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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

SLOVO STAROSTY OBCE
VáÏení obãané Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova, dovolte mi,
abych se Vám pﬁedstavil jako novû zvolen˘ starosta na‰í
obce.
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce dne 10. listopadu 2010 jsem získal dÛvûru vût‰iny zastupitelÛ a
bude mou ctí vést na‰i obec následující 4 roky. Chtûl bych
Vám podûkovat za velikou podporu v komunálních volbách, kterou jste sv˘mi hlasy vyslovili nejen mnû, ale i
ostatním kandidátÛm místních sdruÏení ODS, âSSD a
sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ MuÏi a Ïeny Velkého
Bﬁezna a Valtíﬁova.

Spoleãn˘mi silami se budeme snaÏit, aby se na‰e obec dál
rozvíjela a nabízela sv˘m obãanÛm kvalitní a pﬁíjemné prostﬁedí pro Ïivot. âeká nás hodnû práce a nabízíme spolupráci v‰em, kdo mají chuÈ pro na‰í obec nûco dûlat.
Pevnû vûﬁím, Ïe Zastupitelstvo obce potáhne za jeden provaz a bude ﬁe‰it problémy konstruktivnû bez osobních sympatií, ãi antipatií, protoÏe v‰em zvolen˘m ZastupitelÛm jde o
stejnou vûc: rozvoj Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova.
Já osobnû nabízím vstﬁícnost kaÏdému, kdo se na mne se
svou Ïádostí, ãi pﬁipomínkou obrátí.
Michal Kulhánek, starosta obce

V˘sledky komunálních voleb do Zastupitelstva obce Velké Bﬁezno
Pﬁi ﬁádn˘ch komunálních volbách
15. - 16. 10. 2010 byli zastupiteli
obce zvoleni:
■ Za SNK pro rozvoj Velkého Bﬁezna
a Valtíﬁova Václav Burian, Jan Koudela, Vladimír Jackel, Jitka Rodovská
a Vít Hudeãek. Dne 21.10. se pan Hudeãek vzdal mandátu zastupitele a nahradil ho první náhradník pan Petr Hovorka. I ten se 25.10. vzdal svého mandátu a zastupitelem se stal druh˘ náhradník Ing. Alois Turek.

■ Radními: Ing. Jana Fialu, Jaromíra
Dvoﬁáka, Pavla ·rámka
■ Pﬁedsedou finanãního v˘boru:
Ing. Václava Luká‰e
■ Pﬁedsedou kontrolního v˘boru:
Vladimíra Jackela

■ âleny finanãního v˘boru: Jana
Koudelu, Ing. Petra Schwarze
■ âleny kontrolního v˘boru: Ing.
Annu Pumprovou, Marii Dvoﬁanovou, Tomá‰e Plí‰ka, Ing. Mgr. Michala ·idáka

■ Za ODS Mgr. Michal Kulhánek, Ing.
Miroslav Moucha, Pavel ·rámek,
Ing. Mgr. Michal ·idák, Ing. Václav
Luká‰
■ Za âSSD Marie Dvoﬁanová, Jaromír
Dvoﬁák
■ Za SNK MuÏi a Ïeny Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova Ivana Charvátová,
Ing. Jan Fiala, Pavla Prokopová
●●●
Zastupitelé na svém Ustavujícím zasedání konaném dne 10. 11. 2010
v aule Z· Velké Bﬁezno zvolili:
■ Starostou: Mgr. Michala Kulhánka
■ Místostarostou:
Mouchu

Ing.

Miroslava

ZE ÎIVOTA ZÁKLADNÍ ·KOLY VELKÉ B¤EZNO – Slavnostní pﬁivítání
prvÀáãkÛ probûhlo 1. 9. 2010 v aule Základní ‰koly ve Velkém Bﬁeznû.

Podûkování
voliãÛm
VáÏení spoluobãané Velkého
Bﬁezna a Valtíﬁova.
Pﬁed více neÏ mûsícem skonãily
volby do místního zastupitelstva.
Dva kandidáti za âSSD obdrÏeli od
Vás tolik hlasÛ, Ïe se stali zastupiteli obce. Chceme Vám v‰em touto
cestou za Va‰e hlasy a dÛvûru podûkovat. V nastávajícím ãtyﬁletém
volebním období se budeme snaÏit
prosazovat ná‰ volební program,
a tak nezklamat dÛvûru, kterou jste
nám ve volbách dali. Vûﬁíme, Ïe
nebudete svého hlasu litovat.
Marie Dvoﬁanová
Jaromír Dvoﬁák
● ● ●
Dovolte mi, abych touto formou podûkoval v‰em voliãÛm,
kteﬁí nás podpoﬁili v komunálních
volbách. Bereme na‰i úãast
v radû a zastupitelstvu obce jako
závazek nejenom vÛãi na‰im voliãÛm, ale i v‰em obãanÛm Velkého
Bﬁezna a Valtíﬁova.
Za SNK - MuÏi a Ïeny
Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova
Ing.Jan Fiala
● ● ●
Podûkování voliãÛm
Dûkujeme v‰em na‰im voliãÛm,
za dÛvûru a podporu pﬁi podzimních volbách do zastupitelstva obce
Velké Bﬁezno a Valtíﬁov. Díky Va‰i
dÛvûﬁe na‰e volební strana SNK
pro rozvoj Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova obdrÏela nejvy‰‰í poãet hlasÛ
voliãÛ v obci navzdory arogantní
a nenávistné kampani plné osobní
zá‰ti a touze po moci, moÏná i po
penûzích.
I kdyÏ jsme obdrÏeli nejvût‰í
poãet hlasÛ voliãÛ, volební systém
v âR umoÏÀuje vznik úãelov˘ch koalic a tato situace nastala i v na‰í
obci. Tím se na‰e SNK pro rozvoj
Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova stalo
opozicí. Z tohoto dÛvodu pravdûpodobnû nebudeme moci plnit
v plném rozsahu volební program,
kter˘ jsme Vám pﬁedloÏili. Slibujeme Vám v‰ak podporu t˘kající se
Va‰ich zákonn˘ch práv a potﬁeb
pro pﬁípad, Ïe ji budete potﬁebovat.
Znáte nás a víte, co slíbíme, to plníme.
SNK pro rozvoj Velkého
Bﬁezna a Valtíﬁova
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NOVÁ INVESTICE DO VODOVODÒ
V nedávné dobû byla realizována a odzkou‰ena nová ÚPRAVNA VODY VALTÍ¤OV a zahájen zku‰ební provoz. Úpravna vody vyﬁe‰í letit˘ problém v zásobování obce Valtíﬁova pitnou vodou. Valtíﬁovské zdroje - vrty pod cyklostezkou - jsou
dlouhodobû znehodnoceny nadlimitním v˘skytem dusiãnanÛ a nadmûrnû obohaceny minerály.
Obec, aby dodrÏela limity pro pitnou vodu v ukazateli dusiãnany, nakupovala
vodu od severoãesk˘ch vodovodÛ a ve valtíﬁovském vodojemu ji míchala s vodou
z valtíﬁovsk˘ch vrtÛ. Jen za rok 2009 nákup vody na míchání pﬁi‰el na cca 800 tisíc
Kã vã. DPH.
Zvolením a realizací nové technologie pro úpravu vody je problém s dusiãnany
odstranûn. Souãasnû se v˘raznû sníÏila tvrdost vody, takÏe obyvatelé Valtíﬁova jiÏ
nebudou mít problémy s vodním kamenem ve spotﬁebiãích na vodu.
Tab. Vybrané ukazatele vody v distribuãní síti Valtíﬁov pﬁed a po spu‰tûní
úpravny vody:

hŬĂǌĂƚĞů

ĚƵƐŝēŶĂŶǇ
ŚŽƎēşŬDŐ
ǀĄƉŶşŬĂ
ƚǀƌĚŽƐƚ;ĂнDŐͿ

ũĞĚŶŽƚŬĂ ƉƎĞĚƷƉƌĂǀŽƵǀŽĚǇ ƉŽƷƉƌĂǀĢǀŽĚǇ ƐƚĂŶŽǀĞŶǉůŝŵŝƚ

ŵŐͬů
ŵŐͬů
ŵŐͬů
ŵŵŽůͬů

ϰϲ
Ϯϳ
ϭϭϵ
ϰ͕ϭ

Ϯϭ
ϭϱ͕ϴ
ϱϰ
Ϯ

ŵĂǆ͘ϱϬ
ŵŝŶ͘ϭϬ
ŵŝŶ͘ϯϬ
ŽƉŽƌƵēĞŶŽϮͲϯ͕ϱ

Pitná voda ve vodovodu je mimo pravideln˘ch rozborÛ dan˘ch zákonem navíc
pro první rok provozu úpravny 1x mûsíãnû kontrolována laboratoﬁí Zdravotního
ústavu v Ústí nad Labem. Voda je odebírána pracovníky laboratoﬁe z vodovodního kohoutku ve vybraném RD ve Valtíﬁovû. Dále je nejménû 1x t˘dnû surová a vyrobená voda kontrolována pomocí orientaãních rozborÛ na úpravnû vody obsluhou vodovodÛ.
ROZMARY POâASÍ A DOPADY NA PROVOZ VODOVODÒ A KANALIZACÍ
Leto‰ní rok není skoup˘ na extrémy v poãasí. UÏili jsme si dlouhou mrazivou
zimu s mimoﬁádn˘m pﬁídûlem snûhu, sledovali kvûtnové povodnû na Moravû, trápila nás mimoﬁádná sucha v polovinû ãervence a dosud ﬁe‰íme následky vytrval˘ch a prudk˘ch de‰ÈÛ, které pﬁerostly v záplavy a povodnû zaãátkem srpna. Odborníci varují, Ïe tyto extrémní projevy budou ãastûj‰í, neÏ tomu bylo v minulosti.
Na nás pak je dopad nepﬁíznivého poãasí co nejvíce minimalizovat.
Nemalé ‰kody vlivem srpnov˘ch povodní vznikly i na úseku vodovodÛ a
kanalizací. Vãasn˘m zásahem se na‰tûstí v‰e podaﬁilo zvládnout bez vût‰ího dopadu na vás - odbûratele. Na‰tûstí nebyla nutná del‰í odstávka v zásobování
vodou a i provoz kanalizaãní sítû byl brzy uveden do „normálu“.
VODOVOD: nejvût‰í ‰koda vznikla na zdrojích vody. Jedná se o 40,6 m hlubokou vrtanou studnu vody nad Velk˘m Bﬁeznem (nad p.Richtrem) a prameni‰tû nad
vodojemem ve Vítovû. BohuÏel po‰kození vrtané studny je váÏnûj‰í, sanaãní
práce probûhly pod dozorem hydrogeologa. Dnes jiÏ v provozu. V dÛsledku rozvodnûného Homolského potoka byl na dvou místech pﬁeru‰en˘ vodovod - opravy
byly provedeny neprodlenû.
KANALIZACE: dlouhodob˘m problémem je nedÛslednû oddûlená spla‰ková kanalizace, do které jsou zaústûny také de‰Èové vody ze soukrom˘ch pozemkÛ.
Spla‰ková kanalizace ani pﬁeãerpávací stanice spla‰kov˘ch vod nejsou na pﬁítok
de‰Èov˘ch vod dimenzovány. PﬁeváÏnû pﬁi trval˘ch nebo prudk˘ch de‰tích dochází k jejich pﬁeplavení, po‰kození, zanesení ‰tûrkem, písky a dal‰ími neãistotami a
následnû k poruchám na ãerpadlech, pﬁípadnû je okolí zneãi‰tûno spla‰ky. Ke
‰kodám pak dochází i na ãistírnách odpadních vod, do kter˘ch jsou kanalizace ve
Velkém Bﬁeznû a Valtíﬁovû zaústûny. V jednom místû byl s bﬁehem Homolského
potoka odplaven kanalizaãní ﬁad, k jeho opravû do‰lo ihned spolu s opravou utr(Pokrraãování na následující stranû)
Ïeného bﬁehu.
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NOVÁ INVESTICE
DO VODOVODÒ
(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
Pro zmírnûní ‰kod na kanalizaãním
systému apelujeme na obãany: buìte
dobr˘mi hospodáﬁi a vyuÏívejte de‰Èovou vodu k zálivkám zahrady. Je pl˘tváním penûzi i zásobami podzemní
vody v obecních studnách, pokud napﬁ.
zaléváte trávník vodou z vodovodu.
Pokud máte sráÏkovou vodu z pozemku zaústûnou do veﬁejné spla‰kové kanalizace, není to v poﬁádku a v˘daje na
ãi‰tûní a opravy ãerpadel, pﬁeãerpávacích stanic, ãistíren vod a kanalizaãních
‰achet, stejnû jako elektﬁinu spotﬁebovanou pﬁi pﬁeãerpávání de‰tûm naﬁedûn˘ch odpadních vod následnû zaplatíme v‰ichni zdraÏením stoãného. Za
sráÏkové vody ze stﬁech v obci v souãasnosti neplatíme, dle zákona je lze
zpoplatnit prozatím pouze podnikatelÛm, ale poãítejme s tím, Ïe do budoucna bude tato platba uzákonûna pro
v‰echny, kteﬁí tuto sluÏbu budou vyuÏívat.
Dûkujeme v‰em, Ïe s de‰Èovou
vodou budou nakládat rozumnû a pﬁípadné protizákonné napojení okapÛ do
spla‰kové kanalizace zru‰í.

Nejãastûj‰í dotazy smûrované
na stavební úﬁad - 2. díl
Kdo je povinen nechat vyãistit komín a jak ãasto ?
Dle âSN 734201 je vlastník ãi uÏivatel budovy povinen zajistit ãi‰tûní a kontrolu komínÛ prostﬁednictvím odborné firmy ve stanoven˘ch lhÛtách.
Kominíci pÛsobí na trhu sluÏeb jako ﬁemeslná Ïivnost s neomezenou pÛsobností. Práci provádûjí na základû objednávky majitelÛ nebo provozovatelÛ spalovacích zaﬁízení. Hlavní náplní kominick˘ch sluÏeb je ãistit a kontrolovat spalinové
cesty spotﬁebiãÛ paliv a udrÏovat je v provozuschopném stavu. Mezi dal‰í ãinnosti patﬁí sanace komínÛ, mûﬁení tlakov˘ch pomûrÛ v komínû, v˘poãty a posudky
projektÛ spalinov˘ch cest a prohlídky komínÛ komínovou kamerou.
LHÒTY KONTROL A âI·TùNÍ:
V˘kon pﬁipojeného
spotﬁebiãe paliv

ãinnost

palivo:
tuhé

plynné

kapalné

do 50 kW vãetnû

kontrola a ãi‰tûní
spalinov˘ch cest

4x

1x

2x

roãnû

v˘bûr tuh˘ch
zneãi‰Èujících ãástí
a kondenzátu

1x

1x

1x

roãnû

provozní revize

1x

1x

1x

roãnû

Poznámka:
1. U objektÛ uÏívan˘ch pro individuální rekreaci (sezónní provoz) se kontrola a
ãi‰tûní komínÛ provádí 1x za dva roky. Provozní revize se neprovádûjí.
2. U jednovrstv˘ch zdûn˘ch komínÛ pro spotﬁebiãe na plynná paliva se kontrola a ãi‰tûní provádí min. 4x roãnû.
Kominíci pr˘ pﬁiná‰ejí ‰tûstí, a to proto, Ïe po jejich náv‰tûvû jiÏ nevyhoﬁíte, neotrávíte se zplodinami a budete mít pocit bezpeãí - základ ‰tûstí !

INFORMACE O ODPADECH
LIKVIDACE ODPADU ZE ZELENù
I kdyÏ jsme si v leto‰ním roce moc léta neuÏili, práce na
zahrádkách je stále dosti, o to více s pﬁicházejícím podzimem.
Ti, kteﬁí nemají na sv˘ch zahradách kompostárny, pro ty
jsme zajistili i letos Ïoky na listí, které jsou k dispozici na
Obecním úﬁadû Velké Bﬁezno.
Libu‰e Kr‰ková, Obecní úﬁad - ÎP
UÎ MÁTE ZAPLACEN¯
POPLATEK ZA ODPADY?
Ráda bych opût vyuÏila této pﬁíleÏitosti a pﬁipomnûla
v‰em obãanÛm, kteﬁí je‰tû neuhradili poplatek za svoz a likvidaci odpadÛ, aby tak uãinili v co nejkrat‰ím moÏném
termínu, neboÈ termín pro zaplacení za 2. pololetí byl do
31.8.2010.
Dále bych taktéÏ pﬁipomnûla, Ïe obãané bydlící
v obecních bytech, jiÏ od bﬁezna t.r. v˘‰e uveden˘ poplatek nemají v nájmu a tedy i oni mají povinnost tento
poplatek uhradit v nejbliÏ‰í dobû na Obecním úﬁadû ve
Velkém Bﬁeznû.
Obãané mají moÏnost provést platbu hotovû do pokladny Obecního úﬁadu u paní Kr‰kové a to ve dnech
pondûlí aÏ ãtvrtek. Lze také po dohodû s paní Kr‰kovou
provést úhradu pﬁevodem z úãtu.

KAÎD¯ ODPAD MÁ SVÉ
MÍSTO
Aã kaÏd˘ odpad má své
místo, stále se najdou tací
lidé, kter˘m je to jedno. DÛkazem toho jsou plné pergoly na separovan˘ odpad.
Vedle kontejnerÛ tak lze
vídat rozbité televizory, stavební suÈ, poházen˘ drobn˘ odpad. Právem se pak rozãilují lidé, kteﬁí se snaÏí
odpad tﬁídit, av‰ak pﬁíchodem k tûmto kontejnerÛm jsou
právem znechuceni. SnaÏíme se tyto prostory udrÏovat,
av‰ak je to snad kaÏdodenní záleÏitost. Jeden den se
místo uklidí a druh˘ den se tu zde opût nûco objeví povalovat. Bylo vyvû‰eno nûkolik tabulek a plakátÛ s nápisy jako napﬁ. „Místo urãené pouze pro separovan˘
odpad, Zákaz odkládání odpadu vedle kontejnerÛ a jiného druhu odpadu“, které v‰ak vydrÏely na místû cca
24 hodin.
Tímto bych znovu oslovila lidi, kter˘m je jedno, kam
jak˘ odpad odhodí, aby brali ohledy alespoÀ na ty, kter˘m
to jedno není a snaÏí se udrÏet své prostﬁedí domova
v ãistém a pûkném stavu!
Libu‰e Kr‰ková, Obecní úﬁad - ÎP
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Vypínání analogového zemského vysílání âT
VáÏení obãané
Velkého Bﬁezna
a Valtíﬁova, jménem âeské televize si Vás dovoluji
informovat
o dal‰ím postupu
pﬁi vypínání analogového zemského vysílání âT. Kroky
chystané na závûr ledna 2011 se t˘kají také Va‰í obce.
Analogov˘ pﬁevadûã âT2 Velké
Bﬁezno (25. kanál) mûl b˘t vypnut jiÏ
na konci srpna 2010 a analogov˘ pﬁevadûã âT1 Velké Bﬁezno (23. kanál)
pak v závûru ﬁíjna 2010. âeská televize
v‰ak nechtûla pﬁidûlávat obyvatelÛm
povodnûmi postiÏen˘ch oblastí starosti
s pﬁechodem na digitální pﬁíjem v dobû,
kdy se pot˘kali s mnoha závaÏn˘mi potíÏemi. Proto âT v zasaÏen˘ch obcích

zajistila prodlouÏení provozu sv˘ch
analogov˘ch vysílaãÛ malého v˘konu.
Aktuálnû byl stanoven nov˘ termín jejich vypnutí, a to na pondûlí 31.
ledna 2011. Diváci mají nyní témûﬁ
ãtvrt roku na to, aby si zajistili digitální
pﬁíjem.
Vysílání zmínûn˘ch analogov˘ch
pﬁevadûãÛ pﬁed vypnutím není
z technick˘ch dÛvodÛ oznaãené piktogramem ani textovou li‰tou. Lidé
musí sami ovûﬁit, zda-li pﬁijímají dané
signály, a to podle kanálÛ naladûn˘ch
v televizním pﬁijímaãi.
Pokrytí digitálním zemsk˘m vysíláním âeské televize - multiplexem veﬁejné sluÏby se v‰emi ãtyﬁmi programy âT - v územní oblasti Ústí nad
Labem, kam Va‰e obec patﬁí, zaji‰Èují
vysílaãe velkého v˘konu Ústí nad
Labem - Buková hora (33. kanál)

a Chomutov - Jedlová hora (33.
kanál). Pﬁíjem programÛ âT v lokalitách s neuspokojivou intenzitou/ kvalitou signálu zemského digitálního vysílání v souãasnosti zaji‰Èuje také satelitní digitální vysílání - kdekoliv
v âeské republice je moÏné bezplatnû
pﬁijímat vysílání v‰ech ãtyﬁ programÛ
âeské televize z druÏice Astra 3A, respektive distribuci âT HD z druÏice
Astra 3B (pozice 23,5° v˘chodnû, platformy CS Link a SkyLink).
Více informací o digitalizaci âeské
televize diváci získají ve zpravodajství
âT, v teletextu âT1 od strany 650, na
stránkách internetového speciálu
www.digict.cz i v Diváckém centru âT horká linka digitalizace 261 13 74 74
(dennû od 7:30 do 20:00 hodin)
·tûpán Janda, redaktor
âESKÁ TELEVIZE

MIMO¤ÁDNÁ OKAMÎITÁ POMOC Z DÒVODU
POSTIÎENÍ VÁÎNOU MIMO¤ÁDNOU UDÁLOSTÍ
V prÛbûhu leto‰ního léta do‰lo vlivem mimoﬁádnû intenzivních de‰ÈÛ v âeské republice k vzestupu hladin ﬁek
a rozvodnûní potokÛ a rybníkÛ, které v mnoha obcích
a mûstech zpÛsobily nemalé ‰kody na lidském majetku,
zdraví a Ïel si vodní Ïivel vyÏádal i lidské Ïivoty. Jak je
obecnû známo, pﬁírodní Ïivel si „zaﬁádil“ i v na‰em kraji.
I na takové události ov‰em myslí Zákon o pomoci v hmotné nouzi a nabízí obãanÛm, kteﬁí se nacházejí v situaci
hmotné nouze, pomoc a ﬁe‰ení jejich situace. Existuje nûkolik moÏností.
Obãané, kteﬁí byli postiÏení povodní ãi záplavami, mohou
v rámci nejbliÏ‰ího povûﬁeného obecního úﬁadu ãi mûstského úﬁadu, odboru sociálních vûcí, poÏádat o mimoﬁádnou
okamÏitou pomoc. V˘‰e této dávky se stanovuje s pﬁihlédnutím k majetkov˘m pomûrÛm a pﬁíjmové situaci osoby nebo
spoleãnû posuzovan˘ch osob. V˘‰e dávky mÛÏe b˘t vyplacena aÏ do v˘‰e patnáctinásobku Ïivotního minima jednotlivce, tedy aÏ 46 890 Kã.Je tﬁeba zdÛraznit, Ïe se jedná o prvotní pomoc, která se vyplácí do nûkolika dnÛ od vzniklé
události a klade si za cíl zabezpeãit obãanÛm základní Ïivotní potﬁeby.
Dále obãan mÛÏe poÏádat o mimoﬁádnou okamÏitou
pomoc na úhradu nákladÛ spojen˘ch s poﬁízením nebo
opravou nezbytn˘ch základních pﬁedmûtÛ dlouhodobé potﬁeby a na základní vybavení domácnosti, a to právû v souvislosti s postiÏením váÏnou mimoﬁádnou událostí. Jedná se
tedy v praxi zejména o situaci, kdy v dÛsledku povodnû ãi
záplav (pﬁípadnû poÏáru ãi ekologické katastrofy) dojde
k rozbití ãi jinému znehodnocení pﬁedmûtu dlouhodobé spotﬁeby - napﬁ. praãky ãi ledniãky, eventuelnû topnému zaﬁízení - napﬁ. elektrick˘ bojler ãi plynov˘ kotel. Îádost se rovnûÏ
podává na povûﬁeném obecním úﬁadû ãi na mûstském
úﬁadû, v mûstû Ústí nad Labem konkrétnû na Úﬁadu mûstského obvodu pro konkrétní mûstskou ãtvrÈ.
Zde je v‰ak vÏdy mít tﬁeba na pamûti, Ïe kaÏd˘ pﬁípad,
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kaÏdou Ïádost je nutno posoudit individuálnû, správní orgán
vÏdy musí pﬁihlédnout k podmínkám a situaci dané rodiny ãi
jednotlivce, peãlivû zváÏit i jiné moÏnosti, jak konkrétní situaci vyﬁe‰it a vzít v úvahu i moÏnosti a eventuelní pomoc osob
nacházejících se v blízkém okruhu postiÏené rodiny ãi jednotlivce.
Bc. Pavlína Linková
Obecní úﬁad Velké Bﬁezno, úsek sociálních vûcí

Policie âR hlásí
Na vûdomí v‰em obãanÛm, Ïe od poãátku mûsíce
ﬁíjna 2010 do souãasné doby do‰lo v obci Velké Bﬁezno
k nûkolika pﬁípadÛm vloupání do osobních vozidel. Pﬁedev‰ím se jedná o pﬁípady, kdy pachatelé pﬁeváÏnû
v odpoledních hodinách vyuÏívají krátkodobého opu‰tûní vozidel za úãelem vyzvednutí dûtí ze ‰koly nebo ‰kolky a po rozbití okénka vykrádají z vozidel ponechané
kabelky a mobilní telefony. Vzhledem k tomuto doporuãujeme obãanÛm, aby ani v pﬁípadû krátkodobého
opu‰tûní neponechávali ve vozidlech viditelnû své cennosti ani jiné osobní vûci, jinak jim hrozí, Ïe se stanou
obûtí trestného ãinu.
Policii Velké Bﬁezno se jiÏ podaﬁilo v nûkter˘ch pﬁípadech pachatele dopadnout, ov‰em stále se pohybují na
svobodû a pravdûpodobnû budou tuto trestnou ãinnost
v této formû páchat dál.
Dále bychom Vás rádi upozornili na zmûnu vedoucího na OOP Velké Bﬁezno, v pﬁípadû potﬁeby se mÛÏete
obracet s podnûty pﬁímo na mû.
npor. Bc. Holeãek Jindﬁich
vedoucí oddûlení Velké Bﬁezno

HASIâI HLÁSI A INFORMUJÍ
V období II. a III. ãtvrtletí 2010 (od
23.3.-3.9.2010) jednotka SDHO Velké
Bﬁezno uskuteãnila 38 v˘jezdÛ, které si
vyÏádaly 121 hodin aktivního nasazení
pﬁi prÛmûrné úãasti 6,07 hasiãe na
zásah. Jednotka se v˘jezdové ãinnosti
zhostila dobﬁe, za nasazení v prÛbûhu
lokálních bleskov˘ch povodní si zaslouÏí mimoﬁádné ocenûní.
Z v˘ãtu vypl˘vá:
■ 9x v˘jezd k poÏárÛm (3x Velké Bﬁezno - louka u Tivoli, poÏár auta, poÏár
klestí, Valtíﬁov - poÏár auta, Ol‰inky poÏár lesa, Maleãov - poÏár v kravínû, Ústí nad Labem - poÏár bytu v
panelovém domû, Babiny I. - poÏár
automobilu, Církvice - poÏár chaty).
■ 1x k asanaci po poÏáru - Velké Bﬁezno, ul. Klá‰terní
■ 4x v˘jezd k dopravní nehodû na silnici - Velké Bﬁezno, Zubrnice, Horní
Zálezly, Maleãov.
■ 1x v˘jezd k dopravní nehodû na Ïeleznici - Ústí nad Labem - VaÀov, vykolejení osobního vlaku Elefant.
■ 1x v˘jezd k pomoci postiÏnému Svádov - pomoci pﬁi pﬁíjezdu sanitního vozu.
■ 9x se vyjíÏdûlo k padlému stromu na
vozovku (Vítov - nad zástavbou a
pod pﬁehradou, Tûchlovice - smûr
Buková Hora, 2x v ByÀovû, Le‰tina
smûr Zubrnice, Le‰tina, Ole‰nice a
Velké Bﬁezno v hájeãku).
■ 6x se vyjíÏdûlo na více míst v dobû
lokálních povodní (Velké Bﬁezno ãerpány vody z potoka, ãerpány
vody z potoku u domu p. Hrdliãky,
Ústí nad Labem - pod mostem E.
Bene‰e - ãerpání vody, BoÏtû‰ice zatopené sklepy, Ústí nad Labem „V údolí“ - rozvodnûní Klí‰ského potoka, Stﬁekov - Litomûﬁická, Tûchlovice - pﬁejezd, Babûtín, mezi V.Bﬁeznem a M.Bﬁeznem, Nová Ves - ujeté
svahy, Ústí nad Labem - pﬁedmostí,
nádraÏí ve Velkém Bﬁeznû - sklep,
Ústí nad Labem - Stﬁíbrnická - zatopené parkovi‰tû, Skorotice - odstranûní náplav, Ústí nad Labem - Îelezniãáﬁská - sklep, Ústí nad Labem Stﬁekov - zatopená silnice .
■ 1x se vyjíÏdûlo k vypro‰tûní osoby
po pádu do studny (opu‰tûná osada
Vitín).
■ 2x k likvidaci nebezpeãného hmyzu
(Velké Bﬁezno - M· a restaurace Tivoli).
■ 1x k námûtovému cviãení - Povrly,
les.
■ 1x k záloze na HZS v Ústí nad
Labem

■ 2x k planému poplachu (údajn˘
poÏár - Vyhlídka, Buková Hora)
V˘ãet zásahové ãinnosti hovoﬁí o její
nároãnosti. Za ãinnost v období lokálních bleskov˘ch povodní se jednotce
dostalo pochvaly od místostarosty
obce Velké Bﬁezno. Lokální bleskové
povodnû v období 7.8.-18.8.2010 zasáhly po nadnormativní sráÏkové ãinnosti severní ãást republiky a v Ústeckém kraji zpÛsobily rozsáhlé ‰kody.
K dal‰ím závaÏn˘m zásahÛm do‰lo
pﬁi vypro‰Èování osoby spadlé do staré
studnû v opu‰tûné osadû Vitín, která
byla v ohroÏení Ïivota, dále pﬁi likvidaci
poÏáru bytu v panelovém domû v Ústí
nad Labem, nebo pﬁi lokalizaci úmyslnû zpÛsobilého poÏáru automobilu ve
Velkém Bﬁeznû, ul. Klá‰terní, kde byl
ohnûm ohroÏen i obytn˘ dÛm.
Celkovû zásahovou ãinnost lze hodnotit za velmi úspû‰nou.
Ve zdokonalovací ãinnosti jednotka
uskuteãnila ve II. ãtvrtletí 3 pravidelná
‰kolení v rozsahu 9 hodin, 1x ‰kolení

na vypro‰Èovací techniku, 2x secviãení
k ukázce na Dûtsk˘ den. Ve III. ãtvrtletí 3x pravidelné ‰kolení ve stejném rozsahu (seznámení s technikou, uÏití ãerpadel, dopravní nehody), 1x zátûÏov˘
v˘cvik.
V údrÏbû svûﬁené techniky bylo odpracováno 78 hodin (údrÏba hadic, ãerpadel, v˘jezdového vozidla LIAZ, pﬁeprava na STK, práce s kontejnerem na
TA4.
V ostatní ãinnosti byla uskuteãnûna
brigáda v pískovnû ve Valtíﬁovû, kácení
stromÛ, pﬁípravné a dokonãovací práce
na instalaci nov˘ch vjezdov˘ch vrat do
zbrojnice.
V propagaãní ãinnosti byly uskuteãnûny 2 ukázky s technikou (Dûtsk˘ den
v R˘deãi a ve V‰eboﬁicích).
V závûru pravidelné relace ãlenové
jednotky apelují na obãany v souvislosti s blíÏícím se topn˘m období, zejména
na kontrolu topidel, komínÛ, revize plynového vedení, plynov˘ch spotﬁebiãÛ,
instalace topidel na pevná paliva. RovnûÏ upozorÀujeme na zakládání ohÀÛ
pﬁi ukonãení vegetace na zahrádkách.
Za jednotku SDHO:
Jaroslav Panocha - velitel
Patrik Panocha - zástupce velitele

■ DAR HASIâÒM OD FIRMY HEINEKEN
Spoleãnost Heineken, která vlastní pivovar ve Velkém Bﬁeznû, podpoﬁila finanãním darem ve v˘‰i 64 tisíc korun místní sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ. âástku 23
tisíc korun vûnovali zamûstnanci firmy, peníze se získaly díky prodeji losÛ do tomboly pﬁi ﬁíjnovém celofiremním setkání právû ve Velké Bﬁeznû, které se konalo v
areálu místního pivovaru. Vedení spoleãnosti Heineken pak k tomu pﬁidalo je‰tû
41 tisíc korun. Za darované finanãní prostﬁedky si hasiãi poﬁídí nehoﬁlavé obleky.
■ SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEâENSK¯CH A SPORTOVNÍCH AKCÍ KONAN¯CH DO KONCE ROKU 2010
4.12. 2010
18.12. 2010
22.12. 2010

kulturní stﬁedisko Tivoli: „Mikulá‰ská nadílka“.
kulturní stﬁedisko Tivoli: divadelní pﬁedstavení „Policejní pohádka“
Karla âapka v podání Divadla rozmanitostí Most.
Vánoãní besídka ÏákÛ Z·
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Hlásí se vám Obãanské sdruÏení - Ïeny Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova
Po dlouhé odmlce se vám opût hlásíme. A co se v
na‰em sdruÏení bûhem té odmlky dûlo?
17. 4 2010 jsme v KS TIVOLI pﬁivítaly amatérské divadlo
PIK - ART z Ú‰tûka s pﬁedstavením ·est vá‰niv˘ch Ïen.
Zklamané z ignorace na‰ich kulturních poﬁadÛ pro dospûlé
jsme se rozhodly, Ïe divadlo do Velkého Bﬁezna jiÏ zvát nebudeme.
30.4.2010 jsme pomáhaly základní ‰kole s pﬁipraven˘m
programem Let ãarodûjnic.
Na konci prázdnin se nám koneãnû podaﬁilo zrekonstruovat dûtské hﬁi‰tû ve Vítovû. V prostoru mezi bytovkami jsme
postavily s velkou pomocí místních obyvatel a s pomocí veﬁejnû prospû‰n˘ch pracovníkÛ prolézaãku Supí hnízdo od
firmy Tomovy parky, kterou jsme bezúplatnû v hodnotû 106
tisíc korun pﬁedaly do majetku obce Velké Bﬁezno.
Je‰tû jednou chceme podûkovat místním obyvatelÛm s
pomocí pﬁi budování nové prolézaãky.

Rády bychom vás je‰tû informovaly o probíhajících
aktivitách pro dospûlé:
■ KaÏdou stﬁedu od 17 hod probíhá v Z· (horní budova) keramika.
■ KaÏd˘ ãtvrtek od 19 hod v Tûlocviãnû Z· pﬁedcviãuje paní
Schwarzová Bodystyling.
■ KaÏd˘ pátek od 19 hod si mÛÏete zatanãit pod vedením
paní uãitelky Kováãové.
Va‰e pﬁipomínky i reakce nám mÛÏete zasílat na adresu:
zeny.vb.v@atlas.cz, www.zenyvbv.cz - kniha náv‰tûv.
Obãanské sdruÏení - Ïeny Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova
www.zenyvbv.cz

OD LISTOPADU
ROZŠÍŘENÍ A ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB

25.9.2010 jsme pomáhaly se slavnostním otevﬁením sportovního areálu v b˘valé pískovnû ve Valtíﬁovû.
28.10 2010 jsme jiÏ tradiãnû poﬁádaly lampiónov˘ prÛvod.
A co nás ãeká?
4.12.2010 od 15 hod budeme poﬁádat v KS Tivoli Mikulá‰skou nadílku.
18.12.2010 od 15 hod. uvítáme v KS Tivoli profesionální
divadlo Rozmanitostí z Mostu. Divadelníci k nám pﬁijedou s
Velkou policejní pohádkou od Karla âapka.
29.1. 2011 od 20 hod v KS Tivoli poﬁádáme také jiÏ tradiãní - Ma‰karní ples. K tanci nám bude hrát skupina Sortiment. Vstupenky zaãneme prodávat 10.1.2011 v domácích
potﬁebách u paní Martínkové.
19.2.2011 od 20 hod. budeme pomáhat s poﬁádáním
Obecního plesu. Tentokrát nám bude hrát k tanci skupina
Paradox. Jedná se o zcela Ïivou hudbu sedmi hudebníkÛ.
6 / 2010
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- čištění pleti
- masáž obličeje, krku a dekoltu
- úprava obočí, barvení řas a obočí
- voskové depilace těla i obličeje
- líčení
- trvalá na řasy
- čištění, detoxikace a redukce vrásek galvanickou žehličkou
- liftingová masáž obličeje a krku

-

klasická mokrá pedikúra
parafínové zábaly pro ruce a nohy
masáž nohou
lakování a zdobení nehtů na nohou
gelové nehty na nohou
ošetření kuřích ok, zarostlých a deformovaných nehtů

OD LEDNA

CELÉHO TĚLA

PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKÁZEK na kompletní služby salonu
PROVOZNÍ DOBA: Po – Ne dle objednávek (pracuji i o víkendech)
OBJEDNÁVKY: Mikešová Věra

Tel.: 731 252 492

Těším se na Vaši návštěvu!

„REI“ JUDO - Soustﬁedûní Maxiãky 2010
Tak jako kaÏdoroãnû, tak i letos se
poslední t˘den v srpnu konalo letní
soustﬁedûní velkobﬁezensk˘ch judistÛ. Malí i velcí judisté z Velkého
Bﬁezna a Tﬁebonû si pro spoleãné
tréninky vybrali Maxiãky.
Cílem soustﬁedûní bylo zdokonalení
judistick˘ch technik a pﬁíprava závodníkÛ, jak na regionální, tak i na kvalifikaãní soutûÏe na MâR, pro úspû‰né Mistrovství âR. Velk˘m pﬁínosem a zpestﬁením byly tréninky s mistrem z tﬁeboÀského klubu, kter˘ kaÏdoroãnû aktivnû
nav‰tûvuje ‰kolu KODOKAN v Japonském Tokiu (tato ‰kola byla zaloÏena
roku 1882 a je svûtovou kolébkou
juda). Jeho techniky jsou zamûﬁeny
pﬁeváÏnû na ne-wazu, coÏ je boj na
zemi. Letos jsme na na‰em soustﬁedûní mûli tu ãest pﬁivítat i vzácnou náv‰tûvu z USA pana ZdeÀka Mátla 9.DAN v
judu, 8.DAN Jiu-Jitsu a mistr v aikidu.
Jeho „Art judo“ bylo velk˘m pﬁínosem
pro na‰e závodníky. Ukázal jim, jak
zcela vyuÏít soupeﬁovu sílu ve svÛj prospûch. Kromû bohatého judistického
programu mûli mladí závodníci, ve
vûku 6-15let, dennû i nûkolik hodin
angliãtiny se dvûma lektorkami z Filipín. Po celé soustﬁedûní nás provázela
vynikající nálada, dûti ukázaly svÛj elán
pﬁi bojov˘ch hrách a svoji nebojácnost
na stezce odvahy.

Kvalifikace BRNO
Konec prázdnin a jsou tu první závody. O víkendu 18.-19.9.2010 se v brnûnské sportovní hale konal XIX. roãník mezinárodního turnaje - âesk˘
pohár. Tento turnaj byl zároveÀ jedním
z kvalifikaãních turnajÛ na Mistrovství
âeské republiky. Závodníci proto bojovali nejen o cenné kovy, ale i o body,
které jim pomÛÏou nominovat se na
MâR.
Svá reprezentaãní druÏstva do Brna
vyslalo 11 evropsk˘ch státÛ, celkem se
zde utkalo v sobotu na sedmi tatami
750 závodníkÛ a v nedûli 600 závodníkÛ ze 126 klubÛ. Ná‰ klub reprezentovalo ‰est závodníkÛ. V kategorii star‰ích ÏákÛ - Michal Studniãka, v kategorii star‰ích ÏákyÀ Barbora Navarová, v
kategorii mlad‰ích ÏákÛ David Pavle,
Pavel Nováãek a Jaroslav Matiãka, v
kategorii mlad‰ích ÏákyÀ Veronika Bucharová.
Nejlépe si vedla Veronika Bucharová, která v prvním zápase porazila soupeﬁku z Turnova pﬁed ãasov˘m limitem
na Ippon. S dal‰í soupeﬁkou ze Sokolu

Hradec Králové sice prohrála a spadla
do repasage, ale tam si nevedla ‰patnû. Prohrála aÏ v boji o postup do semifinále. Dobﬁe si vedl i David Pavle,
kter˘ v prvním zápase vyhrál, ale v
druhém nestaãil na slovenského závodníka ze ZTS Martin. I kdyÏ ná‰
oddíl tentokrát medaile nepﬁivezl, zklamaní jsme nebyli. Závodníci nasbírali
zku‰enosti a body do ranking listu.

Regionální závody
Dal‰í závody probûhly dne 25.9.2010
v tûlocviãnû Teplické Z· Edisonova,
kde se sjelo 156 mlad˘ch judistÛ z 18
klubÛ, aby spolu zmûﬁili síly v turnaji o
„Putovní pohár“. Startovalo se v kategorii mláìat a ve vybran˘ch váhov˘ch
kategoriích mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ a
ÏákyÀ.
Po dobﬁe odveden˘ch zápasech si
nakonec odvezli stﬁíbrnou medaili Michal Studniãka ve star‰ích Ïácích a
bronzovou medaili Pavel Nováãek v
kategorii ml.ÏákÛ a Tereza BroÏová k
kategorii mláìat. Na ãtvrtém místû se
umístil Luká‰ Deml, kter˘ bojoval v
nasazovací tabulce K.O. bez poráÏky
aÏ do semifinále, kde narazil na favorizovaného závodníka Musila z Vr‰ovického klubu, ten ho nakonec zdolal.
V boji o tﬁetí místo pak prohrál tûsnû s
dûãínsk˘m závodníkem Kremlou.
David Pavle a Jakub Grivalsk˘ ve
sv˘ch bojích bohuÏel ze skupiny nepostoupili.
První ﬁíjnová sobota byla vûnována

pouze kategorii mláìat. Velká cena Litomûﬁic hostila ‰estnáct oddílÛ z celého
kraje. Tûlocviãna zaÏila nejenom smích
a radost po vyhran˘ch zápasech, ale i
hoﬁkost a slzy ze zklamání nad prohrou.
Nejmlad‰í judisté z Velkého Bﬁezna
si také pﬁijeli pomûﬁit své síly s ostatními. Nejlépe si vedl Michal Ippoldt, kter˘
se krásn˘mi hody ashi-waza techniky
probojoval aÏ do finále. BohuÏel chvilka zaváhání ho pﬁipravila o první místo.
Dále si stﬁíbrnou medaili vybojovali
také Jakub Grivalsk˘, Tereza BroÏová
a David Grunert. Bronzovou medaili
pro Velké Bﬁezno vybojoval Filip Wiener.

Kvalifikace Jihlava
Na kvalifikaãním turnaji v Jihlavû,
kter˘ probûhl v nedûli 17.10.2010, se
zúãastnili z dÛvodu nemoci pouze tﬁi
závodníci. V˘bornû si vedl ná‰ mlad‰í
Ïák David Pavle a star‰í Ïákynû Barbora Navarová. Oba prohráli aÏ v boji o
bronzovou medaili. Sv˘mi v˘kony si zajistili úãast na MâR. Pavel Nováãek nepostoupil do semifinálov˘ch bojÛ.
Na MâR se kvalifikovali: David
Pavle, Barbora Navarová a Veronika
Bucharová.
■ ■ ■
Dal‰í soutûÏe na tatami budou
probíhat do konce roku nûkolikrát,
nav‰tívíme Rumburk, Mohelnici na
Moravû, Turnov, Liberec.
Za judo trenérka Vûra Bucharová
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Podzimní ãást soutûÏí má Jiskra za sebou
Bez pﬁehnané nadsázky mÛÏeme tvrdit,
Ïe fotbalové Jiskﬁe se zaãíná vracet její
lesk. DÛkazem tomu byl víkend 16. a 17.
ﬁíjna. Ráno nejmlad‰í pﬁípravka skonãila
na druhém místû na turnaji v Povrlech.
MuÏstvo muÏÛ si odvezlo 3 body z VaÀova. V nedûli na domácím hﬁi‰ti porazil ná‰
dorost Ko‰Èany a posunul se tím na první
místo. Úspû‰n˘ víkend zakonãila star‰í
pﬁípravka, která vyhrála turnaj v MojÏíﬁi.
Tohle je radost, která nám vlévá energii do
Ïil a potvrzuje, Ïe na‰e snaÏení je správné.
Po ne‰Èastném jarním sestupu z I.A tﬁídy
zaãal ná‰ t˘m pod vedením nového trenéra Romana Kratochvíla své úãinkování
v I.B tﬁídû a hor‰í úvod této soutûÏe jsme
si sotva dokázali pﬁedstavit.
Snad do‰lo k podcenûní a na‰i hráãi se
domnívali, Ïe o tﬁídu níÏe na nû nikdo
nemá. MoÏná je‰tû doznívalo zklamání ze
sestupu. Po letní pﬁípravû asi nebyla sestava je‰tû úplnû stabilizovaná (co se t˘ãe zmûn, uvolnili
jsme na hostování do MojÏíﬁe Zabloudila a do Pﬁestanova
·ittlera, skonãil Martin Dvoﬁák, naopak pﬁi‰li z Ne‰tûmic Mik‰ovsk˘, ze Sokolova Horník, z MojÏíﬁe Doubrava a ze sousedního Valtíﬁova ·írek), prostû aÈ byly pﬁíãiny jakékoliv, byla
to ostuda. Hned v zahajovacím kole utrpûla Jiskra doma debakl 0 : 3 s Povrly, pak poráÏku v Chuderovû 3 :1. Îádnou
velkou náplastí nebyla domácí v˘hra 3 : 0 se slab˘mi Chabaﬁovicemi, po které následovala dal‰í poráÏka v âeské Kamenici 2 : 0. Pouhé 3 body ze ãtyﬁ zápasÛ uÏ zaãaly pomalu
vyvolávat obavy z moÏnosti dal‰ího sestupu, ale pak se v‰e
pomalu zaãalo obracet k lep‰ímu, herní projev muÏstva se
nám zaãínal líbit a jen malá stﬁelecká produktivita byla pﬁíãinou toho, Ïe v dal‰ích dvou duelech jsme jen remizovali 1 :
1 s t˘my Chlumce a Petrovic.
K radikálnímu pozitivnímu obratu do‰lo po na‰í vysoké
v˘hﬁe 0 : 3 na hﬁi‰ti Bene‰ova. Ta muÏstvu Jiskry vlila do Ïil
potﬁebn˘ optimismus a sebevûdomí a hned za t˘den jsme se
mohli radovat z neãekané v˘hry 2 : 1 proti silnému Stﬁekovu,
kterému jsme tím pﬁekazili nevídanou sérii 41. zápasÛ bez
poráÏky. Následovaly na‰e dal‰í tﬁi v˘hry 1 : 2 ve VaÀovû,
doma 2 : 1 s Unionem Dûãín a pﬁekvapení v Trmicích po v˘sledku 2 :4, uÏ jsme pomalu chtûli zakládat vlastní vítûznou
sérii, ale z euforie nás vyléãily silné Srbice, které si z Velké-
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ho Bﬁezna vezly v˘hru 2 : 3. Poslední zápas jsme v derby se
Svádovem vyhráli 1 : 0.
Trenér Roman Kratochvíl, aniÏ pﬁedem tu‰il, jaké trable
jeho t˘m v zaãátku soutûÏe potkají, vûdom si toho, jakou kvalitu I.B tﬁída má (vÏdyÈ v pﬁedchozích letech byl kormidelníkem Svádova), vyhlásil jako cíl pro podzimní ãást umístûní do
5. místa tabulky a zisk min. 20 bodÛ. To se podaﬁilo muÏstvu
splnit, resp. pﬁekroãit. Po nûkolikat˘denní pauze tedy mÛÏe
zaãít v klidu zimní pﬁíprava a pokud by po ní Jiskra dokázala
navázat na v˘borné v˘kony a v˘sledky druhé poloviny podzimu, bude na jaﬁe stále je‰tû o co hrát. Ztráta na soupeﬁe
pﬁed námi není tak úplnû propastná.
Vedoucí muÏstva p. Luká‰ pﬁipravil statistiku podzimní
soutûÏe a rádi se s vámi podûlíme o nûkolik ãísel. Bilance
na‰ich muÏÛ po podzimní ãásti I.B tﬁídy je tedy následující:
13 zápasÛ - 7 v˘her - 2 remízy - 4 poráÏky - skóre 22 : 18
- 23 bodÛ - 5. místo - ztráta 6 bodÛ na prvního. Docela raritou je, Ïe v podzimních zápasech obléklo dres Jiskry celkem
25 (!) hráãÛ, i to je dokladem toho, Ïe chvíli trvá, neÏ se sestava ustálí do optimální podoby.
Nejlep‰í stﬁelci: 7 Po‰ík, 4 ·írek, 2 Králíãek, Borovec,
Mik‰ovsk˘, Pechánek. Dorost mûl také pomal˘ start. Máme
nové muÏstvo. HráãÛm chvilku trvalo, neÏ si na sebe zvykli
a zjistili, Ïe musí táhnout za jeden provaz. Jen tak mÛÏou
v tûÏké soutûÏi teplického okresního pﬁeboru uspût. Velkou
zásluhu na tom mají jistû i noví trenéﬁi Petr Jirou‰ek a Pavel
Pﬁibyl, kteﬁí kluky dokázali nalákat na kvalitní tréninky, jejichÏ
v˘sledek se brzo dostavil a my doufáme, Ïe se dorostencÛm
povede splnit cíl a tím je postup do A tﬁídy. V okrese Ústí se
pﬁihlásila pouze 2 druÏstva - na‰e Jiskra a Slovan Chabaﬁovice. V okrese Teplice jen 4 druÏstva - Modlany, Ledvice,
Osek, Ko‰Èany. TakÏe spojení bylo jedinou moÏností, a tak
se pro mal˘ poãet úãastníkÛ hraje ãtyﬁkolov˘m zpÛsobem
(kaÏd˘ s kaÏd˘m 2x na podzim, 2x na jaﬁe). A k tomu je‰tû
dal‰í pikantnost. Do dorostenecké krajské I.A tﬁídy bude
z Ústí postupovat ne ten lep‰í v koneãné tabulce, ale obû
druÏstva budou po skonãení soutûÏe hrát dvoukolovou baráÏ
o postup. Pro nás tedy ideální ‰ance dostat se s dorosteneck˘m t˘mem na krajskou úroveÀ, mít tak znovu po mnoha letech základnu pro doplÀování muÏského A-t˘mu mlad˘mi
hráãi a neb˘t závislí na doplÀování z cizích zdrojÛ.

Moc nechybûlo a na‰i dorostenci by pﬁezimovali na ãele
tabulky - v posledním podzimním 10. kole totiÏ hráli doma
s t˘mem Chabaﬁovic a k prvenství staãilo vyhrát ãi alespoÀ
remizovat.
Je‰tû v první pÛli na‰i chlapci vedli 4 : 3. Ve druhém dûjství nastal kolaps, 4 góly v na‰í síti, Ïádn˘ v soupeﬁovû, celkov˘ v˘sledek 4 : 7 a bylo po slávû.
Ale co není, mÛÏe b˘t na jaﬁe, odstupy jsou minimální.
Chabaﬁovice na 1. místû mají 18 bodÛ, druh˘ Osek 17 bodÛ,
a jak je v˘‰e uvedeno, stejnû bude nejdÛleÏitûj‰í baráÏ o postup.
10 zápasÛ - 5 v˘her - 1 remíza - 4 poráÏky - 16 bodÛ skóre 36 : 20 - 3. místo
Nejlep‰í stﬁelci Jiskry: 17 Borovec, 5 Konrád, 2 Hejsk˘,
Pﬁibyl.
Na‰e budoucnost je ve vlastní základnû. KdyÏ jsem pﬁi‰el
za vedením Jiskry s nápadem, Ïe otevﬁu fotbalov˘ krouÏek,
nevûﬁil jsem, Ïe z deseti hráãÛ se bûhem tﬁí let na‰e základna rozroste na 40 dûtí, budeme mít tﬁi roãníky a kaÏd˘ rok pﬁibude nov˘. Poslední nábor, kter˘ jsme udûlali na konci záﬁí
byl hodnû plodn˘, a tak se nám rozrostla i fotbalová ‰koliãka.
Zjistili jsme, Ïe nové dûti nemohou hned naskoãit do roz-

jetého vlaku, a tak se pomalu uãí ve fotbalové ‰koliãce,
odkud si je vytahují trenéﬁi a zaãleÀují je do t˘mu. V˘sledky
u pﬁípravky nejsou dÛleÏité, stﬁídáme posty, hráãe. Pﬁesto
máme vÏdy radost z kaÏdého vyhraného zápasu. Kluci mûli
velmi úspû‰nou první ãást sezóny, a tak se jim za odmûnou
opût zorganizovala diskotéka, na které jsme se rozlouãili
a netrpûlivû uÏ ãekáme na zahájení zimní pﬁípravy, která
zaãne hned na zaãátku ledna.
Velk˘m problémem pro nás zaãíná b˘t vytíÏené hﬁi‰tû
a v zimní ãásti malá kapacita ‰kolní tûlocviãny, kde jme na‰li
v zimní pﬁestávce své útoãi‰tû. Dal‰ím úkolem je najít fotbalové nad‰ence, kteﬁí by pokraãovali v trénování nov˘ch dûtí,
které pﬁicházejí do na‰í pﬁípravky. Pokud by mûl nûkdo zájem
a troufl by si na trénování na‰ich nejmlad‰ích, rádi ho uvítáme ve sv˘ch ﬁadách.
Celkovû mÛÏeme zhodnotit podzimní ãást jako velmi úspû‰nou pro v‰echny na‰e t˘my. Dûkuji tímto v‰em sponzorÛm, funkcionáﬁÛm, trenérÛm, rodiãÛm i samotn˘m hráãÛm,
kteﬁí na tomto skvûlém v˘sledku podíleli.
V‰em pﬁeji krásné proÏití blíÏících se vánoãních svátkÛ
a úspû‰n˘ ‰Èastn˘ nov˘ rok.
Za Jiskru Velké Bﬁezno pﬁedseda FK David ¤ezáã

·kolní rok 2010/2011 v mateﬁské ‰kole
Zdá se nám to jako vãera, kdy
jsme se rozlouãili s na‰imi pﬁed‰koláãky. Ti jiÏ dnes sedí ve sv˘ch lavicích v prvních tﬁídách Z·.
Ve ‰kolce se z „prvÀáãkÛ“ stali „druháci“, z „druhákÛ“ jsou „tﬁeÈáci“- noví
pﬁed‰koláci.
Pro ‰kolní rok 2010/2011 je v M· pﬁijato celkem 79 dûtí. Z toho je v 1. tﬁídû
26 dûtí 3-4let˘ch, ve 2. tﬁídû je 28 dûtí
ve vûku 4-6 let a ve 3. tﬁídû 25 dûtí 5-6ti
let˘ch.
Pro tento ‰kolní rok bylo pﬁijato 39
Ïádostí o pﬁijetí. Kladnû bylo vyﬁízeno
jen 18, stejnû tolik ode‰lo dûtí do základní ‰koly. âtyﬁem dûtem byl v loÀském ‰kolním roce doporuãen odklad
‰kolní docházky a tyto dûti si svÛj pobyt
v M· tedy prodlouÏí je‰tû o 1. rok. Dûtí,
které mají pﬁí‰tí rok odejít do ‰koly, je
celkem 31. Snad se nám tedy podaﬁí
pro pﬁí‰tí ‰kolní rok kladnû vyﬁídit více
Ïádostí o pﬁijetí. Dolehly k nám stíÏnosti nûkter˘ch rozhoﬁãen˘ch rodiãÛ, Ïe do
‰kolky docházejí dûti maminek dlouhodobû nezamûstnan˘ch a maminek,
které jsou na mateﬁské dovolené
s mlad‰ími sourozenci. Maminky, které
pracují, pak nemají moÏnost své dítû
umístit.
Ano, je to tak, ale není jich mnoho.
Vût‰ina tûchto dûtí je právû pﬁed‰kolních (8). Tyto dûti mají, dle zákona,
právo na pﬁednostní umístûní do M·
pﬁed ostatními dûtmi, bez ohledu na to,
zda oba rodiãe pracují ãi ne.
1. záﬁí je za námi a my se opût
s dûtmi pustíme do práce, budeme se
vûnovat bûÏn˘m ãinnostem.

Slunce po cel˘ rok.
Kry‰tÛfek Truka

Sluníãko - puzzle
Natálka Hudeãková

Ná‰ nov˘ ‰kolní vzdûlávací program
má název „Klubko plné her, zábavy
a poznání“ a je zamûﬁen˘ na enviromentální v˘chovu a v˘chovu dûtí ke
zdraví.
I tento rok chceme dûtem zpestﬁit
pobyt mimoﬁádn˘mi akcemi, v˘lety, divadelními pﬁedstaveními, oslavami
svátkÛ, soutûÏemi, apod. Napﬁ. pﬁí‰tí
t˘den nav‰tívíme s nejstar‰ími dûtmi
ml˘n ve skansenu v Zubrnicích, kde se
dûti seznámí se zpracováváním obilí
v dﬁívûj‰ích dobách a také k nám jiÏ
pﬁí‰tí t˘den pﬁijede divadlo.
Plánujeme v˘let do teplického planetária, chtûli bychom nûkolikrát ve ‰kolním roce nav‰tívit keramickou dílnu ve
zdej‰í základní ‰kole, atd., atd.
V M· se i letos bude skupina dûtí
seznamovat s angliãtinou pod vedením
zku‰ené uãitelky, skupina dûtí bude
moci rozvíjet své nadání ve v˘tvarném
krouÏku pod vedením paní uãitelky

Ilony âerné. Se v‰emi dûtmi budeme
zpívat, tanãit, cviãit, malovat, hrát si
a poznávat nové vûci.
Malá zmûna nastala v na‰em pracovním kolektivu. Pedagogick˘ sbor
zÛstal beze zmûn:
¤editelka M·: Jana Jaro‰ová, uãitelky: StáÀa Motyãková, Marcela Králiková, Ilona âerná, ·tûpánka Gutierrez, o poﬁádek a ãistotu peãují i nadále ‰kolnice Irena Bártová a paní Blanka Vondráãková. Zdravou stravu nám
pﬁipravuje nová paní kuchaﬁka Martina Hanu‰ová (nastoupila po paní Jiﬁinû Vondráãkové, která pﬁed prázdninami ode‰la do dÛchodu) spoleãnû
s vedoucí stravovny Simonou Zemanovou.
Vítáme nov˘ ‰kolní rok, tû‰íme se na
to, co nás ãeká a na dobrou spolupráci
s rodiãi.
Za kolektiv M·
St. Motyãková, uãitelka M·
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Zajímavosti z dûjin Velkého Bﬁezna
Pokraãování z minulého ãísla Zpravodaje

Îivnosti registrované ve Velkém Bﬁeznû v roce 1914: 4
obuvníci, 1 bednáﬁ, 4 holiãi, 1 koláﬁ, 1 zahradník, 4 ﬁezníci, 3
krejãí, 7 truhláﬁÛ, 1 lak˘rník, 2 malíﬁi pokojÛ, 3 mlynáﬁi, 4 pekaﬁi, 2 klempíﬁi, 2 dámské krejãové, 2 povozníci, 1 modistka,
1 pokr˘vaã, 1 sedláﬁ a ãalouník, 1 kováﬁ, 2 ko‰íkáﬁi, 2 zámeãníci, 1 malíﬁ písma, 1 koÏe‰ník, 1 zlatník a hodináﬁ, 2 porodní asistentky, 1 uãitel hudby. Dal‰í skupinu Ïivností tvoﬁily
1 vanové láznû, 2 ﬁíãní rybáﬁství, 2 provozovny labské plavební dopravy, 1 pohﬁební ústav, 1 v˘roba krmiva pro psy, 1
pletárna punãoch, 1 v˘robna cementového zboÏí, 1 kamenolom. Mezi Ïivnostmi také najdeme zahradnictví, jehoÏ majitelem byl Karel Chotek, bratr Îofie Chotkové
•••
Konec 19. století a zaãátek 20. století bylo obdobím prudkého vzestupu odborového a spolkového Ïivota. Posuìte
sami jaká byla rÛznorodost v této oblasti spoleãenského Ïivota. Ve Velkém Bﬁeznû pracovaly následující spoleãenské
organizace: V‰eobecn˘ odborov˘ spolek, Odborová organizace sdruÏující lodní tesaﬁe, SdruÏení dílensk˘ch mistrÛ,
Svaz nûmeck˘ch ÏelezniãáﬁÛ, Unie textilních dûlníkÛ Rakouska, Ústﬁední jednota skláﬁÛ, tzv. turnerské hnutí, poboãka Svazu NûmcÛ, Schulverein, Spolek vojensk˘ch vyslouÏilcÛ, Svaz dûlostﬁelcÛ, ·kolsk˘ haléﬁov˘ spolek, Zpûváck˘
spolek, spolek Dub, Osvûtov˘ a odborn˘ spolek, Spolek lukostﬁelcÛ, zájmové spolky sadaﬁÛ a vãelaﬁÛ a nechybûli ani
hasiãi, jejichÏ ãinnost má v obci dlouhou tradici.

•••
Ada Chotková (viz foto) ze své náv‰tûvy Lurd v roce 1925
pﬁivezla s sebou so‰ku Panny Marie Lurdské a na zahradû
starého zámku nechala postavit umûlou jeskyÀku (grottu), do
které so‰ku umístila. (12. 8. 1999 byla biskupem Msgre Josefem Kouklem novû vysvûcena). Pod vlivem litomûﬁického
biskupa Josefa Grosse zvaÏovala Ada Chotková vstoupit do
nûkterého ﬁádu. Otec jí vûnoval star˘ zámek, aby jej mohla
pﬁestavût a pﬁizpÛsobit na Charitní domov, na poskytování
sociální a zdravotní péãe. Nakonec papeÏ dal svolení ke
vzniku ﬁádu Nejsvûtûj‰í Eucharistie. Do té doby poskytovaly
péãi civilní osoby. Po schválení statutu Ada Chotková sloÏila
slib a stala se první matkou pﬁedstavenou. Do roku 1930 je
zde prvních 8 ﬁádov˘ch sester. 21. listopadu 1937 oficiálnû
kongregace zahájila svou ãinnost s 30 ﬁádov˘mi sestrami.
Slavnostnû ãinnost zahájil litomûﬁick˘ biskup Antonín Alois
Veber. Ada Chotková 13. 8. 1939 umírá. Její funkci, jako ge-

nerální pﬁedstavená, pﬁevzala
hrabûnka Michaela NostitzRieneck. Po obsazení Sudet
a vypuknutí 2. svût. války se
tento Charitní domov se stává
v roce 1941 vojensk˘m lazaretem. V roce 1945-46 je charitní ústav pﬁevzat do státní
péãe a pﬁejmenován na
domov dÛchodcÛ. Domov
opût poskytuje charitní péãi.
Podle pamûtníkÛ pracovaly
ﬁádové sestry minimálnû do
konce 60. let 20. století.
V roce 1969 byl k pÛvodní budovû zámku pﬁistaven nov˘
pavilon, tzv. „B“ a v roce 1975 je‰tû jeden pavilon - modernûj‰í, s balkony, pavilon „C“. Oba pavilony byly spojeny pﬁistavenou spojovací chodbou a terasou. PÛvodní terasa byla
zastﬁe‰ena. Pro lep‰í mobilitu byl také pﬁistaven v˘tah.
Po povodních v roce 2002 byl pﬁistaven je‰tû jeden, men‰í
pavilon „D“. Pokoje v tomto pavilonu jsou prostorné, modernû vybavené a mají vlastní sociální zaﬁízení.
Domov dÛchodcÛ je od 1. ledna 2007 pﬁejmenován na
Domov pro seniory.
PaedDr. Jan Darsa
(Pokraãování v pﬁí‰tím vydání zpravodaje)

Vydává zastupitelstvo obce Velké Bﬁezno • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku • NevyÏádané
pﬁíspûvky se nevracejí. • Náklad tohoto vydání je 600 ks • Pro obãany obce v˘tisk zdarma.
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 10263
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P edseda:
Karel Jungbauer
Hospodá ka:
Kate ina Šrámková
každá t ída má ve Sdružení rodi své zastoupení
Pro vaši úplnou informaci a p ípadné sponzorské dary
uvádíme: Sdružení rodi a p átel d tí a školy p i ZŠ
Velké B ezno, I O 44 55 22 11, eská spo itelna a.s.
Ústí nad Labem, . ú tu: 882 10 33 69/0800
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Sdružení rodičů a přátel školy při Základní
škole ve Velkém Březně
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jarní prázdniny
28. 2. - 6 . 3.
recita ní sout ž 1. stupn
17. 3.
21. 4. - 22. 4.
velikono ní prázdniny
pedagogická konference za 3. tvrtletí
12. 4.
informa ní odpoledne pro rodi e 14. 4. a 19. 4.
17. b h zámeckým parkem
6. 5.
19. výstup na Milešovku
7. 5.
12. 5.
sout ž v rodinné výchov
branný den
20. 5.
školní jarmark
4. 6.
pedagogická konference
23. 6.
30. 6.
vydávání vysv d ení za 2. pololetí
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2. pololetí
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Kontakt do školy
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editel školy
475 228 757
zástupce editele
475 228 239, 731 495 235
ekonomka
475 228 239
školní jídelna
475 228 395
školní družina
475 228 239
speciální t ída (Zahradní 182)
475 228 259
e-mail:skola.vb@ustipost.cz
http://ustipost.cz/skola-velkebrezno
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Knihovna pro žáky:
pond lí 12.30 – 16.30
tvrtek 12.30 – 16.30
Školní družina
Provoz od 5:45 do 7:35 a po vyu ování do 16:00.
Vychovatelky: Ivana Ko ínková, Jitka Boušková.
Školní jídelna
Prodejní doba stravenek: poslední t i dny v m síci na
následující m síc 7:00 – 11:00 a 11:30 – 15:30. Ostatní
dny v m síci na práv probíhající m síc 7:00 – 8:00,
14:00 – 15:30. Možnost bezhotovostní úhrady
(informace u ekonomky školy). Pokud dít onemocní, je
nutné první den nemoci do 8:00 hodin odhlásit ob d
(tel.: 475 228 395) . Po dobu nemoci nemají žáci nárok
na dotované školní stravování! Mohou si zakoupit ob dy
za 34,-K .
Upozor ujeme rodi e, že vzhledem ke správné výživ by
m lo dít mít aspo jedno teplé jídlo denn .
Výdejní doba je od 11.45 do 13.45 hodin.
Cena ob da pro žáky
7 – 10 let: 17,- K
11 – 14 let: 18,- K
15 a více: 19,- K
Cena ob da pro cizí strávníky: 34,- K
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600,-K
dramatický 1.st.
Li manová
dramatický 2. st.
Li manová
600,-K
volejbal 7. – 9. t .
Šuma
600,tane ní kroužek
Ková ová
600,práce s LEGEM pro 1.a 2.t . Kurková
600,sportovní kroužek pro 1. - 5. t . Hasprová
600,dovedné ruce pro 1. st.
Zatloukalová 600,sportovní hry 6. až 9. t .- chlapci Fran k
600,orientální tance 5. – 9.t .
Železná
600,n mecký jazyk pro 6. t .
Li manová
1300,anglický jazyk pro 1. a 2. t . Šidáková
1300,keramika (4 kroužky) Ko ínková, Kadlecová 1300,výtvarný pro 1. stupe
Zímová
600,judo
Buchar
1600,( sourozenci 2600,-)
Jazyková škola Wattsenglish Ltd.-výuku vede rodilý
mluv í, informace na tel: 777 798 764 a nebo
www. wattsenglish.com
ve škole p sobí ZUŠ – bližší informace u vedení školy

Další důležité informace
vyšet ení profesionální orientace zájemc
z osmé t ídy:
kv ten 2011
konzulta ní hodiny výchovné poradkyn :
Mgr. Eva Železná – pond lí 13:15 – 14:00
(jinak dle dohody)
Mgr. Dagmar Li manová
pond lí 14:00 – 14:45
(jinak dle dohody)
konzulta ní hodiny školní psycholožky
(Mgr. Eva Petrová)
každý lichý týden v úterý 7:30 – 12:00
d ti, rodi e a internet (PaedDr. Bärtl)
pond lí 18:00 – 19:00
p ijímací zkoušky na st ední školy
od 22. 4. 2011 do 7. 5. 2011
ř
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1. 9.
za átek školy
16. b h zámeckým parkem
10. 9.
17. expedice Buková hora
18. 9.
podzimní prázdniny
27.10. a 29. 10.
pedagogická konference
10. 11.
za 1. tvrtletí
t ídní sch zky
11. 11.
školní akademie
14. 12.
22. 12.
celoškolní váno ní besídka
23. 12. - 2. 1. 2011
váno ní prázdniny
pedagogická konference
za 1. pololetí
20. 1.
27. 1.a 28. 1.
zápis žák do 1. t ídy
vydávání vysv d ení za 1. pololetí
31. 1.
pololetní prázdniny
4. 2.
č
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Nabídka zájmových kroužků
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1. pololetí
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Organizace školního roku 2010/2011

✄
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7.55
8.50
9.50
10.45
11.40
12.30

ř
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č

do
8.40
9.35
10.35
11.30
12.25
13.15

7.
13.20
14.05
8.
14.10
14.55
Vážení rodi e, vy izujte, prosím, veškeré záležitosti
s u iteli v dob mimo vyu ování.
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hodina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Rozvržení vyučovacích hodin
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Další vyu ující PaedDr. Vladimír Bärtl
Mgr. Zde ka Kaltmanová
Ond ej Ledvina
Mgr. Libuše Hlubu ková
Mgr. Ivanka Nováková
Martin Fran k
Mgr. Veronika Hercíková

Informace ZŠ Velké B ezno

_______________________________

✄

Vydala Základní škola ve Velkém B ezn
zá í 2010
ř

ř

Pavlína Kadlecová
Mgr. Dagmar Li manová
Mgr. Blanka Ková ová
Mgr. Renata Zímová
Marie Kurková
Mgr. Hana Zatloukalová
Mgr. Ladislava Darsová
Pavla Hasprová
Kristýna Perlíková
Mgr. Lenka Šidáková
Mgr. Kate ina Plotová
Mgr. Jana Eislerová
Martin Šuma
Lucie Randáková
Mgr. Eva Železná
Mgr. Hana Horáková
Mgr. Eva Kejklí ková
Mgr. Pavla Klímová
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T ídní u itelé
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.
8.A
8.B
9.A.
9.B
speciální t ída

Asistenti u itele: Gabriela Nesm ráková
Emilie Minnichová
Jitka Nazárková
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editel školy
zástupce editele
výchovná poradkyn
výchovná poradkyn

ě

ě
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PaedDr. Jan Darsa
Mgr. Iva Fra ková
Mgr. Dagmar Li manová
Mgr. Eva Železná

č

Pedagogický sbor
ě

2010/2011

