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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

SLOVO STAROSTY OBCE
Jaro je tu! Koneãnû. Pﬁíroda se uÏ probouzí po nûkolikamûsíãním spánku
a ptaãí zpûv pﬁipomíná, Ïe se blíÏí nejhezãí období roku. Sluníãko pomalu ukazuje svoji sílu a po dlouhém zimním období nám uÏ zase „dobíjí baterky“.
V nejbliÏ‰í dobû nás ãeká úklid na‰ich zahrad a také veﬁejn˘ch prostranství. Plán aktivit leto‰ního roku v na‰í
obci je ale mnohem bohat‰í. JiÏ nyní se
pﬁipravují opravy místních komunikací,
dokonãuje se - i díky Nadaci âEZ - rekonstrukce b˘val˘ch dílen v horní budovû základní ‰koly, pﬁipravují se podklady pro rekonstrukci vodovodního ﬁadu

v ulici Ml˘nská a probíhají také práce
na hydroizolaci nûkter˘ch obecních objektÛ ve Valtíﬁovû. Uskuteãnila se jiÏ
ﬁada kulturních a spoleãensk˘ch akcí,
o kter˘ch se dozvíte dále. V jarních mûsících by mûly pokraãovat práce na obnovû opûrné zdi u vítovsk˘ch garáÏí,
která byla strÏena bleskovou povodní
v roce 2010. Investorem oprav je

¤e‰ení sporu âOV Velké Bﬁezno
V minulém vydání zpravodaje jsme Vás informovali o pﬁedpokládaném uzavﬁení dohod o mimosoudním ﬁe‰ení problematiky âOV Velké Bﬁezno, ke kterému
mûlo dojít v lednu tohoto roku.
Tento termín se bohuÏel nepodaﬁilo dodrÏet, bylo totiÏ tﬁeba se zástupci pivovaru Velké Bﬁezno znovu zasednout k jednacímu stolu a dojednat nûkteré dílãí body
dohody. Poslední jednání je naplánováno na zaãátek dubna, a poté bychom mûli
pﬁistoupit k podpisu definitivní dohody. Jedin˘m vlastníkem a provozovatelem
âOV by pak mûla b˘t obec, a to od od kvûtna tohoto roku.

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2015
Vedení obce se rozhodlo vyuÏít v˘zvy Ministerstva pro místní rozvoj âR v dotaãní oblasti na podporu rozvoje venkova.
Letos byla hranice velikosti obce, která je podmínkou pro zapojení, posunuta na
3000 obyvatel. Z nabízen˘ch dotaãních titulÛ byla zvolena „Podpora zapojení dûtí
a mládeÏe do komunitního Ïivota v obci“.
Îáci na‰í Z· vypracovali nûkolik návrhÛ na úpravu Dolního námûstí ve Velkém
Bﬁeznû, porota pak vybrala nejúspû‰nûj‰í, podle nûhoÏ byl zpracován v˘kres a dotaãní Ïádost. Doufejme, Ïe se podaﬁí grant získat, o v˘sledku vás budeme informovat v dal‰ích ãíslech.

REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ¤ADU
A KOMUNIKACE V ULICI ML¯NSKÁ
I v leto‰ním roce nás ãeká rekonstrukce jednoho z nejstar‰ích vodovodních ﬁadÛ
v obci, a to v ulici Ml˘nská. PÛjde o rozsáhlej‰í akci, která v této ulici omezí na
del‰í dobu provoz. Souãasnû s rekonstrukcí vodovodního ﬁadu je totiÏ naplánována také rekonstrukce asfaltov˘ch povrchÛ této komunikace.
Je proto potﬁeba, aby obyvatelé, kteﬁí Ïijí v této ulici, s omezením poãítali. Vãas
budou pozváni na obecní úﬁad, kde probûhne koordinaãní schÛzka a kde budou
seznámeni s postupem prací.

správce Homolského potoku - Lesy
âR. Práce mají b˘t dle plánu dokonãeny v leto‰ním roce a obnovena bude
nejen opûrná zeì, ale i samotná komunikace.
Jednou z v˘razn˘ch novinek leto‰ního roku je iniciativa, jejíÏ cílem je více
otevﬁít radnici Vám, obãanÛm. Pracuje
se proto na nové podobû webov˘ch
stránek, kde budou zveﬁejÀovány napﬁ.
smlouvy, objednávky, usnesení a zápisy zastupitelstva a rady obce apod. Vûﬁíme, Ïe tento pﬁístup bude pro Vás pﬁínosn˘ a Ïe Vám tímto tﬁeba zjednodu‰íme postup pﬁi vyhledávání informací.
Pﬁeji Vám krásné jaro.
M. Kulhánek, starosta

INFORMACE
o pokraãování aktivity
Transparentní radnice
Pracovní skupina pracuje na návrhu nového obecního internetového portálu podle dokumentu Transparentní radnice (k dispozici na
obecním web portálu).
V souãasné dobû mají pracovníci obecního úﬁadu úkol pﬁipravit
obsah budoucích stránek za jednotlivé odbory ãi úseky. V dubnu
bude známa koneãná struktura
(návrh) v‰ech stránek a dodavatelská firma by mûla pﬁipravit odhad
celkov˘ch nákladÛ a vãetnû harmonogramu dodání.
Souãasnû bude odsouhlasen
zpÛsob naplÀování a aktualizace
obsahu stránek pracovníky OÚ.
Dle v˘‰e pﬁedpokládan˘ch nákladÛ
bude rozhodnuto o dal‰ím postupu
co a kdy realizovat.
Pokud nenastanou nepﬁedvídané komplikace, bude nov˘ portál
pﬁedán do neveﬁejného testovacího reÏimu v prÛbûhu ãervna.
Za pracovní skupinu,
Jiﬁí Pavli‰,
zastupitel obce

Zpráva o ãinnosti
Kontrolního v˘boru
Dle plánu ãinnosti probûhla v bﬁeznu
2015 kontrola smluvních vztahÛ, uzavírání nov˘ch a dodrÏování stávajících vã.
dodatkÛ, jejich plnûní a odpovídající faktury, a objednávek. Je pﬁipraven seznam
v‰ech smluv za období 2011-2014 a objednávek za r. 2015. Kontrola se t˘kala
vybran˘ch smluv a objednávek. V dobû
uzávûrky pﬁíspûvkÛ do OZ nebyly v˘sledky je‰tû k dispozici. Budou prezentovány na stránkách obecního internetového portálu v nejkrat‰ím moÏném termínu.
Obsah kontroly je k dispozici v seznamu
dokumentÛ Kontrolního v˘boru.
Za Kontrolní v˘bor Jiﬁí Pavli‰, pﬁedseda
K R Á T K É
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■ Neopatrn˘ ﬁidiã osobního automobilu zavinil dopravní nehodu a zpÛsobil tak ‰kodu na hasiãském zásahovém vozu Dennis. K události do‰lo 16. 3.
pﬁi zásahu JSDHO Velké Bﬁezno k odstranûní spadlému stromu pﬁes komunikaci v Haslicích. Pﬁi nehodû vznikla
‰koda na levé pﬁední ãásti zásahového
vozu, její v˘‰e nebyla likvidátorem poji‰Èovny zatím stanovena.
■ Jako kaÏd˘ rok bude z jara probíhat kontrola místních komunikací
obce Velké Bﬁezno - Valtíﬁov. Zjistíme,
které komunikace jsou poniãené po
zimû, abychom je v rámci schváleného
rozpoãtu opravili. Dále bych chtûla upozornit nájemníky obecních pozemkÛ, Ïe
platbu nájemného za rok 2015 lze uãinit
do pokladny na obecním úﬁadû nebo
pﬁevodem na úãet 450781/0300.
Zaãátkem roku byly u nûkter˘ch z Vás
obnoveny Smlouvy o nájmu hrobového
místa ve Valtíﬁovû, proto Vás touto cestou Ïádám, abyste se dostavili k podpisu
a to nejpozdûji do 30. 04. 2015.
Kateﬁina Jelínková

Informace evidence obyvatel - matrika
V roce 2014 se narodilo celkem 23 dûtí z toho 13 chlapeãkÛ a 10 holãiãek
Pﬁistûhovalí:
Vystûhovalí:
Zemﬁelí:

80 osob
39 osob
35 osob

/ Valtíﬁov
/ Valtíﬁov
/ Valtíﬁov

18 osob
9 osob
3 osoby

Celkov˘ poãet k 31.12.2014 je 2 239 z toho Valtíﬁov 594
V roce 2014 bylo uzavﬁeno 73 svatebních obﬁadÛ
Z toho na:
Státním zámku Velké Bﬁezno .....................46
Panství Velichov .........................................21
Obecním úﬁadû Velké Bﬁezno ......................5
na jiném místû - zahrada..............................1
V roce 2014 bylo 2x vítání obãánku v ãervnu 7 dûtí v prosinci 12 dûtí.
Pﬁi vítání obãánkÛ vystupují dûti z M·.
J. Mottlová, matrikáﬁka

Informace o v˘mûnû prÛkazÛ pro
osoby zdravotnû znev˘hodnûné
Informuji Vás tímto, Ïe od 1.4.2015 zaãne na poboãkách úﬁadu práce âR probíhat v˘mûna prÛkazÛ pro osoby zdravotnû znev˘hodnûné. K prÛkazÛm ZTP a ZTP/P náleÏí i parkovací prÛkaz.
K v˘mûnû budou vyzváni písemnû Ti drÏitelé prÛkazÛ, kter˘m je vyplácena dávka mobility (pﬁíspûvek na mobilitu). Ti, kter˘m pﬁíspûvek na mobilitu
není vyplácen mají povinnost si Ïádat o v˘mûnu
prÛkazu ZTP a ZTP/P sami. Îádat lze prostﬁednictvím Ïádosti umístûné na webov˘ch stránkách Ministerstva práce a sociálních
vûcí a je nutné tuto Ïádost podat do konce roku 2015.
Pﬁipojuji odkaz na potﬁebn˘ formuláﬁ:
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp;jsessionid=kKsBJvG
S3jG7cKBT4Ts5L0K2LVtTzfQdnWQ1vw9dlGXlBk6SXLcW!-1289886938
konkrétnû vyberte: Îádost o pﬁechod nároku na prÛkaz osoby se zdravotním
postiÏením. Formuláﬁ je pﬁípadnû moÏné na Obecním úﬁadû Velké Bﬁezno, úseku
sociálních vûcí vytisknout.
Mgr. Pavlína Linková, Úsek sociálních vûcí

Státní zámek Velké Bﬁezno bude pro
veﬁejnost uzavﬁen z dÛvodu natáãení
Na Státním zámku ve Velkém Bﬁeznû probûhne natáãení âeské televize a to
dobového seriálu z 19. století s názvem „Já Mattoni“. Z tohoto dÛvodu bude
zámek i park pro veﬁejnost uzavﬁen a to od 2. dubna 2015 do 15. dubna 2015.
Omlouváme se a dûkujeme za pochopení.

Krátce ze správy hmotného investiãního majetku
V zimních mûsících byla pracovníky VPP provedena oprava a vymalování omítek stûn a stropÛ v suterénech objektÛ
Valtíﬁov 77 a 83, Litomûﬁická 206 a byla vymalována chodba
v objektu Litomûﬁická 248. Dále pracovníci VPP provádûli vrtání otvorÛ v suterénním zdivu pro aplikaci netlakové hydroizolace objektÛ Valtíﬁov 83, 77 a 59. U objektÛ Valtíﬁov 59 a 83
byly jiÏ zahájeny práce na odkopání zeminy kolem objektÛ do
hloubky 1m pro vloÏení nopové folie, provûtrávací drenáÏní
hadice, geotextilie a zásyp drcen˘m kamenivem. Tato úprava
pomÛÏe s vysou‰ením suterénního zdiva. Ve vût‰inû pﬁípadÛ
souãasnû ﬁe‰íme odvedení de‰Èov˘ch vod od objektÛ do trativodn˘ch jímek umístûn˘ch dále od objektÛ.
Z vût‰ích akcí bylo provedeno zateplení stropÛ nad podkrovními byty objektÛ Ústecká 149 a 152 tepelnou izolací vtl.
140mm vãetnû difuzní folie a záklopu OSB deskami. Dále
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bylo realizováno zateplení podhledu stropu v chodbû pod
bytem objektu Námûstí 171.
V souãasné dobû dokonãujeme akci „ Stavební úpravy
v I. PP horní budovy Z·“, kterou vzniknou vhodné prostory
pro volnoãasové aktivity ‰kolních dûtí.
Byla provedena oprava krytiny na stﬁe‰e objektu TIVOLI
a to hned dvakrát. V jednom pﬁípadû po zcizení ãásti krytiny
a v druhém pﬁípadû byla zji‰tûna prasklina krytiny.
Dále byla provedena v˘mûna ‰esti kusÛ sporákÛ v objektech DPS 318,319 a 320, Námûstí 171 a Ústecká 149. V˘mûna topidla Karma v bytû Ústecká 149 a v˘mûna plynového ohﬁívaãe Mora v bytû Zámecká 131. V neposlední ﬁadû
jsou prÛbûÏnû provádûny v˘mûny dosluhujících vodovodních baterií hlavnû v objektech DPS, ale i jin˘ch.
Za správu HIM: Miroslav ·esták

V pondûlí 16. února 2015 schválilo
zastupitelstvo obce Velké Bﬁezno sloÏení redakãní rady obecního zpravodaje dle dokumentu Transparentní radnice.
âlenové rady:
Mgr. Kateﬁina Vale‰ová, 35 let, v souãasné dobû na rodiãovské dovolené,
dﬁíve 10 let na pozici manaÏerky pro
vztahy s dárci Ústecké komunitní nadace, do Velkého Bﬁezna jsem se pﬁistûhovala v roce 1989.
Zuzana Mendlová, Dis., 37 let, asistentka redakce MF Dnes v Ústí nad
Labem, ve Velkém Bﬁeznû Ïiji více neÏ
30 let.
Mgr. Oliver Burda., 36 let, obchodní
zástupce v originální farmaceutické
spoleãnosti, ve Velkém Bﬁeznû Ïiji od
roku 2009.
Ve‰kerou práci pro Velkobﬁezensk˘
zpravodaj vykonáváme ve svém volném ãase a zcela zdarma.

ZMùNY V DOPRAVù!
Od ledna 2015 do‰lo k
velk˘m zmûnám v dopravû v Ústeckém kraji.
Zmûnily se trasy autobusÛ, tarify i jízdní ﬁády.
Tyto zmûny se t˘kaly i
dopravy ÏákÛ do i ze
‰koly. První dny byly stejnû jako v‰ude plné zmatkÛ a hlavnû Ïáci pﬁijíÏdûli do ‰koly pozdû. Vedení
‰koly ihned zaãalo komunikovat s Ústeck˘m
krajem, do‰lo k v˘mûnû
nûkolika dopisÛ a do ﬁe‰ení problémÛ s dopravou se zapojili téÏ rodiãe. Situace se zaãala od 1. 3. 2015
uklidÀovat, vrátila se zastávka ve Svádovû a Ústeck˘ kraj dokonce vy‰el vstﬁíc Ïádostem ‰koly a zavedl od 1. 3. 2015 novou linku, která vyjíÏdí z Ústí nad Labem
a konãí ve Velkém Bﬁeznû! AspoÀ co pamatuji, poprvé zajíÏdí ranní ‰kolní autobus
ze smûru Ústí nad Labem - Svádov na zastávku pﬁímo pﬁed ‰kolu. Bezpeãnost dûtí
se urãitû zv˘‰ila!
PaedDr. Jan Darsa

MoÏnost zveﬁejnûní nabídky sluÏeb místních podnikatelÛ
Na nov˘ch webov˘ch stránkách obce bude prostor pro zveﬁejnûní moÏn˘ch sluÏeb místních podnikatelÛ ãi OSVâ. Chcete-li vyuÏít této moÏnosti a prezentovat se tak na obecních stránkách, za‰lete na emailovou adresu obec@velke-brezno.cz
informace o vás ãi va‰í firmû v následující podobû...
Název firmy pﬁípadnû jméno a pﬁíjmení:..................................................................................................................................
Nabízené sluÏby:............................................................... Adresa:...........................................................................................
Otevírací, provozní doba: ......................................................................................................Telefon:........................................
E-mail:............................................. Web:............................. GPS koordináty:............................ QR:........................................
Tuãnû zv˘raznûné poloÏky jsou povinné.

anebo vyplÀte formuláﬁ a doruãte ho na obecní úﬁad do konce dubna 2015.

Název firmy pﬁípadnû
jméno a pﬁíjmení

Nabízené sluÏby

Adresa

Otevírací
provozní doba

Telefon

E-mail

Web

GPS koordináty

Tuãnû zv˘raznûné poloÏky jsou povinné.
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Pﬁedstavení redakãní rady

ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ: TERMÍNY SVOZÒ PRO LETO·NÍ ROK
Tak jako kaÏd˘ rok se uskuteãní na
jaﬁe svoz velkoobjemového a nebezpeãného odpadu.
Ve Valtíﬁovû pﬁipadá termín na sobotu 11. 4. 2015 a ve Velkém Bﬁeznû
na sobotu 18. 4. 2015.
■ Svoz objemného odpadu - jsou
vyslouÏilé pﬁedmûty z domácností
napﬁ. vyﬁazen˘ nábytek, matrace, koberce, sanitární keramika, které nelze
pro jejich rozmûry odkládat do sbûrn˘ch nádob pro komunální odpad.
■ Nebezpeãn˘ odpad - tyto obaly
mají nebezpeãné vlastnosti, které
mohou ohrozit zdraví lidí nebo Ïivotní
prostﬁední. Tyto odpady nepatﬁí do
bûÏné odpadní nádoby pro komunální
odpad, ale musí b˘t zniãeny na speciálních zaﬁízeních. Jedná se napﬁ. o
barvy, lepidla, rozpou‰tûdla, léky, oleje,
jedy, pesticidy, herbicidy, ﬁedidla, tuky,
baterie atd.
Aby se na‰e obec ve dnech svozu
nestala ,,smeti‰tûm“, odkládejte tyto
odpady tûsnû pﬁed termínem svozu.
Malé upozornûní: obãas se stane,
Ïe obãané volají rozlícení na Obecní
úﬁad kvÛli nevyvezení odpadních
nádob. Apeluji tímto na obãany, aby v
den svozu odpadních nádob na komunální odpad neblokovali komunikaci
sv˘mi vozidly a tím nedo‰lo ke komplikacím jejich svozÛ.

NOV¯ KONTEJNER NA
ELEKTROODPAD
Na Námûstí ve Velkém Bﬁeznû a ve
Valtíﬁovû - kolonie je novû od bﬁezna
2015 umístûn kontejner na elektrospotﬁebiãe.
Pﬁední strana kontejneru je tvoﬁena
sklopnou kapsou ‰íﬁe 600 mm a v˘‰ky
310 mm. Pﬁi vkládání se kapsa vyklopí
a do ní se vloÏí elektrospotﬁebiã. Následnû se kapsa vrátí do pÛvodní polohy a vloÏen˘ spotﬁebiã spadne dovnitﬁ
kontejneru. Systém kapsy znemoÏÀuje
neÏádoucí v˘bûr kontejneru.
Do speciálního kontejneru se mohou
odkládat staré vyslouÏilé elektrospotﬁebiãe napﬁ. Ïehliãka, rychlovarná konvice, fén, mixér, toustovaã, holicí strojek,
kulma, elektrické náﬁadí atd.
Jana Radlová
Obecní úﬁad Velké Bﬁezno

POPLATEK ZA PSA
Touto cestou bych Vás chtûla upozornit na splatnost poplatku za psa, kter˘
je splatn˘ 31. 3. 2015. Pokud tak je‰tû nûkdo neuãinil, uhraìte poplatek v
co nejkrat‰ím termínu.
Platbu mÛÏete provést tûmito zpÛsoby:
■ Na pokladnû obecního úﬁadu, Dûãínská 211, 403 23 Velké Bﬁeznodveﬁe ã. 1
■ pﬁes bankovní úãet - o náleÏitostech se informujte na e-mailu:
radlova@velke-brezno.cz
Jana Radlová, Obecní úﬁad Velké Bﬁezno

HASIâI HLÁSÍ, INFORMUJÍ

FOTO: WWW HASIâÒ

V 1. ãtvrtletí 2015 uskuteãnila jednotka SDHO Velké Bﬁezno 7 v˘jezdÛ s aktivním nasazením 7h za prÛmûrné úãasti
4,5 hasiãe na v˘jezd. Nasazení se jednotka zhostila dobﬁe.
·lo o následující ﬁe‰ení situace:
Ve 4 pﬁípadech ‰lo o opatﬁení ke spadl˘m stromÛm na vozovku (Velké Bﬁezno - Valtíﬁov, Vítov, Haslice, Ole‰nice),
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v jednom pﬁípadû ‰lo o popadané sloupy s telefonní kabelem
spadlé na vozovku (Homole u Panny), v 1 pﬁípadû ‰lo o ﬁe‰ení havárie osobního automobilu uvízlého v potoce (Malé
Bﬁezno - Le‰tina), dále ‰lo o v˘jezd k podezﬁení vznikajícího
poÏáru (unikání kouﬁe v obchodním centru Forum v Ústí nad
Labem).
Vedení jednotky se zúãastnilo porady velitelÛ na HZS
v Ústí nad Labem.
Jednotka v souãasné dobû disponuje novû zakoupen˘m
v˘jezdov˘m vozidlem zn. Dennis Sabre (od srpna 2014).
Dále je svépomocnû provádûna renovace v˘jezdového vozidla TA4 Liaz.
âlenové jednotky kvitují ukáznûnost obãanÛ v dobû topného období, které bude konãit. Nedo‰lo k Ïádn˘m mimoﬁádn˘m událostem (hoﬁení komínÛ apod.)
Jednotka dále upozorÀuje na chování pﬁi jarních pracích
(pálení dﬁevní hmoty apod.) Pálení vût‰ího rozsahu je Ïádoucí oznámit pﬁedem na jednotku, nebo prostﬁednictvím internetu na HZS Ústí nad Labem. Pﬁi pálení nesmí docházet
k vytváﬁení kouﬁové clony omezující ostatní obãany. Pálení
musí probíhat pod neustálou kontrolou.
Jednotka SDH pﬁeje v‰em obãanÛm spokojen˘ pﬁíchod
jara bez mimoﬁádn˘ch událostí.
Za JSDHO
Jaroslav Panocha, velitel jednotky
Patrik Panocha, zástupce velitele

OBECNÍ PLES
Milovníci spoleãensk˘ch akcí se v pátek 20.
února 2015 ve 20 hodin se‰li v KD Tivoli. Hned
pﬁi vstupu na sál na nû d˘chla pﬁíjemná atmosféra, stoly zdobily barevné kvûtiny, které se zároveÀ staly dárky k blízkému MDÎ.
O správné naladûní se v úvodu postarali Ïáci z
místní Z· se sv˘mi taneãními vystoupeními. Dále pak k tanci,
zpûvu ãi poslechu hrála skupina Riviéra, která myslela témûﬁ
na v‰echny vûkové kategorie a hudební Ïánry.
Skvûlou náladu podpoﬁilo chutné obãerstvení a v˘bûr dobrého pití. Bohatá tombola pak pro mnohé pﬁipravila pﬁíjemná
pﬁekvapení a kdo nic nevyhrál, uÏil si alespoÀ chvíle napûtí
aÏ do samého konce, zda hlavní cena - welnes pobyt v Mariánsk˘ch Lázních - neãeká právû na nûho.
Snad kaÏd˘ odcházel z Obecního plesu v dobré náladû,
na‰el to, za ãím pﬁi‰el a navíc se na chvíli zastavil a pobavil
s pﬁáteli a znám˘mi, které mnohdy jen rychle pozdraví.

MEZINÁRODNÍ DEN ÎEN
Dne 8. bﬁezna 2015 se v 16 hodin v restauraci U DUBU
se‰lo témûﬁ padesát Ïen rÛzného vûku. âekalo na nû hned
nûkolik dárkÛ: s harmonikou je jistû potû‰il pan Veselka, na
klarinet zahrál Vojta Kejklíãek, s pravûk˘m tancem vystoupila dûvãata z krouÏku aerobiku pod vedením paní Pﬁevrátilové, nechybûla ani malá kytiãka, která jistû potû‰í kaÏdou
Ïenu.
DJ Pepa pak hrál k poslechu, zpûvu i tanci a kdo zrovna
odpoãíval, mohl si zamlsat nebo dát kávu, ãaj ãi skleniãku
dobrého vínka. Pro Ïeny byla pﬁipravena i spoleãenská hra
Bingo nebo úsmûvn˘ Klobouk, nechybûlo ani vyprávûní anekdot. Prostû Ïeny si svÛj den opravdu uÏily, kolem 20-té hodiny se mnohé louãily se slovy: „Tak pﬁí‰tí rok, nashledanou!“

DùTSK¯ MA·KARNÍ PLES
V sobotu 21. února 2015 jste v odpoledních hodinách na
sále KD Tivoli mohli vidût spoustu vesel˘ch dûtí v rÛzn˘ch
maskách a pﬁevlecích.
Tanãily pospolu v diskotékovém rytmu, mnohé kreace byly
opravdu obdivuhodné. Pﬁipravené soutûÏe o sladké ceny
pﬁilákaly malé i velké kamarády. Dokonce se zapojili i rodiãe
a prarodiãe. Hodnocení masek bylo jako vÏdy velice tûÏké,
ale nakonec si hlavní cenu odnesl mal˘ kominíãek. Snad si
na nûj „pro ‰tûstí“ staãil kaÏd˘ sáhnout.
Nálada byla do poslední chvíle skvûlá, jiÏ nyní se poﬁadatelé tû‰í na pﬁí‰tí Dûtsk˘ ma‰karní ples.
Za kulturní komisi obce Jan Haspra
ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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Pﬁehled kulturních akcí v na‰í obci
Duben
■ Voﬁí‰ek roku. Poﬁadatel: Obec Velké Bﬁezno
■ Pan Cibich u hrabûte Chotka - mimoﬁádné kost˘mované prohlídky zámku s hospodou na nádvoﬁí na konec
(18. dubna 2015). Poﬁadatel: Státní zámek Velké
Bﬁezno
■ Den Zemû - mimoﬁádn˘ koncert v Taneãním sále pﬁi svíãkách (22. dubna 2015). Poﬁadatel: Státní zámek Velké
Bﬁezno
■ Zámek v Kvûtech - Hrabûcí Jarosnûní - jarní kvûtinová
v˘zdoba zámeck˘ch komnat (25. a 26. dubna 2015). Poﬁadatel: Státní zámek Velké Bﬁezno
■ Noãní prohlídka - První leto‰ní noãní prohlídka (25.
dubna 2015 od 20h.). Poﬁadatel: Státní zámek Velké
Bﬁezno
■ Pálení ãarodûjnic (30. dubna 2015). Poﬁadatel: Z· Velké
Bﬁezno, p. Hasprová
■ Pálení ãarodûjnic (30. dubna 2015). Poﬁadatel: Spartak
Valtíﬁov
■ Stavûní máje. Poﬁadatel: FK Jiskra Velké Bﬁezno
Kvûten
■ O pohár hrabûte Chotka - XIV. roãník závodu autoveteránÛ (2. kvûtna 2015 od 8h.). Poﬁadatel: Státní zámek
Velké Bﬁezno
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■ Bûh Valtíﬁov - Velké Bﬁezno (8. kvûtna 2015). Poﬁadatel:
Obec Velké Bﬁezno
■ Bûh zámeck˘m parkem - XXI. roãník bûhu ÏákÛ velkobﬁezenské základní ‰koly zámeck˘m parkem (18. kvûtna
2015 od 8h.). Poﬁadatel: Státní zámek Velké Bﬁezno
■ Poznáváme zajímavá místa. Poﬁadatel: p. FraÀková
■ Noc KostelÛ (29. kvûtna 2015). Poﬁadatel: Obec Velké
Bﬁezno ve spolupráci s partnery
■ Ko‰t hrabûte Chotka - XVII. roãník prodejní v˘stavy vín
spojené s jejich ochutnávkou (30. kvûtna 2015 od 9h.).
Poﬁadatel: Státní zámek Velké Bﬁezno
âerven
■ ·kolní jarmark. Poﬁadatel: Rada rodiãÛ Z· Velké Bﬁezno
■ Mezinárodní den dûtí. Poﬁadatel: Spartak Valtíﬁov
■ Fotbalov˘ turnaj pro nejmen‰í. Poﬁadatel: FK Jiskra
Velké Bﬁezno
■ Pohádkov˘ park. Poﬁadatel: Z· Velké Bﬁezno, p. Kováãová
■ CyklotÛr. Poﬁadatel: Obec Velké Bﬁezno
■ BendÛv komorní orchestr - komorní koncert známého
ústeckého tûlesa (3. ãervna od 19h.). Poﬁadatel: Státní
zámek Velké Bﬁezno
■ Hrabûcí mlsání v rámci Víkendu otevﬁen˘ch zahrad -

(Pokraãování na následující stranû)

Piknik o osmi chodech v zámeckém parku (13. ãervna
2015). Poﬁadatel: Státní zámek Velké Bﬁezno
■ Zámek v kvûtech - Historické kvûtinové vazby, ve spolupráci se zahradnickou ‰kolou v Libverdû (13. a 14. ãervna
2015). Poﬁadatel: Státní zámek Velké Bﬁezno
■ Víkend otevﬁen˘ch zahrad - Zámeck˘ park ve Velkém
Bﬁeznû - komentované prohlídky zámeckého parku (14.
ãervna 2015 od 11h. a 14h.). Poﬁadatel: Státní zámek
Velké Bﬁezno
■ ·tûpán Rak a Alfréd Strejãek - komorní koncert v rámci
festivalu Hudební setkání 2015 (17. ãervna 2015 od 19h.).
Poﬁadatel: Státní zámek Velké Bﬁezno

■ Hudební festival L. v. Beethovena - komorní koncert poﬁádan˘ v rámci 50. roãníku HFLvB (24. ãervna 2015 od
19h.). Poﬁadatel: Státní zámek Velké Bﬁezno
■ Pohádkov˘ park - mimoﬁádná noãní prohlídka ke konci
‰kolního roku (27. ãervna 2015 od 20.45). Poﬁadatel: Státní zámek Velké Bﬁezno

Pozn. V pﬁípadû neuvedení termínu konání dané kulturní
akce najdete bliÏ‰í informace pﬁed jejím konáním buì na webov˘ch stránkách obce www. velke-brezno.cz nebo na webov˘ch stránkách poﬁadatele anebo na vyvû‰en˘ch plakátech.

V¯TVARNÁ SOUTùÎ „KYTICE VE VÁZE“
Îáci základní ‰koly ve Velkém Bﬁeznû
se zapojili do 22. roãníku v˘tvarné soutûÏe s námûtem „Kytice ve váze“, vyhlá‰ené âesk˘m zahrádkáﬁsk˘m svazem pro rok 2015.
Organizaci ‰kolního kola zabezpeãoval,
po projednání pﬁedsedy základní organizace âZS Velké Bﬁezno - Vítov JUDr. Karlem
Láníkem s ﬁeditelem ‰koly PaedDr. Janem
Darsou, v˘bor základní organizace âZS,
zastoupen˘ pﬁedsedou základní organizace a za ‰kolu uãitelka v˘tvarné v˘chovy
Mgr. Kateﬁina Plotová. ·kolního kola se
zúãastnilo témûﬁ 280 ÏákÛ, z toho v kategorii „B - 1. stupeÀ“ 130 ÏákÛ a v kategorii
„C - 2. stupeÀ“ 150 ÏákÛ. V pátek dne 23.
ledna 2015 se uskuteãnilo vyhodnocení
‰kolního kola. Vût‰ina prací dûtí byla velmi
pûkná a na dobré úrovni, takÏe nebylo
snadné vybrat v kaÏdé kategorii nejlep‰ích
deset prací. Za vybrané práce obdrÏelo v
kaÏdé kategorii deset ÏákÛ diplom a vûcnou cenu, kterou jim pﬁedal pﬁedseda základní organizace JUDr. Karel Láník za pﬁítomnosti zástupkynû ﬁeditele ‰koly Mgr.
Ivy FraÀkové, uãitelky v˘tvarné v˘chovy
Mgr. Kateﬁiny Plotové a dal‰ích uãitelÛ
‰koly.
Ocenûné práce ÏákÛ byly pﬁedány pﬁedsedou základní organizace âZS do celostátního kola na Ústﬁedí âeského zahrádkáﬁského svazu.
Kategorie „B“ - Vojta Nosek, Dita Neubaerová a David Hanzal - 3. A, Kamila
Hrubo‰ová a Eva âerná - 4. A, Lucie Pe‰ková a Adam ·efl - 4. B, Jan Barvínek a
Krist˘na BroÏová - 5. A, Tereza Vengrynská - 5. B.
Kategorie „C“ - Lada BroÏovská - 6. A,
Daniela Patzeltová a Adéla Mik‰ovská - 6.
B, Kateﬁina BroÏovská - 8. A, Kateﬁina
Pazderová a Tomá‰ Michalãík - 8. B, Pavel
Mary‰ka a Natálie âervinková - 9. A, Eli‰ka Pláteníková a Lucie Wedrichová - 9. B.
JUDr. Karel Láník,
pﬁedseda základní organizace âeského
zahrádkáﬁského svazu
Velké Bﬁezno - Vítov
ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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Mateﬁská ‰kola - „Spoleãnû se ‰kolou“
Máme tu tﬁetí mûsíc nového roku 2015. Zanedlouho budou
z „na‰ich“ pﬁed‰koláãkÛ prvÀáãci.
S prostﬁedím ‰koly se dûti seznamují jiÏ v prÛbûhu docházky do mateﬁské ‰koly. Po cel˘ ‰kolní rok se ‰kolou spolupracujeme a scházíme se na spoleãn˘ch akcích.
Hned v záﬁí 2014 jsme byli pozváni do auly na pohádku
„âervená Karkulka“.
Na podzim jsme pravidelnû docházeli do tûlocviãny Z·.
·kola má v‰ak nyní tûlocviãnu plnû obsazenou, proto jsme ji
mohli vyuÏít jen v dobû, kdy tﬁídy jezdily na plavání a tûlocviãna byla v tu dobu volná.
V listopadu, na tﬁídní schÛzce, mûli rodiãe moÏnost vyuÏít
pﬁítomnosti ‰kolní psycholoÏky i paní uãitelky ze ‰koly a získat tak informace k zápisu dûtí do ‰koly, k problematice ‰kolní zralosti, k odkladÛm ‰kolní docházky, ke vstupu dûtí do 1.
tﬁídy. Pﬁedná‰ka byla zajímavá a pro rodiãe pﬁínosná.
Nûkolikrát ve ‰kolním roce vyuÏíváme keramickou dílnu.
Dûti moc rády modelují a tvoﬁí z hlíny a mají ze sv˘ch v˘robkÛ radost.
Jako diváci jsme shlédli vystoupení star‰ích kamarádÛ a
sourozencÛ na ‰kolní akademii. Jejich v˘kony nás pobavily a
dûtem se vystoupení ÏákÛ ‰koly moc líbilo.
V lednu jsme se spoleãnû s dûtmi ze ‰koly zúãastnili akce
„Snûhuláci pro Afriku“, poﬁádanou na pomoc dûtem v Africe.
ProtoÏe nám nebylo dopﬁáno, díky poãasí, snûhuláky postavit ze snûhu, vytvoﬁili jsme v‰ichni spoleãnû Ïiv˘ obraz jednoho snûhuláka a Afriky.
KaÏdoroãnû se pravidelnû, jiÏ nûkolik let, scházíme v aule
Z· na dûtském karnevalu. Letos v únoru si opût dûti v maskách princezen, víl, kovbojÛ, pirátÛ, a jin˘ch masek zatanãily, zasoutûÏily a zazpívaly spoleãnû s kamarády i sourozenci z prvních tﬁíd. Program pro nû pﬁipravil a také je po celou
dobu provázel SváÈa (ze SváÈova dividla) a ãertík Popleta.
Na karneval se dûti vÏdy moc tû‰í a pilnû si doma s rodiãi pﬁipravují své masky.
V kvûtnu si pomûﬁíme své síly v zámeckém parku. KaÏdoroãní „Bûh zámeck˘m parkem“ si nemÛÏeme nechat ujít. Jen
jak se oteplí, zaãneme se na tento bûh pﬁipravovat.

Na závûr ‰kolního roku se s pﬁed‰koláky podíváme do prvních tﬁíd. PrvÀáãci se nám pochlubí, co se za rok ve ‰kole nauãily a na‰e dûti poznají, jak to chodí pﬁi vyuãování.
Za kolektiv mateﬁské ‰koly ve Velkém Bﬁeznû
S. Motyãková, uãitelka M·

MATE¤SKÁ ·KOLA VELKÉ B¤EZNO, ALEJ SPORTOVCÒ 286 VYHLA·UJE
ZÁPIS DO MATE¤SKÉ ·KOLY NA ·KOLNÍ ROK 2015/2016.
Zápis bude ve dnech: 4.5.2015 v dobû od 10.00 - 12.30 hod. • 5.5.2015 v dobû od 14.00 - 16.00 hod.
K zápisu se dostaví rodiãe dûtí, které dovr‰í vûku 3 let ke dni 31.8.2015 a mají trvalé bydli‰tû v obcích Velké Bﬁezno a
Valtíﬁov. Rodiãe s sebou pﬁinesou: Ÿádnû vyplnûnou Ïádost o pﬁijetí do mateﬁské ‰koly, potvrzení pediatra, svÛj obãansk˘ prÛkaz, rodn˘ list dítûte
Formuláﬁe je moÏno si vyzvednout od 1.4.2015 v mateﬁské ‰kole nebo je najdete od 1.4.2015 na webov˘ch stránkách
mateﬁské ‰koly: www.skolka-materska.cz
Jana Jaro‰ová, ﬁeditelka mateﬁské ‰koly
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co nového v základní ‰kole?

Jednou z podob pravidelné spolupráce základní ‰koly a
mateﬁské ‰koly je kaÏdoroãní poﬁádání karnevalu. I letos si v
aule Z· pﬁi‰li na své prvÀáãci spoleãnû s dûtmi z mateﬁské
‰koly. SváÈovo dividlo pﬁipravilo pro dûti ﬁadu her a soutûÏí.

Zápis do prvních tﬁíd probûhl bez závad. Od ‰kolního roku
2015/2016 budou otevﬁeny dvû první tﬁídy. Z fotografie jasnû
vypl˘vá, Ïe pﬁi zápisu byla klidná a usmûvavá nálada jak na
stranû dûtí, tak i paní uãitelek.

V prvních tﬁídách probûhlo v nedávné dobû pasování na písálka a na ãtenáﬁe. Uãitelé i Ïáci k tomuto obﬁadu pﬁistoupili
se v‰í váÏností.

·koláci ve Velkém Bﬁeznû sbírají vyﬁazené autolékárniãky,
aby mohli pomáhat v Africe.

Recitaãní soutûÏ prvního stupnû má ve ‰kole dlouholetou
tradici. V kaÏdé tﬁídû probíhají nejdﬁíve tﬁídní kola a soutûÏ
pak vyvrcholí ‰kolním kolem, které se koná v aule pﬁed
v‰emi Ïáky 1. stupnû. Na fotografii Ïákynû Tereza Bezpalcová z 1.A.

Bûhem mûsíce bﬁezna byla v horní budovû základní ‰koly
dokonãena rekonstrukce pracovní dílny pro volnoãasové aktivity velkobﬁezensk˘ch dûtí. ·kole se podaﬁilo získat 230 000
Kã od nadace âEZ a 200 000 Kã dodala obec Velké Bﬁezno.
ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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·kolní psycholog
na Z· Velké Bﬁezno
■ Inspirace pro zaﬁazení ‰kolního psychologa vznikla v roce
1992 pﬁi studijním pobytu velkobﬁezensk˘ch uãitelÛ na základních ‰kolách v Dánsku.
■ ·kolní psycholoÏka Mgr. Eva Petrová pÛsobí na Základní
‰kole ve Velkém Bﬁeznû nepﬁetrÏitû (!) od roku 1993 aÏ
dodnes - 23 let. Nevíme o ‰kole, která by se mohla pochlubit s takto dlouhou spoluprací.
■ V souãasné dobû je ‰kolní psycholoÏka financována z
projektu Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy:
„Rozvojov˘ program na podporu ‰kolních psychologÛ a
‰kolních speciálních pedagogÛ ve ‰kolách a metodikÛ specialistÛ ve ‰kolsk˘ch poradensk˘ch zaﬁízeních v roce
2015 ã. j.: M·MT- 39115/2014.“
■ Podle údajÛ krajského úﬁadu je Základní ‰kola Velké Bﬁezno z okresu Ústí nad Labem zapojena do tohoto projektu
jako jediná.
■ Mgr. Eva Petrová pÛsobí na Základní ‰kole Velké Bﬁezno
v úter˘ a ve ãtvrtek vÏdy od 7:30 do 12:30.

Kdo je ‰kolní psycholog?
·kolní psycholog je poradensk˘m pracovníkem ‰koly. Z
hlediska kvalifikace musí mít absolvovan˘ magistersk˘ obor
psychologie a pﬁípadnû i dal‰í doplÀující kurzy nad rámec
univerzitního vzdûlávání, které jej k práci ‰kolního psychologa opravÀují. Ve své práci se ﬁídí také etick˘mi normami pﬁijat˘mi Asociací ‰kolních psychologÛ âR a SR, které pﬁedstavují závaznou normu pro pracovní postupy ve vztahu ke
klientÛm, rodiãÛm i pedagogÛm.
■ Jaká je role ‰kolního psychologa a k ãemu je ve ‰kole
dobr˘?
·kolní psycholog má ve ‰kole nezastupitelnou roli. Pracuje jak s jednotlivci, tak s cel˘mi tﬁídami. Souãástí jeho práce
je vyhledávat ve tﬁídách nadané dûti nebo dûti, které potﬁebují speciální péãi (napﬁ. dûti s poruchami uãení, poruchami
chování nebo dûti s poruchou autistického spektra). Pro tyto
dûti poté spolu s pedagogy vytváﬁí individuální plán vzdûlávání. V‰em ÏákÛm poskytuje individuální poradenské sluÏby
a mohou se na nûj kdykoli obrátit se sv˘mi problémy. Pﬁi
práci se tﬁídami zji‰Èuje atmosféru ve skupinû dûtí, zamûﬁuje
se na zlep‰ení spolupráce a komunikace mezi Ïáky, stmeluje tﬁídní kolektiv. Pokud se ve tﬁídû vyskytne napﬁíklad ‰ikana

nebo dochází k izolaci nûkterého z ÏákÛ v tﬁídním kolektivu,
je právû souãástí práce ‰kolního psychologa tuto situaci
zmûnit k lep‰ímu. ·kolní psycholog také spoleãnû s v˘chovn˘m poradcem pomáhá ÏákÛm zvolit vhodn˘ typ ‰koly pro
dal‰í vzdûlávání, pomáhá jim zjistit, v ãem jsou jejich silné
stránky a pro jakou ãinnost mají pﬁirozené vlohy. Spolu s metodikem prevence se mÛÏe podílet i na pﬁípravû preventivních
programÛ pro jednotlivé tﬁídy.
■ Co mÛÏe ‰kolní psycholog nabídnout pedagogÛm?
·kolní psycholog není ve ‰kole jen pro samotné Ïáky, ale
souãástí jeho ãinnosti je také práce s pedagogy. Tûm nabízí
dal‰í vzdûlávání, poskytuje jim poradenské sluÏby v pracovních i osobních záleÏitostech. Spolu s nimi se podílí na pﬁípravû specifick˘ch programÛ na míru kaÏdé tﬁídû a poskytuje metodické vedení.
■ Pracuje ‰kolní psycholog pouze s Ïáky a pedagogy
nebo se na nûj mohou obrátit i rodiãe?
·kolní psycholog se zab˘vá v‰emi záleÏitostmi souvisejícími s v˘chovou a vzdûláváním. Mohou se na nûj tedy obracet i samotní rodiãe, pokud ﬁe‰í tûÏkosti spojené s v˘chovou nebo ‰kolním vzdûláváním sv˘ch dûtí. ·kolního psychologa je moÏné vyuÏít také k prvnímu kontaktu psychologické sluÏby, protoÏe spolupracuje s ﬁadou institucí v
daném regionu. Pokud by vám nemohl pomoci on sám, jistû
vás rád odkáÏe na pﬁíslu‰nou specializovanou sluÏbu dle
konkrétní problematiky (pedagogicko-psychologická poradna, manÏelská a rodinná poradna, jiné zdravotnické nebo
sociální zaﬁízení).

·kolní psycholoÏka Mgr. Eva Petrová pﬁi zápisu do 1. tﬁídy.
PaedDr. Jan Darsa

Kde je socha
sv. Petra?
V minulém ãísle Zpravodaje jsme si pﬁipomínali sochu sv. Jana Nepomuckého, která
stála v ulici Ústecká. Dnes se zmíním o dal‰ím neménû zajímavém historickém objektu.
Kamenná plastika sv. Petra (viz kresba) stála
pﬁi cestû v˘chodnû od Velkého Bﬁezna (nad osadou Varta). Datace smûruje vznik sochy do roku
1799 a autorem je sochaﬁ Kry‰tof âern˘. Toto
jsou nezpochybnitelná fakta, která mají oporu v
odborné literatuﬁe.
(Pokraãování na následující stranû)
10 / 2015

●

·ipka na staré nûmecké mapû ukazuje, kde
socha sv. Petra pÛvodnû stála.

ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

Socha byla v roce 1999 restaurována a pﬁemístûna do Velichova. V souãasné dobû se jiÏ na Velichovû nenachází, ale jiÏ nûkolik let v tûchto místech mÛÏeme vidût celkem mohutn˘
kﬁíÏek.
Pokud se peãlivûji podíváte na nápisy na velichovském kﬁíÏku zjistíte, Ïe

se v Ïádném pﬁípadû nejedná o pÛvodní sakrální stavbu, ale o novodobû vytvoﬁen˘ kﬁíÏek. Jeho autor pouÏil podstavec ze sochy sv. Petra, kter˘ pÛvodnû i se sochou sv. Petra stál na Vartû a
pozdûji na Velichovû. Socha se nyní
nachází na pro mû neznámem místû a
kamenn˘ podstavec byl vyuÏit jako zá-

klad kﬁíÏku. Z nápisu se dají identifikovat slova: sv. Petr, Kry‰tof âern˘ a letopoãet 17**. Z tûchto slov vypl˘vá, Ïe
se opravdu jedná o podstavec k so‰e
sv. Petra.
Zb˘vá jenom nezodpovûzená otázka: Kde je socha sv. Petra?
PaedDr. Jan Darsa

Socha sv. Petra

Podstavec velichovského kﬁíÏku

Velichovsk˘ kﬁíÏek

FOTBAL VE VELKÉM B¤EZNù

Jiskra jde do jarní ãásti soutûÏe s rozdíln˘mi cíli
V úvodu tohoto pﬁíspûvku,
bych rád v rychlosti shrnul
dosavadní v˘sledky a popsal cíle, s kter˘mi pÛjdme
do závûreãné ãásti soutûÏního roãníku
2014/2015.
Do jarní ãásti soutûÏe ná‰ ãekají rozdílné cíle. A t˘m je na 12. místû tabulky
s 10 body a bude bojovat o záchranu v
1.A tﬁídû. ·ance je velká, na 7. místo
ztrácíme 5 bodÛ. Od záãátku ale musíme bodovat, protoÏe nás hned v prvních kolech ãekají zápasy o 6 bodÛ s
posledním a pﬁedposledním t˘mem v
tabulce. První krok bude porazit 28.3.
od 15:00 hod. v domácím prostﬁedí poslední Trávãiãe.
Opak ãeká na B t˘m Jiskry. V prvním
zápase, kter˘ se odehraje 19.4., ho
ãeká první t˘m tabulky Trmice s 21
body na svém kontû.
B t˘m se v pﬁípadû v˘hry mÛÏe dostat na první postupové místo a pokusit
se tak o postup do II. tﬁídy, kter˘ je
na‰ím cílem.
Na‰i star‰í Ïáci nastoupí do jarní
ãásti soutûÏe z prvního místa s velk˘m
náskokem 9 bodÛ. Vûﬁíme, Ïe obhájí

tutu pﬁíãku a vyhrají II. tﬁídu star‰ích
ÏákÛ.
Mlad‰í Ïáci nastoupí do jarní ãásti z
6. místa s 12 body. Ná‰ t˘m mlad‰ích
pﬁípravek bezkonkurenãnû vede poﬁádané turnaje pﬁípravek a tû‰íme se na
jejich v˘kony ve star‰í pﬁípavce.
Fotbalová ‰koliãka bude na jaﬁe hrát
pﬁípravné zápasy, aby mohla po létû
nastoupit do mlad‰í pﬁípravky.
Nyní máme v na‰em klubu více jak
60 aktivnû hrajících dûtí a 50 dospûl˘ch.
Nábory nov˘ch fotbalistÛ budou probíhat bûhem dubna, takÏe pokud se
chcete stát ãleny na‰eho klubu, nebojte se a dítko na zkou‰ku pﬁihlaste.
Bûhem mûsíce zjistíme, jestli se mu
bude u nás líbit a zaﬁídíme nezbytné
náleÏitosti k registraci ãlena FAâR.
Na hﬁi‰ti se dodûlavájí poslední
práce a rádi pﬁivítáme v‰echny fanou‰ky sportu v novû opraveném areálu FK
Jiskra Velké Bﬁezno. Pokusíme se dohodnout s místními sdruÏeními a areál
vyuÏívat ke kulturním akcím poﬁádan˘m
v na‰í obci. První velkou akcí po povodni byl lampiónov˘ prÛvod, kter˘ se

moc povedl a dûti si uÏily známé prostﬁedí.
Dal‰í akcí v leto‰ním roce bude stavûní máje a pálení ãarodûjnic, které se
budou souãasnû poﬁádat v restauraci
Tivoli a na hﬁi‰ti. Dal‰í akce na vás
budou ãekat v prÛbûhu roku.
Závûrem bych chtûl napsat, Ïe
vûﬁím, Ïe se nám daﬁí pﬁesvûdãit místní
obãany, Ïe ná‰ fotbalov˘ klub je pﬁínosem pro na‰i obec. Pokud máte nûjaké
otázky, neptejte se kolem, ale pﬁijìte
se sami pﬁesvûdãit do na‰eho areálu.
Nebo si klidnû sjednejte schÛzku. O
dûní v klubu i o programu vás budeme
i nadále informovat na nástûnce u Jednoty a pomocí obecního infosystému.
Vûﬁím, Ïe tím co dûláme, a jak fungujeme, vyvracíme lÏi, pomluvy a rÛzná
udání, kter˘mi se nûkteﬁí stále snaÏí
fotbal ve Velkém Bﬁeznû po‰kodit.
Dûkujeme za va‰i podporu a budeme
se na vás v‰echny tû‰it na na‰ich zápasech a turnajích.
Za FK Jiskra Velké Bﬁezno
pﬁedseda FK David ¤ezáã
http://www.fkjiskra.cz
e-mail: rezac.d@seznam.cz
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