkolika slovy
shrnout uplynul˘ rok 2009. Poãet
ãlenÛ v roce 2009, s mírnou fluktuací,
zÛstal v porovnání s rokem 2008 ve
stejné v˘‰i. Jsme potû‰eni, Ïe v˘-
sledky ze soutûÏí k nám pfiilákaly na
na‰e tréninky i nûkolik „pfiespolních“.
V roce 2009 jsme s mláìaty (dûti do
deseti let) a mlad‰ími Ïáky a Ïákynû-
mi, na soutûÏích nejen v rámci sever-
ních âech nasbírali celkov˘ poãet
120 medailí ze soutûÏí s vût‰í ãi
men‰í prestiÏí. Úãastnili jsme se od
niÏ‰ích regionálních a krajsk˘ch sou-
tûÏí, Velk˘ch cen, Krajsk˘ch pfieborÛ
aÏ k MâR. Na nûkter˘ch soutûÏích
byly bodovány i oddíly. Z teplického
„Velikonoãního turnaje“ ve velké kon-
kurenci dvaceti oddílÛ, vãetnû tfií
praÏsk˘ch, na‰i závodníci vybojovali
pro klub stfiíbrn˘ pohár. V Rumburku
jsme na turnaji s mezinárodní úãastí
skonãili na celkovém 6. místû v kon-
kurenci osmnácti oddílÛ. Pfied kon-
cem roku se nám v na‰í tûlocviãnû
podafiilo uspofiádat turnaj „JUDO Vel-
káã Cup 2009“ a zmûfiili jsme síly s
ostatními ústeck˘mi kluby. SoutûÏe
se zúãastnilo 65 závodníkÛ a pfii fan-
tastické atmosféfie turnaje jsme v cel-
kovém bodování porazili oba ústecké
kluby a získali „Zlat˘ pohár“.

V leto‰ním roce 2010 nám hned nû-
kolik závodníkÛ ve vûku nad 10 let pfie-
‰lo do kategorie mlad‰ích ÏákÛ a
ÏákyÀ, pro které je nejvy‰‰í soutûÏí
Mistrovství âR. Závodníci se na tuto
soutûÏ letos poprvé nekvalifikují z Kraj-
ského pfieboru, ale musí se probojovat
z kvalifikaãních turnajÛ, pofiádan˘ch
âesk˘m svazem juda. Kvalifikace jsou
letos pofiádány v Litomûfiicích, T̆ nû
nad Vltavou, Hranici na Moravû, Jihla-
vû a Brnû. Vûfiíme, Ïe se na‰im deseti
závodníkÛm podafií uspût a postoupí na
nejvy‰‰í soutûÏ - Mistrovství âR. Plá-
nujeme také v leto‰ním roce úãast na
soutûÏích v Nûmecku, kde pomûfiíme
své síly i s dal‰ími závodníky z EU. Tak
jako loni o letních prázdninách, kdy nû-

kolik dobrovoln˘ch trenérÛ a rodiãÛ
uspofiádalo pro dûti sedmidenní judi-
stick˘ kemp v Kytlicích, tak i v leto‰-
ním roce plánujeme judo kemp, ten-
tokrát v Maxiãkách pro cca 40 judi-
stick˘ch nad‰encÛ. 

Závûrem patfií dík sponzorÛm a
pfiedev‰ím ‰kole a obci Velké Bfiez-
no, která tento sport podporuje. Ve-
dení oddílu judo by rádo pro mladé
judisty uvítalo finanãního partnera,
kter˘ by rád podporoval 35 závodní-
kÛ, ktefií ho zcela jistû, budou vzornû
prezentovat na soutûÏích (poãet
osob ve sportovní hale je od 300
do700), akcích, soustfiedûních, judi-
stick˘ch víkendech a to nejen v âR.
Vice o judo naleznete na www.judo-
vb.cz.

Trenér JUDO Z· Velké Bfiezno
Tomá‰ Buchar

JUDO Z· Velké Bfiezno

(Dokonãení z pfiedchozí strany)
A co nás ãeká ?
■ 17.4.2010  v sobotu pfiipravujeme divadelní pfiedstavení

·est vá‰niv˘ch Ïen spolku PIK-ART z Ú‰tûka. Pfiedstavení
zaãne v 19 hod v KD Tivoli.

■ 24.4.2010 od 14 hod  probûhne ke Dni zemû brigáda  ve
Valtífiovû v pískovnû. V novû budovaném areálu je i nauãná
stezka s chránûnou lokalitou, zajímav˘m pfiírodním pfiíkla-
dem jak si pfiíroda poradila s devastovan˘m územím  lidskou
ãinností. Tuto lokalitu se budeme snaÏit vyãistit od PET lahví,
pneumatik a odpadkÛ. Pfiijìte nám pomoct!!!

■ 8.5.2010 jiÏ tradiãnû pofiádá na‰e sdruÏení sportovní od-
poledne „Hejbni kostrou“. Fotbalov˘ turnaj pfiípravek, turnaj v
odbíjené, turnaj ve vybice, opiãí dráha pro nejmen‰í, divadelní
pfiedstavení SváÈova divadla - na to v‰echno se mÛÏete tû‰it.

■ V mûsíci ãervnu pfiipravujeme pfiírodovûdn˘ pochod na
Hfiib (ãi magnetovec) se spoustou pfiekvapení. Kdo z Velké-
ho Bfiezna a Valtífiova jiÏ nav‰tívil tento zajímav˘ pfiírodní
úkaz?

A pro nás to nejdÛleÏitûj‰í !
Po v‰ech benefiãních akcích, kde jste nás podpofiili jsme

koneãnû nashromáÏdili dostateãné finance na zrekonstruo-
vání dûtského hfii‰tû ve Vítovû. U firmy Tomovy parky byly

objednány herní prvky Poletucha a Paraván. V nejbliÏ‰ím
ãase bude vyhlá‰ena brigáda na pfiípravné práce k instalaci
nov˘ch herních prvkÛ, pfiijìte nás i va‰e dûti podpofiit.

Va‰e pfiipomínky i reakce nám mÛÏete zasílat na adresu:
zeny.vb.v@atlas.cz, www.zenyvbv.cz - kniha náv‰tûv,
loutková scéna Mûstského divadla  
Obãanské sdruÏení - Ïeny Velkého Bfiezna a Valtífiova   

www.zenyvbv.cz
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Co nového v základní škole

KARNEVAL - V úter˘ 9. bfiezna se v na‰í ‰kole uskuteãnil karneval, kterého se zúãastnily 1. tfiídy a Matefiské ‰kolky z Vel-
kého a Malého Bfiezna. Karnevalem provázel ·á‰a Vá‰a, kter˘ mûl pfiipraven˘ pestr˘ program. V‰em dûtem se to moc
líbilo.                                                                                                                                        Barbora SmrÏová, 9. tfi.

VYSVùDâENÍ 
S ÚSTECK¯MI
LVY

Zajímavé pfiekvapení
k pfiíleÏitosti pfiedávání po-
loletního vysvûdãení pro
Ïáky osm˘ch tfiíd pfiipravila
paní uãitelka Horáková - ve
ãtvrtek 28. ledna do na‰í
‰koly zavítali dva hokejisté
z ústeckého klubu Slovan,
kter˘ nese hrd˘ název Ús-
teãtí lvi. Îáci mûli moÏnost
vyzpovídat útoãníky Jana
Hefimana a Martina ·agáta,
získat od nich podpisy a sa-
mozfiejmû se s nimi i vyfotit.  

Mgr. Eva Îelezná

ZÁPIS DO 1.T¤ÍD - Ve dnech 27.1., 28.1. a 10.2. probûhl ve ‰kole zápis do prvních tfiíd. Cel˘m zápisem provázely dûti
hodné paní uãitelky pfievleãené za pohádkové bytosti. Bûhem zápisu plnily dûti napfi. tyto úkoly: poãítání, rozeznávání barev,
vyprávûní pohádky, poznávání ãísel, kreslení jednoho z rodiãÛ, fiíkání básniãky, pfiekreslování, vystfiihování a mnoho dal‰ího. 

Na zápis pfii‰lo celkem 48 dûtí a z toho bylo 38 pfiijato a 10 zb˘vajících dostalo odklad             .  Nikola Potencová, 9. tfi.
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Fotbalisté Jiskry pfied zahájením jarní ãásti soutûÏí
Dvû jasné priority: - záchrana muÏÛ v I.A tfiídû - dal‰í
pokraãování a rozvoj v práci s mládeÏí (pfiípravky)

Pomalu konãí pro
fotbalisty nepopu-
lární a dlouhé zimní
období a jsme bez-
prostfiednû na
prahu jarní ãásti
fotbalové sezóny,

na kterou uÏ se v‰ichni tû‰íme
a oãekáváme od ní, Ïe na radost,
kterou nám dûlali na podzim na‰i ne-
jmen‰í z fotbalové pfiípravky naváÏí
i na‰e dal‰í druÏstva.

Je tedy nejvy‰‰í ãas na to, infor-
movat co se v prÛbûhu zimy událo,
jak jsme pfiipraveni a jaké máme cíle.

MUÎI 
Jak asi známo, ná‰ t˘m skonãil

v podzimní ãásti druhé nejvy‰‰í krajské
soutûÏe I.A tfiídû na nelichotivém po-
sledním, tedy sestupovém místû. S tím
se samozfiejmû nechceme smífiit
a jsme pfiipraveni udûlat na jafie v‰e pro
to, abychom si napravili reputaci
a v soutûÏi se zachránili. Odstup na
celky ze spodní ãásti tabulky není
velk˘, takÏe opravdu není pfiedem
nutné házet flintu do Ïita.

Na‰i muÏi zahájili zimní pfiípravu 19.
ledna a hned úvod byl dost kompliko-
van˘. Tûsnû pfied tím se vzdal funkce
trenéra z pracovních dÛvodÛ Rudolf
Klaser a byli jsme postaveni pfied dile-
ma, k˘m ho nahradit.

Z fiady osloven˘ch trenérÛ jsme se
nakonec rozhodli pro Du‰ana Chládka
a jak se ukázalo, byla to dobrá volba.
Jeho tréninky jsou sice nároãné, ale
i zajímavé a kluky to chytlo tak, Ïe do-
cházka byla v˘raznû lep‰í neÏ v minu-
l˘ch letech. Zvlá‰tû kdyÏ se k t˘mu
v roli asistenta je‰tû dodateãnû pfiipojil
Jifií Douda, b˘val˘ vynikající fotbalista
Ústí a ligov˘ch Teplic.

Trénovalo se pravidelnû 2x v t˘dnu
ve venkovních, mnohdy dost krut˘ch
podmínkách, stfiídavû ve Velkém Bfiez-
nû hlavnû se zamûfiením na fyzickou
pfiípravu, kontakt s míãem na ‰kolním
hfii‰ti s umûl˘m povrchem byl jen bonu-
sem, a stfiídavû na umûlé trávû v Ne-
‰tûmicích se zamûfiením na herní ãin-
nosti. 

Tréninkov˘ proces byl o víkendech
zpestfiován pfiípravn˘mi turnajov˘mi
a pfiátelsk˘mi zápasy rovnûÏ v˘hradnû

na umûlé trávû. Nejdfiíve to byl od 23.1.
jiÏ tradiãní zimní turnaj v Ne‰tûmicích,
kde jsme skonãili na 5. místû, pak dal‰í
zápasy, ze kter˘ch bychom mohli jako
úspûch vyzdvihnout na‰i v˘hru 4:3 nad
úãastníkem krajského pfieboru Stfieko-
vem. 

Jak se nároãná zimní pfiíprava zúro-
ãí, to samozfiejmû ukáÏou aÏ mistrov-
ské zápasy. Zaãínáme s pfiedními
t˘my tabulky, 27.3. v Modlanech,
první domácí zápas následuje 3.4.
s Pokraticemi. Otázkou je, zda poãasí
a terény dovolí jarní los dodrÏet nebo
se bude muset zaãátek soutûÏe od-
kládat.

Co bude na‰e pfiíznivce asi dost zají-
mat, s jak˘m hráãsk˘m kádrem do jarní
ãásti soutûÏí vstupujeme.

K Ïádn˘m pfiekotn˘m zmûnám nedo-
chází, máme za to, Ïe základní kostra
t˘mu je schopna hrát dobr˘ fotbal a ús-
pû‰nû se poprat o záchranu, chce to
hlavnû kázeÀ, vyvarovat se ãast˘ch vy-
louãení, coÏ byl ná‰ podzimní ne‰var
oslabující muÏstvo, a chce to souãasnû
i udrÏet partu s morálkou a odhodláním
nûco dokázat. Buìme tedy konkrétní -
odchody: hostování v na‰em t˘mu
skonãilo obránci Bártovi a útoãníku Re-
‰lovi, záloÏník Koko‰ka se vrátil do Val-
tífiova, brankáfii Valentovi jsme hosto-
vání pfiedãasnû ukonãili.

Pfiíchody: z hostování ve Valtífiovû se
vrací brankáfi Verbn˘ a záloÏník Lap‰o,
ve fázi jednání je hostování záloÏníka
·kody z PovrlÛ a útoãníka Veselého
z Chlumce a hlavnû zaãal znovu hrát
po zranûní útoãník Martínek a v pfií-
pravn˘ch zápasech byl na‰ím suverén-
nû nejlep‰ím stfielcem.

Soupiska pro jaro 
je tedy následující: 
Bázler, Verbn˘ - brankáfii
Cimpl, Barvínek, Dvofiák, ·ittler, 
Holakovsk˘, Pechánek - obránci
J. Kratochvíl, M. Kratochvíl, Králíãek,
Borovec, Zabloudil, Lap‰o, 
(·koda) - záloÏníci
Martínek, Po‰ík, ·onda, (Vesel˘) - 
útoãníci

Aktuální dûní mohou pfiíznivci Jiskry
sledovat jednak ve skfiíÀce pfied prodej-
nou potravin a upozorÀujeme i na na

na‰e webové stránky fkjiskra.wz.cz,
kam mÛÏete pfiispût i s va‰imi názory
a postfiehy.

Doufáme, Ïe nás pfiijdete v hojnûj‰ím
poãtu neÏ dosud povzbudit v na‰ich
domácích zápasech, tû‰íme se na va‰í
náv‰tûvu.

DOROST
Na‰i dorostenci jsou úãastníky ústec-

kého okresního pfieboru, po podzimní
ãásti soutûÏe jsou ze ‰esti úãastníkÛ na
4. místû tabulky, coÏ není Ïádná sláva
a jsou pro to zásadnû dva spolu souvi-
sející problémy - tréninková a zápaso-
vá morálka jak z hlediska docházky, tak
chuti do hry, nasazení, káznû není bo-
huÏel u na‰ich chlapcÛ na potfiebné
úrovni, to pak odrazuje od práce trené-
ry, ktefií mají poãáteãní vÛli vûnovat se
jim a nûco je nauãit - posledním pfiíkla-
dem je odchod pana Zabloudila st. od
na‰eho t˘mu je‰tû pfied skonãením
podzimní ãásti soutûÏe.

K pfiípravû na jarní ãást se na‰i doro-
stenci sejdou na pfielomu bfiezna
a dubna vzhledem k tomu, Ïe se zde
zaãíná pozdûji - úvodní zápas aÏ 17.4.

Opût v‰ak máme dilema, kdo kluky
povede, bude se jim chtít vûnovat -
doufáme, Ïe neÏ to definitivnû vyfie‰í-
me, pomÛÏe asistent A-muÏstva Jifií
Douda.

P¤ÍPRAVKA
Jak jsem zmínil v úvodu, její ãinnost

a v˘sledky pod vedením trenérÛ Davi-
da ¤ezáãe a Jana Vondráãka patfií ke
svûtl˘m stránkám velkobfiezenského
fotbalu.

Nebudu na tomto místû detailnû zmi-
Àovat, co v‰e se zde v prÛbûhu zimy
událo a co se dále chystá, to se doãte-
te v separátním pfiíspûvku jednoho
z trenérÛ D. ¤ezáãe, ale bylo toho
opravdu dost - pravidelné tréninky
2x t˘dnû v tûlocviãnû, úãast na pûti
zimních halov˘ch turnajích atd.

Ostatnû kdo chcete b˘t pravidelnû
a detailnû informováni, máte moÏnost
nav‰tívit webové stránky pfiípravky
zacci-velkebrezno.webgarden.cz  

Ing. Václav Luká‰
pfiedseda FK Jiskra 

Velké Bfiezno
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Fotbalová pfiípravka vstoupí do druhé
ãásti MMMMIIIISSSSTTTTRRRROOOOVVVVSSSSKKKKÉÉÉÉ    SSSSOOOOUUUUTTTTùùùùÎÎÎÎEEEE

Jaro klepe na dvefie a sluníãko uÏ
nás opût pfiíjemnû hfieje. S tím je spoje-
n˘ zaãátek jarní ãásti soutûÏe mlad‰ích
pfiípravek. Na‰i kluci jsou pfiihlá‰eni do
Teplického okresního pfieboru.

Na odvetnou ãást jsme se poctivû
pfiipravovali, nepfiestali jsme ani po
skonãení podzimní ãásti trénovat a pfii-
hlásili se do nûkolika halov˘ch i ven-
kovních turnajÛ. Dva z nich jsme do-
konce sami zorganizovali v hale Setu-
zy. Tyto turnaje se hrají vÏdy za velké
podpory rodiãÛ, ktefií vytváfiejí v˘bor-
nou kulisu pro na‰e malé fotbalisty.
V hale se sejde 80 mal˘ch kluãinÛ, ktefií
dychtivû sledují tribuny, jestli právû je-
jich maminka, tatínek, babiãka, dûde-
ãek ãi sourozenec pozoruje jeho v˘kon.
Pro nás to bylo opût nové a pro v‰ech-
ny to byla krásná zku‰enost. ZáÏitky,
které jsme si odnesli, vynahradí to, Ïe
jsme v˘sledkovû hodnû zaostávali za
kluby, které tûmito turnaji procházejí jiÏ
nûkolik let. Nám se staãilo radovat ze
vstfieleného gólu nebo nûkterého
z mála vyhran˘ch utkání. Zúãastnili
jsme se turnaje v Krupce - 6. místo,
v Libouchci - 5. místo, na Ravelu - 5.
místo, v Ne‰tûmicích - 7. místo a 2x na
Setuze - 7. místo. Jak jsem jiÏ psal
v minul˘ch ãíslech snaÏíme se muÏstvo
pomalu rozdûlit na mlad‰í a star‰í roã-
ník, aby soutûÏ byla regulérní a kluci
nemuseli hrát proti velk˘m a nûkdy
i o ãtyfii roky star‰ím klukÛm.  Proto byl

jeden námi pofiádan˘ turnaj vûnován
roãníku 2002 a druh˘ roãníku 2000. Je
neuvûfiitelné, Ïe pfiesnû pfied rokem
jsme sehráli v hale na‰e první utkání
s t˘mem Ne‰tûmic. Tehdy jsme prohrá-
li 25 : 0 a o rok pozdûji se stejn˘m
t˘mem prohrajeme  pouze 2 : 1 . Bon-
bónkem pro nás byl turnaj na Ravelu
pro roãník 2002 za úãasti t˘mÛ AC
Sparta Praha, Dukla Praha, Baník
Most, Ne‰tûmice a Ravel. Na tomto tur-
naji jsme skonãili na pátém místû, kdy
jsme prohráli v boji o tfietí místo s Duk-
lou Praha 2 : 0. Kluci dûlají obrovské
pokroky, a tak doufám, Ïe se na nás
zaãne v jarní ãásti chodit koukat je‰tû
více místních fotbalov˘ch fandÛ, které
zahfieje u srdce pohled na na‰e ne-
jmen‰í, z nichÏ nûktefií je‰tû ‰ourají

trenky o kotníky. ChuÈ a nad‰ení, které
mají je velmi nakaÏlivé. Na‰e vidina bu-
doucnosti je jasná, roz‰ífiit základnu
vlastních hráãÛ od pfiípravky aÏ po do-
rost fotbalisty, ktefií budou mít vztah
k obci i klubu. Chceme, aby se mluvilo
o Velkém Bfieznû jako o sportovní obci.
Je jedno, jestli je to fotbalista, judista,
tenista nebo jin˘ sportovec. KaÏdá
akce, která se uskuteãní, pomáhá zvi-
ditelnit na‰i obec. Proto jsme se roz-
hodli t˘den pfied zaãátkem prázdnin
uspofiádat na na‰em hfii‰ti obrovsk˘
turnaj pfiípravek za úãasti 18 t˘mÛ. Vû-
fiíme, Ïe se povede v‰e zorganizovat
a turnaj se stane souãástí akcí, které
budeme kaÏdoroãnû pofiádat.

Chtûl bych touto cestou podûkovat
v‰em, ktefií pomáhají s chodem a dûla-
jí práci, která není tolik vidût. Velk˘ dík
patfií sponzorÛm, ktefií nám i v dobû
krize pomáhají finanãnû, abychom se
mohli pfiiblíÏit podmínkám, které mají
velké mûstské kluby.

SoutûÏ zaãínáme 3.4.2010 na hfii‰ti
Ravelu a o t˘den pozdûji sehrajeme
své první jarní utkání na domácím hfii‰-
ti opût proti Ravelu, ale tentokrát to
bude roãník 2002. Rozpis zápasÛ na-
jdete ve vitrínû na‰eho fotbalového
klubu nebo na na‰ich webov˘ch strán-
kách. http://zacci-velkebrezno.webgar-
den.cz/                            Za pfiípravku 

FK Jiskra Velké Bfiezno 
David ¤ezáã.

SPARTAK VALTÍ¤OV BY SE OPùT RÁD UMÍSTIL
V LETO·NÍM ROâNÍKU DO PÁTÉHO MÍSTA

Zimní pfiíprava probûhla jako pfies kopírák shodnû s loÀ-
sk˘m rokem. Nepfiestali jsme ani po skonãení soutûÏe tré-
novat. Úterky jsme jezdili do vernefiické haly a od konce
ledna to doplÀovali umûlkou v Ne‰tûmicích. Opût jsme or-
ganizovali tradiãní novoroãní halov˘ turnaj v Setuze. Od
pÛlky února do zaãátku soutûÏe jsme sehráli 6 pfiípravn˘ch
utkání na umûlé trávû na Stfiekovû. Na‰ím první soupefiem
byl  Kalich Tfiebu‰ín, vyhráli jsme jednoznaãnû 9-0, druhé
utkání Ploskovice a prohra 2-1, tfietí utkání Ne‰tûmice do-
rost remíza 1-1, ãtvrté utkání Svádov v˘hra 2-1, páté utká-
ní Velké Bfiezno sousedské derby, které jsme jednoznaãnû
prohráli v˘sledkem 5-0, ‰esté utkání Îitnice a v˘hra 3-2.
Pfiíprava tentokrát probûhla bez starostí se sestavou a na

zápas chodilo pravidelnû 14 aÏ 16 hráãÛ. Do jarní sezóny
nastoupíme opût ve stejné sestavû. Povedlo se nám do-
táhnout do konce pfiestup ·umpíka, kter˘ se  stal kmeno-
v˘m hráãem Valtífiova. Novû testujeme jednoho hráãe ze
sousedního Svádova a vrací se Koko‰ka z hostování z Vel-
kého Bfiezna. 

Jinak je sestava totoÏná s loÀsk˘m rokem. Vûfiíme, Ïe se
nám povede obhájit stejnû skvûlé umístûní jako za posled-
ních pût let. To znamená skonãit na konci soutûÏe do páté-
ho místa. Tímto bych chtûl pozvat v‰echny fanou‰ky na
na‰e hfii‰tû na zajímavá utkání ve skvûlém fotbalovém pro-
stfiedí, které ná‰ stánek nabízí.

Za TJ Spartak Valtífiov David ¤ezáã


