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Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané,
ani jsme se nenadáli a zaãalo podzimní období. Máme za sebou devût
mûsícÛ roku 2011. Snad dal‰í prÛbûh
roku nebude bûÏet tak rychle, abychom
mohli stihnout v‰e, co jsme tﬁeba nestihli bûhem minul˘ch dnÛ.
Dovolte mi, abych se poohlédl za minul˘mi mûsíci a struãnû Vás seznámil
s tím, jak pracuje samospráva obce, co

se v obci uskuteãnilo a co se pﬁipravuje.
Pﬁednû velmi podstatnou zmûnou je
zvolení nového místostarosty obce. Na
svou funkci místostarosty rezignoval
Ing. Miroslav Moucha a Zastupitelstvo
obce zvolilo na svém záﬁijovém zasedání nového místostarostu. Stal se jím
Ing. Mgr. Michal ·idák, kterému tímto
blahopﬁeji. Dovolte mi, abych na tomto
místû podûkoval Ing. Miroslavu Mou-

chovi nejen za poslední témûﬁ rok, kdy
mi byl velkou oporou a rádcem v zaãátcích mého fungování jako starosty,
ale také za práci, kterou pro na‰i obec
udûlal nejen ten poslední rok, ale i za
jeho pﬁedchozí fungování ve funkci starosty obce. Ing. Moucha zÛstává stále
ãlenem Zastupitelstva obce a bude
stále plnit úkoly zastupitele a pracovat
ve prospûch na‰í obce.
Michal Kulhánek, starosta

Informace z obecního úﬁadu
■ INFORMACE O HOSPODA¤ENÍ
OBCE
Hospodaﬁení obce od ledna do srpna
leto‰ního roku je ve v˘dajích i pﬁíjmech
vyrovnané a vytváﬁíme pﬁípadnou rezervu pro pﬁí‰tí období v aktuální v˘‰i
1.482.308,16 Kã. Na bûÏném úãtu vedeném u âSOB máme k 31. 8. 2011
2 513 580,23,- Kã, U Spoﬁitelní investiãní spoleãnosti a.s. - otevﬁen˘ podílov˘ fond má obec k 31.08.2011 podílové
listy v hodnotû 3 574 896,15,- Kã
■ ZATEPLENÍ A ZMùNA VYTÁPùNÍ
M· VELKÉ B¤EZNO
Od Státního fondu Ïivotního prostﬁedí jsme obdrÏeli smlouvu o dotaci na realizaci „Zateplení objektu Mateﬁské
‰koly“. Mateﬁská ‰kola jiÏ dnes má zateplenou celou fasádu i stﬁechu, jsou
vymûnûná pÛvodní okna za plastová
a zmûnilo se dosavadní drahé akumulaãní vytápûní na vytápûní tepeln˘mi
ãerpadly.
Dûti mají novou ‰kolku, která je lep‰í,
neÏ v dobû, kdy byla v „akci Z“ postavena. Celková v˘‰e podpory Státního
fondu Ïivotního prostﬁedí s pﬁíspûvkem
fondu soudrÏnosti je 4r170r843,90,Kã, vlastní náklady obce na tuto akci
ãiní 2r486r448,1,- Kã. Mateﬁská ‰kola

nemá jen nov˘ „vnûj‰í plá‰È“, ale
i vnitﬁní. Dûti mají v‰echny své herny,
‰atny i um˘várny novû a barevnû
vymalovány a vytvoﬁili jsme tak pro
nû pﬁíjemné místo pro jejich hrav˘
rozvoj.

■ ODKUP âÁSTI MAJETKU
TJ JISKRA VELKÉ B¤EZNO
Zastupitelstvo obce Velké Bﬁezno na
svém ãervnovém zasedání povûﬁilo
starostu jednáním s pﬁedsedou TJ Jis(Pokraãování na následující stranû)

PRVNÍ ·KOLNÍ DEN - Dne 1. záﬁí 2011 pﬁivítaly pﬁi slavnostním zahájení
‰kolního roku paní uãitelky ·idáková a Ovsiaková celkem 47 ÏákÛ.
Více informaci o ãinnosti Základní ‰koly ve Velkém Bﬁeznû najdete na str. 6

kra Velké Bﬁezno o koupi budovy kabin
a fotbalov˘ch hﬁi‰È, které má obec
v souãasné dobû v nájmu a funguje na
tûchto pozemcích místní fotbalov˘ klub
FK Velké Bﬁezno. TJ Jiskra Velké Bﬁezno, majitel pronajat˘ch budov a pozemkÛ, nabízela k prodeji tyto nemovitosti komukoli. DÛvody, která nás
vedou ke koupi tûchto nemovitostí je
zﬁejm˘. Obec chce zachránit majetek
pro ãinnost fotbalového klubu a k zachování moÏnosti volnoãasov˘ch aktivit
nejen pro dûti, kter˘ch je nyní v klubu
více neÏ 35, a pro více neÏ 20 dorostencÛ, ale i pro v souãasnosti dvû
muÏstva dospûl˘ch. TJ Jiskra poÏaduje 1. 400 000,- Kã za kabiny, ãást nádvoﬁí, obû fotbalová hﬁi‰tû a jejich zázemí, splatn˘ch necelou 1/6 ihned
a zbytek v pravideln˘ch roãních splátkách po 100.000,- Kã. V souãasné
dobû se ladí detaily kupní smlouvy.
■ REKONSTRUKCE MOSTU
VE VÍTOVù
V dobû kdy ãtete tento ãlánek jiÏ probíhá rekonstrukce mostu pﬁes Homolsk˘m potok u garáÏí ve Vítovû. Po devastujících úãincích loÀské srpnové povodnû je tento most jedinou pﬁíjezdovou cestou ke garáÏím, k chatám a rodinn˘m domÛm v této ãásti obce. Nosnost a vÛbec jiÏ celkov˘ stav tohoto
mostu neumoÏÀují pﬁejezd vozidlÛm
tûÏ‰ím neÏ 5 tun. Bylo tﬁeba tomuto
mostu zv˘‰it jeho únosnost, aby v pﬁípadû potﬁeby mohla pﬁes most pﬁejet
tûÏká technika, pﬁedev‰ím vozidla hasiãÛ, ãi vozidla sváÏející komunální
odpad. Pﬁedpokládan˘ termín dokonãení rekonstrukce mostu je 30.11. 2011
a bude nutné poãítat s omezen˘m provozem. Pro pû‰í bude most pﬁístupn˘
po celou dobu rekonstrukce, pro osobní automobily bude uzavﬁen na nezbytnû nutnou dobu. V‰em majitelÛm nemovitostí, kter˘ch se uzavírka bude
t˘kat, bude termín uzavﬁení v pﬁedstihu
oznámen.

■ NOV¯ ÚSEK LABSKÉ STEZKY
Jistû jste si v‰ichni v‰imli, Ïe od 31.3.
byl slavnostnû otevﬁen a zprovoznûn
nov˘ úsek Labské stezky vedoucí pﬁes
na‰í obec, kter˘ je urãen v‰em cyklistÛm, bruslaﬁÛm, bûÏcÛm, turistÛm i maminkám s koãárky. Jde o druhou ãást
cyklostezky z Valtíﬁova do Pﬁerova
u Tûchlovic. Trasa mûﬁí 7 km, financování bylo z velké ãásti zaji‰tûno z Regionálního operaãního programu Severozápad, spoluúãast a dal‰í náklady
hradil Ústeck˘ kraj, kter˘ je také vlastníkem vybudované cyklostezky. Více
na http://u-tv.mojetelevize.cz/kanal/aktuality/.

■ PRODEJ OBECNÍCH BYTÒ
V rámci hospodaﬁení s obecními byty
probûhlo jedno kolo prodeje obecních
bytÛ v domech, které byly prodány
v minulosti, ale nájemníci o nû neprojevili zájem. Vzhledem k tomu, Ïe se neprodaly v‰echny nabízené byty, probíhá dal‰í kolo prodeje a obálky s nabídkami se pﬁijímají do 17.10. 2011.

■ PERSONÁLNÍ ZMùNY OBECNÍHO
Ú¤ADU
Do‰lo i k personálním zmûnám
Obecního úﬁadu. Do dÛchodu ode‰el
pan Pavel KÛrka, místo kterého byl pﬁijat na místo správce hmotného a investiãního majetku obce pan Miroslav
·esták. Do dÛchodu ode‰el také pan
Jan Smutn˘, kter˘ pracoval jako referent Stavebního úﬁadu obce.

■ UKONâENÉ PROJEKTY
JiÏ v únoru tohoto roku jsme obdrÏeli dotaci na realizaci „Revitalizace staré
pískovny na sportovnû relaxaãní areál

■ VE¤EJNù PROSPù·NÍ
PRACOVNÍCI
Velk˘m problémem byl úbytek dotovan˘ch veﬁejnû prospû‰n˘ch pracovní-
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kÛ v první polovinû tohoto roku, kdy
z pÛvodních 15 VPP nám Úﬁad práce
pﬁidûlil pouze 4 dotované pracovníky.
První pÛlrok byl proto velmi nároãn˘ na
údrÏbu obce. Na‰e obec se sv˘m rozpoãtem není schopna zamûstnat na
hlavní pracovní pomûr 15 lidí, kteﬁí se
budou starat o údrÏbu obce, bez finanãní dotace na tyto pracovníky.
Tento problém jsme neﬁe‰ili sami, stejnû na tom byly i v‰echny okolní obce.
Podaﬁilo se nám ov‰em pﬁi jednáních
s ﬁeditelem Úﬁadu práce vyjednat mnohem lep‰í podmínky a od ãervna do
prosince tohoto roku jsme získali 12
dotovan˘ch veﬁejnû prospû‰n˘ch pracovníkÛ. Doufáme, Ïe minimálnû stejné
podmínky pro zamûstnávání VPP
budou i v pﬁí‰tím roce.

s nauãnou stezkou - Valtíﬁov“, která
byla realizována v loÀském roce. Celková v˘‰e dotace ãinila 11 162 037,90
Kã. Cel˘ projekt je tedy úspû‰nû ukonãen. Pﬁihlásili jsme také tento projekt
do soutûÏe o brownfield roku 2010.
Jedná se o soutûÏ o nejlep‰í zrekultivovanou starou ekologickou zátûÏ
a doufáme, Ïe se nám podaﬁí v této
soutûÏi zabodovat.
Co se t˘ãe dal‰ího projektu, kter˘ byl
realizován v loÀském roce, a sice „Projekty rozvoje infrastruktury“ je situace
stejná, dotace ve v˘‰i 1 513 248,30 ,Kã byla pﬁipsána na úãet obce také
v únoru tohoto roku. Projekt byl úspû‰nû ukonãen.

ILUSTRAâNÍ FOTO

(Pokraãování z pﬁedchozí strany)
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■ P¤ÍPRAVA P¤IVADùâE PITNÉ
VODY Z LE·TINY
Finalizujeme pﬁípravu na realizaci
pﬁivadûãe pitné vody z vrtu v Le‰tinû.
Státní fond Ïivotního prostﬁedí v loÀském roce akceptoval na‰í Ïádost
a pﬁipravujeme dokumenty potﬁebné
pro podpis smlouvy o poskytnutí dotace na tuto realizaci. V následujících
mûsících nás ãeká v˘bûrové ﬁízení na
zhotovitele tohoto pﬁivadûãe a stavební
práce pﬁedpokládáme zahájit v pﬁí‰tím
roce. Obec tím bude mít zaji‰tûn zdroj
kvalitní pitné vody pro svÛj dlouhodob˘
rozvoj, vybudovan˘ s dotace, která se
nemusí opakovat. Celková investice
cca 34 mil. Kã se zdá astronomická,
ale spoluúãast obce, která je ve v˘‰i
cca 7.500 000,- Kã se jeví jako snesitelná. Je to investice do budoucnosti,
kterou ocení na‰e dûti a je to dle na‰eho názoru investice strategická, protoÏe jak jistû víte, o vodû se stále ãastûji
hovoﬁí jako o STRATEGICKÉ surovinû.
Nikdo jistû nepochybuje o tom, Ïe je
nadmíru pragmatické zajistit si dostatek
vlastní pitné vody na dlouhou dobu dopﬁedu, ba co víc, dle vydatnosti pramenu v Le‰tinû budeme mít vody tolik, Ïe
ji bude moci tﬁeba i prodávat jin˘m spotﬁebitelÛm, neÏ jen v na‰í obci.
■ CO S DLUHY NA NÁJEMNÉM
A SLUÎBÁCH
Stále se nám nedaﬁí úplnû podle na‰ich pﬁedstav ﬁe‰it dluhy na nájemném
v obecních bytech. Pﬁesto se ale kroky
k vymoÏení dluhÛ na nájemném uãinily,
v posledních mûsících jsme 10 nejvût‰ím dluÏníkÛm dali v˘povûì z nájemního bytu. V‰em ostatním byl zaslán
dopis upozorÀující na poru‰ování nájemní smlouvy a hrozbu jejího vypovûzení. Ve chvíli, kdy se tvoﬁí tento ãlánek
je se 4 dluÏníky nájemní smlouva ob-

(Dokonãení na str. 3)

(Pokraãování z pﬁedchozí strany)
novena, protoÏe projevili snahu svÛj
dluh uhradit a stvrdili toto podpisem
exekutorského zápisu pﬁímo pﬁed
soudním exekutorem, svÛj závazek
zatím plní. Je to, dle na‰eho názoru,
úãinná varianta, jak sv˘m penûzÛm dostát. âtyﬁem dluÏníkÛm skonãila zákonná v˘povûdní lhÛta 30.9. a pokud
do té doby nereagovali stejn˘m zpÛsobem jako ti, kteﬁí podepsali exekutorsk˘
zápis, budeme dluh i pﬁípadné vystûhování vymáhat soudnû, coÏ je bude stát
mnohem více. V dobû, kdy se tvoﬁí
tento ãlánek jim je‰tû bûÏí tﬁímûsíãní
v˘povûdní lhÛta a nelze pﬁedpovídat,
jak se tito dluÏníci zachovají. Jeden
dluÏník byt vrátil, nicménû dluh trvá
a budeme ho dál vymáhat. Pro posledního, kterému skonãila nájemní smlouva pﬁipravujeme podklady pro Ïalobu

o vystûhování z obecního bytu, protoÏe
jej uÏívá protizákonnû. Tímto vyz˘vám
v‰echny nájemníky obecních bytÛ, aby
své závazky plnili, jinak jim reálnû hrozí
ztráta stﬁechy nad hlavou.
■ âOV
Stále se snaÏíme dohodnout s Heineken âR na vyﬁe‰ení dlouholet˘ch
sporÛ ohlednû vlastnictví âOV Velké
Bﬁezno a vzájemn˘ch pohledávek. Problém, kter˘ je kostlivcem ve skﬁíni více
neÏ 10 let je velmi sloÏit˘ a jen tûÏko se
dá v pár vûtách popsat. Pevnû vûﬁím,
Ïe se nám podaﬁí uzavﬁít dohodu, která
napraví „kotrmelce“, jenÏ byly v pÛvodních smlouvách a stanovách, tak, aby
obec získala plnohodnotnou roli v rozhodování, fungování a provozování
âOV Velké Bﬁezno. Právní zástupci
obce doporuãují, Ïe nejlep‰í cesta je

dohoda a v‰e nasvûdãuje tomu, Ïe
jsme schopni se vzájemnû na odstranûní v‰ech sporÛ dohodnout.
■ ROZVOJ VELKOB¤EZENSKÉHO
PIVOVARU
MoÏná Vám unikla informace o integraci pivovarÛ v Krásné a Velkém Bﬁeznû. ¤editel dodavatelského ﬁetûzce
spoleãnosti Heineken âR Stefano Cavenati, kter˘ mi osobnû oznámil tuto informaci, mû také ujistil, Ïe spojení tûchto dvou pivovarÛ a provozování jiÏ
jen pivovaru ve Velkém Bﬁeznû bude
pro na‰i obec pﬁínosem. Pivovar v na‰í obci spoleãnost roz‰íﬁí a zmodernizuje, má na to vyãlenûno ãástku
100 000 000 Kã, kterou v následujících
tﬁech letech hodlá investovat do zkvalitnûní bezpeãnosti a zv˘‰ení v˘robních
kapacit.
Michal Kulhánek, starosta

Nejãastûj‰í dotazy smûrované na stavební úﬁad
Kdy mohu zaãít uÏívat stavbu?
ale také napﬁ. pﬁístavby, nástavby a nûkteré stavební úpravy stávajících nemovitostí. Nejãastûji se jedná o nové
RD, garáÏe, pﬁípojky technické infrastruktury (elektro, plyn, voda, kanalizace), hospodáﬁské budovy, místní komunikace, apod.. Ve‰keré tyto stavby podléhají kolaudaci podle v˘‰e uveden˘ch
postupÛ.
Proto stavební úﬁad vyz˘vá v‰echny

ILUSTRAâNÍ FOTO

Stavební zákon zakotvuje povinnost
stavebníka po dokonãení stavby poÏádat stavební úﬁad o kolaudaci stavby
nebo oznámit stavebnímu úﬁadu uÏívání stavby. Situace je ponûkud komplikovaná tím, Ïe do 31. 12. 2006 platil
zákon ã. 50/1976 Sb. (tzv. „star˘ stavební zákon“) a od 1. 1. 2007 vstoupil v
platnost zákon ã. 183/2006 Sb. („nov˘
stavební zákon“), pﬁiãemÏ kaÏd˘ z
tûchto zákonÛ upravuje proces kolaudace odli‰né.
Stavby povolené do 31. 12. 2006,
tedy za úãinnosti „starého stavebního
zákona“, se kolaudují postupem podle
tohoto zákona. To znamená, Ïe stavebník, kter˘ má vydané pravomocné stavební povolení a stavbu dokonãil, poÏádá stavební úﬁad o zahájení kolaudaãního ﬁízení, SÚ provede místní ‰etﬁení a
poté stavební úﬁad vydá kolaudaãní
rozhodnutí.
Dokonãenou stavbu, kterou stavební
úﬁad povolil dle „nového stavebního zákona“, aÈ uÏ stavebním povolením ãi
ohlá‰ením stavebnímu úﬁadu, lze uÏívat na základû oznámení stavebnímu
úﬁadu se zámûrem zapoãít s uÏíváním
stavby a to 30 dnÛ pﬁedem nebo na základû vydání kolaudaãního souhlasu.
Zámûr zapoãít s uÏíváním stavby upravuje paragraf 120 a 121 a kolaudaãní
souhlas ﬁe‰í paragraf 122 zákona ã.
183/2006 Sb. („nov˘ stavební zákon“).
Zde je nutno podotknout, Ïe pojem
stavba nezahrnuje pouze novostavby,

stavebníky, kter˘m bylo vydáno stavební povolení ãi stavba mu byla povolena
na základû ohlá‰ení stavby, aby si
zkontrolovali toto povolení ãi ohlá‰ení a
uãinili potﬁebná opatﬁení a uvedli své
nemovitosti do uÏívání nejen fyzicky,
ale také po stránce stavebního práva.
NeboÈ uÏíváním stavby bez kolaudaãního rozhodnutí, oznámení, kolaudaãního souhlasu nebo pﬁes zákaz stavebního úﬁadu se fyzická osoba dopou‰tí
pﬁestupku a právnická osoba správního
deliktu a mÛÏe mu b˘t uloÏena pokuta
aÏ do v˘‰e 1 mil. Kã.

DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ
OÚ Velké Bﬁezno upozorÀuje obãany, Ïe nové obãanské prÛkazy, v˘mûna
nebo jakékoliv zmûny se prostﬁednictvím obce provádûjí do 30.11.2011. Od
1.12. 2011 si musí kaÏd˘ obãan vyﬁídit OP osobnû na Magistrátu mûsta Ústí
nad Labem.
Jana Mottlová, matrikáﬁka
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HASIâI HLÁSÍ A INFORMUJÍ
Od posledního hlá‰ení (2.9.2010) do
souãasnosti tj. 23.9.2011 jednotka
SDHO Velké Bﬁezno uskuteãnila celkem 61 v˘jezdÛ, které si vyÏádaly 175
hodin aktivního nasazení za prÛmûrné
úãasti 5,32 hasiãe na v˘jezd. V˘jezdové ãinnosti se jednotka zhostila dobﬁe.
Z v˘ãtu v˘jezdÛ vypl˘vá následující:
14x k poÏárÛm (poÏár auta Svádov,
2x poÏár komína na Vartû a v Zubrnicích, 7x poÏár travního porostu - Malé
Bﬁezno, 3x Pﬁerov, Tûchlovice, Hostovice, VaÀov, poÏár popelnice - Svádov
toãna, poÏár stromu - Ol‰inky-Budov,
poÏár lesa v Probo‰tovû, hoﬁení záﬁivky v areálu b˘valého Benaru ve Velkém
Bﬁeznû)
• • •
7x k nehodám (nehoda u restaurace
Tivoli ve Velkém Bﬁeznû, asanace koleji‰tû ve Svádovû, nehoda s vypro‰Èováním osoby v Zubrnicích, nehoda
v âeﬁeni‰ti, nehoda se sanací v Kojeticích, nehoda ve Valtíﬁovû, nehoda ve
Velkém Bﬁeznû
• • •
5x k padl˘m stromÛm (R˘deã, Zburnice-Klínky, Horní Zálezly, Ta‰ov, Ole‰nice-Bﬁezí)
• • •
16x k technické pomoci (odstranûní
mﬁíÏe v Probo‰tovû, ãerpání vody ze
sklepa v Ole‰nici, asistence pﬁi odvozu
pacienta do nemocnice, k usmrcené
osobû v koleji‰ti, vypro‰tûní uvízlého
vozidla u ‰kolky ve Velkém Bﬁeznû, záchrana konû v Le‰tinû, vypro‰tûní vozidla u pivovaru ve Velkém Bﬁeznû, vypro‰tûní uvízlé srny v plotû - Velké
Bﬁezno, odstranûní rampouchÛ ze stﬁechy ve Vítovû, odstranûní snûhu ze
stﬁechy ve Vítovû, únik LPG u osobního
vozidla na benzinû JET na Stﬁekovû,
ãerpání vody ze sklepa v restauraci „Na
Luhách“ v Ústí nad Labem, asistence
Policii âR pﬁi ﬁe‰ení pﬁípadu obû‰eného muÏe ve Svádovû - Pod Hradi‰tûm,
2x asistence policii pﬁi hledání pohﬁe‰ovaného houbaﬁe z Velkého Bﬁezna, asistence pﬁi odchytu uletûného exotického ptáka ve Velkém Bﬁeznû).
• • •
4x k sanaci vodních tokÛ (2x potok
Velké Bﬁezno, 2x sanace na ﬁece Labi
v Ústí nad Labem).
• • •
5x k nebezpeãnému hmyzu (vãely ve
Valtíﬁovû, vosy v Le‰tinû, 3x sr‰nû Mateﬁská ‰kola ve Velkém Bﬁeznû, Valtíﬁov, Probo‰tov).
• • •
4 / 2011
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Ukázka akce na‰ich hasiãÛ na pouti.

Zakoupení nového vypro‰Èovacího zaﬁízení.
2x k námûtovému cviãení - obchodní
ﬁetûzec OBI Ústí nad Labem, cviãení
na hradû Stﬁekov.
• • •
2x k ostatním událostem - kontrola
vodní hladiny, olejová skvrna bez zásahu.
• • •
6x k planému poplachu - 2x kontrolované pálení porostu, poÏár trávy, kouﬁ
z lesa 2x k podezﬁení na poÏár lesa Svádov.
• • •
Ve zdokonalovací ãinnosti se uskuteãnilo v 8 pﬁípadech cviãení (s pouÏitím pûny 4h/6 hasiãÛ, 2x s ãerpací tech-
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nikou 3 a 6h/ 7a a 6 hasiãÛ, s motorovou pilou 4h/6 hasiãÛ, s vypro‰Èovací
technikou - stﬁíhání 9h/8 hasiãÛ, 2x slaÀování 3 a 3h/2 a 5 hasiãÛ.
• • •
V 16 pﬁípadech ‰kolení (monitoring
poÏárních nádrÏí, 9x ‰kolení rÛzného
charakteru na útvaru, vyhledávání osob
za pomocí d˘chací techniky, tlakování
hadic, 2x vypro‰Èování osob, d˘chací
techniky, první pomoci s vystavením
certifikátu odbornosti k tûmto úkonÛm,
‰kolení k obnovení platnosti zkou‰ky
na motorovou pilu.
• • •
(Dokonãení na str. 5)

Velitel jednotky a zástupce se zúãastnili externího dvoudenního ‰kolení
velitelÛ v rozsahu 30 hodin. Ve 2 pﬁípadech byla uskuteãnûna kondiãní jízda.
• • •
V údrÏbû svûﬁené techniky bylo odpracováno 149 hodin za prÛmûrné
úãasti 3,6 hasiãe (ãi‰tûní pil, údrÏba d˘chací techniky, v˘jezdové vozidlo Liaz
a ostatních vozidel, kominické náﬁadí,
kontrola funkãnosti hydraulické ruky,
balení hadic, oprava TA4 a dal‰í).
• • •
V úãasti na veﬁejnû prospû‰né ãinnosti a pﬁi pomoci OÚ ve Velkém Bﬁeznû bylo odpracováno 27 hodin za prÛmûrné úãasti 5,4 hasiãe (úklid v Domovû pro seniory, slavností otvírání sportovního areálu v b˘valé pískovnû ve
Valtíﬁovû, mytí cyklostezky, dûtsk˘ den
v Homoli, ve Valtíﬁovû a v Malém Bﬁeznû, Pivovarské slavnosti).
• • •

Se zármutkem sdûlujeme, Ïe jednotka pﬁi‰la o jednu spolehlivou kolegyni
p. Vaibarovou, která zemﬁela.
• • •
K upevnûní kolektivu se uskuteãnily
2 spoleãenské akce, na které byli pozváni zástupci obce a sponzorÛ - podnikatelÛ a dále manÏelky ãlenÛ jednotky. Jednotka nadále pokraãuje v náborové ãinnosti nov˘ch mlad˘ch ãlenÛ,
muÏÛ a zdatn˘ch Ïen star‰ích 18ti let
k zapojení do nároãné, pﬁedev‰ím zásahové ãinnosti.
• • •
Dále jednotka vyslovuje veﬁejné podûkování vedení obce Velké Bﬁezno
za projevenou starostlivost o funkãnost jednotky, jakoÏ i sponzorÛm, pivovaru Heineken, Inpeku z Ústí nad
Labem a dal‰ím sponzorÛm - podnikatelÛm. Z rozpoãtu bylo zakoupeno
profesionální vypro‰Èovací zaﬁízení
zn. Holmatro (rozpûrn˘ válec - úãast

na zakoupení - pivovar Heineken,
agregát a kombinovan˘ nástroj - úãast
obec Velké Bﬁezno). Zakoupením tohoto zaﬁízení se jednotka mÛÏe zapojovat do nároãn˘ch vypro‰Èovacích
akcí (nehody, havárie). Dále byly do
jednotky zakoupeny za sponzorsk˘
dar lehké zásahové obleky (Bushfire).
V objektu zbrojnice byla provedena v˘mûna oken.
• • •
V závûru relace jednotka upozorÀuje
na blíÏící se topné období, které mnohdy pﬁiná‰í rizika poÏáru (kontrola a revize komínÛ, topidel, údrÏba). RovnûÏ je
nutné udrÏovat kázeÀ pﬁi pálení ohÀÛ
(dﬁevní hmoty ze zahrad). Vût‰í pálení
nahlásit na zbrojnici - hasiãi Velké
Bﬁezno tel. 475 228 880.
Za jednotku SDHO:
Jaroslav Panocha - velitel jednotky
Patrik Panocha - zástupce velitele

Stále je je‰tû mnoho lidí, kteﬁí nemají zaplacené odpady
Opût bych vyuÏila této pﬁíleÏitosti
a vyzvala v‰echny obãany, kteﬁí je‰tû
nemají zaplacen˘ poplatek za svoz
a likvidaci odpadÛ, aby tak uãinili
bez prodlení, neboÈ termín pro zaplacení tohoto poplatku byl do
31.8.2011.
Pﬁi kontrole bylo také zji‰tûno, Ïe
vût‰í ãást nedoplatkÛ je od obãanÛ Ïijících v obecních bytech. Tûmto lidem
bych chtûla pﬁipomenout, Ïe v˘‰e
uveden˘ poplatek nemají v nájmu jiÏ
od bﬁezna r. 2010 tzn., Ïe poplatek od

této doby hradí jako ostatní obãané
buìto v hotovosti do pokladny
Obecního úﬁadu u pí Kr‰kové a to ve
dnech pondûlí aÏ ãtvrtek nebo pﬁevodem z úãtu (informace o platbû lze
zaÏádat na mailu:
krskova@velke-brezno.cz)
Také se setkáváme s opomíjením
ohla‰ovací povinnosti. Lidé, kteﬁí
napﬁ. ru‰í své trvalé bydli‰tû v obci,
ãi se do rodiny narodí nov˘ pﬁírÛstek, ãasto zapomínají tuto zmûnu nahlásit a to i pﬁesto, Ïe mají povinnost

·kolka v „novém kabátku“
Nov˘ ‰kolní rok zaãal 1. záﬁí. U
nás ve ‰kolce jsme museli zaãátek
‰kolního roku o nûco posunout.
Od poloviny ãervna probíhala v
prostorách M· i vnû budovy rozsáhlá rekonstrukce.
Stará okna se vymûnila za plastová. Tﬁicetiletá akumulaãní kamna se
vymûnila za moderní vytápûní. Opravila se stﬁecha, budova se zateplila a
v‰echny tﬁi pavilony „zazáﬁily“ díky
nové fasádû. Dva mûsíce prázdnin
v‰ak byly krátkou dobou na provedení plánovan˘ch prací a tak se pokraãovalo i v záﬁí.
Koncem srpna se zahájil omezen˘
provoz ‰kolky. Dûti byly spoleãnû v
jedné tﬁídû. Ve zb˘vajících dvou tﬁídách a ostatních prostorách se malovalo, pokládala se nová lina místo

star˘ch a po‰kozen˘ch podlahov˘ch
krytin. Personál M· se pustil do velkého úklidu. V‰e se muselo um˘t, vyãistit,
nastûhovat nábytek a dát v‰e do pÛvodního stavu. V této práci nám pomáhali také zamûstnanci OÚ VPP. Chtûli
bychom jim tímto podûkovat, zvlá‰tû
pak paní Kajzrové, panu Verbnému,
Lap‰ovi, Novákovi, za pomoc pﬁi Ûklidu, stûhování, demontáÏi a montáÏi
svûtel, konzolí atd.
Postupnû se zprovoznily i tyto tﬁídy.
12. záﬁí jsme i my zaãali nov˘ ‰kolní rok
2011/2012. I po tomto datu se stále v
budovû pracovalo. Opravovala se stará
lina v místech, kde stála akumulaãní
kamna, natíraly se sokly, vymûnila se
po‰kozená dûtská WC, ‰ily se záclony
na nová okna, pracovalo se na v˘zdobû ve tﬁídách i na chodbách. Venku se

tuto zmûnu nahlásit do 30 dnÛ.
Mnoho lidí se totiÏ domnívá, Ïe referáty
jsou propojeny s matrikou a tedy tyto
informace dostáváme automaticky do
sv˘ch poãítaãÛ. Není tomu tak. Propojení této sítû je velmi nákladné a pro
obec, jako je ta na‰e, to je zbyteãné.
Proto dojde-li ve va‰í rodinû k nûjaké
zmûnû, je zapotﬁebí to nahlásit nejen
na matriãní úﬁad, ale i na ostatních oddûleních.
Libu‰e Kr‰ková
Obecní úﬁad - ÎP

upravovaly nové chodníky a dokonãovala se fasáda.
V‰e se postupnû zvládlo a 79 dûtí
ve vûku 3-6 let, zapsan˘ch pro tento
‰kolní rok, mohlo pﬁijít.
Zmûna nastala letos i v pedagogickém sboru. JiÏ v únoru 2011 posílila ná‰ pedagogick˘ kolektiv paní
Marcela Grivalská ve 2. tﬁídû. V záﬁí
jsme mezi sebe pﬁijali novou paní
uãitelku Ditu DoleÏalovou. Ta zaãala
pracovat v 1. tﬁídû místo, dnes jiÏ dÛchodkynû, paní Marcely Králikové.
Hlavními cíli na‰eho ·kol. vzdûlávacího programu, nazvaného „Klubko plné zábavy, her a poznání“, je
enviromentální v˘chova, v˘chova ke
zdraví a pﬁíprava pﬁed‰kolákÛ na
‰kolu.
Pﬁejeme si, aby se nám v‰em ve
„staronové“ ‰kolce líbilo.
Za kolektiv mateﬁské ‰koly
Stanislava Motyãková, uã.

ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

●

5 / 2011

Co nového v základní ‰kole
Expedice na Bukovou
horu je jiÏ dospûlá
Letos jiÏ po osmnácté vyrazili Ïáci, absolventi, uãitelé, rodiãe a obãané Velkého
Bﬁezna na Bukovou horu. Akce se kaÏdoroãnû koná za podpory ﬁady subjektÛ:
Základní ‰kola Velké Bﬁezno, obec
Velké Bﬁezno, stﬁední zdravotní ‰kola,
farma Babiny, âeské dráhy, firma Cocacola, ústecká nemocnice, pan Daﬁina, teplické leti‰tû, manÏelé ·abatkovi, pan
Krejãí, manÏelé ·patenkovi.
Celkem se akce zúãastnilo 140 osob.

Sportovnû-turistick˘
kurz
V polovinû záﬁí 2011 probûhl v Holanech na âeskolipsku sportovnû-turistick˘ kurz ‰est˘ch a sedm˘ch tﬁíd, kter˘
pravidelnû poﬁádá Z· Velké Bﬁezno.
Na snímku jsou zachyceny Ïákynû sedmého roãníku pﬁi „ukusování porce kilometrÛ“ na celodenním v˘letû po nauãné stezce Peklo u âeské Lípy.

6 / 2011
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Z dûjin Velkého Bﬁezna
Pokraãování z minulého
ãísla Zpravodaje
Krátce po uzavﬁení Mnichovské dohody projíÏdûlo Velk˘m Bﬁeznem smûrem ke Stﬁeãkovu za nad‰eného vítání
a jásání zfanatizovan˘ch sudetsk˘ch
NûmcÛ nûkolik ﬁí‰sk˘ch ministrÛ, ale
nejznámûj‰í byl HitlerÛv zástupce Rudolf Hess.
■ V dobû 2. svûtové války byli v na‰í
obci internováni váleãní zajatci. V továrnû Kassavia byl od roku 1942 zajateck˘ tábor pro sovûtské vojáky, souãasnû tam pracovalo i 50 FrancouzÛ. V
hostinci Koruna byl pracovní tábor pro
60 ItalÛ, pracovali na dráze a v hostinci Pod Lipou byl pracovní tábor pro 40
¤ekÛ, kteﬁí pracovali pro firmu Meinl.
■ V jarních mûsících roku 1945 byly
pﬁemísÈovány zajatecké a koncentraãní
tábory. Tyto transporty jsou oznaãovány jako pochody smrti. 3. dubna 1945
pro‰el takov˘ transport i Velk˘m Bﬁeznem. Byli to hlavnû ru‰tí váleãní zajatci.
Îalostn˘ byl pohled na vyhladovûlé a
dlouh˘m pochodem vysílené uboÏáky.

Ve Svádovû byli na noc nahnáni do
stodoly, pozdûji jim hodili nûkolik vaﬁen˘ch brambor, mezi hladov˘mi zajatci
se strhla bitka, kaÏd˘ se snaÏil urvat
pro sebe co nejvíce. Vojáci z doprovodné hlídky nelítostnû tloukli do shluku vûzÀÛ paÏbami pu‰ek, aÏ jednoho
zajatce ubili. Kﬁik a náﬁek se oz˘val
celou noc a lidé v okolních domech byli
tou pﬁíhodou tak vydû‰eni, Ïe celou
noc nespali a ráno se báli vyjít ven.
■ Valtíﬁov - hﬁbitov: poblíÏ centrálního kﬁíÏe jsou pohﬁbeni tﬁi vojáci, podle
uniforem Rus, Angliãan, Nûmec, kteﬁí
byli v kvûtnu 1945 naplaveni na bﬁeh
ﬁeky u obce.
■ Rasovû ãisté dûti se mûly rodit na
zámku ve Velkém Bﬁeznû. Objekt byl
totiÏ za druhé svûtové války zaﬁazen do
nacistického projektu Lebensborn
(Zdroj Ïivota). V budovách Lebensbornu se mladé nûmecké Ïeny, vybrané
pro svÛj nordick˘ vzhled, mûly pohlavnû st˘kat s vojáky SS. Dokonalé árijské
dûti zplozené tímto zpÛsobem se odevzdávaly státu do v˘chovy. Ústavy pro

Lebensborn vznikaly vût‰inou z pﬁepychov˘ch alpsk˘ch hotelÛ. Na na‰em
území zdokumentován pouze jeden.
Jeho zﬁízení mûl údajnû umoÏnit Karel
Chotek na zámku ve Velkém Bﬁeznû.
Nakonec byl k tûmto úãelÛm v letech
1943 aÏ 1944 pouÏíván druh˘ zámek
ChotkÛ Veltrusy. Projekt Lebensborn
ﬁí‰i vûnoval asi 40 000 rasovû ãist˘ch
dûtí.
■ Po druhé svûtové válce bylo Velké
Bﬁezno osvobozeno, aniÏ do‰lo k nûjak˘m zvlá‰tním bojÛm, obsazení bylo
provedeno klidnû. Rudá armáda projela Velk˘m Bﬁeznem 9. kvûtna 1945 v
odpoledních hodinách, jednalo se o
motorizovanou jednotku. Za touto jednotkou následovaly sbory Rudé armády v‰ech zbraní a téÏ zásobovací kolona. Obcí procházely celou noc. âást
NûmcÛ ze strachu opustila domy a
prchla. Byl ustaven místní národní
v˘bor, jehoÏ pﬁedsedou byl Miroslav
Purger.
PaedDr. Jan Darsa
(Pokraãování v pﬁí‰tím
ãísle Zpravodaje)

Na‰e obec na
historick˘ch
fotografiích...
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Slovem i o b r a z e m ze sportu
Velkobﬁezensk˘ fotbal
zvedá hlavu a Jiskra
zaãíná opût záﬁit
Zrekapitulovat tu poctivû v‰e, co se
událo v Jiskﬁe v období, kdy nevycházel zpravodaj, by vydalo na dlouhé
stránky. Proto zde zmíním jen pár hlavních událostí.
V polovinû února odjel ná‰ A t˘m
na soustﬁedûní. Koncem bﬁezna jsme
uspoﬁádali Josefovskou zábavu. V‰e
pro nás bylo nové a aÏ na pár drobností, mûla tato akce pozitivní odezvy. Pﬁí‰tí rok budeme poﬁádat zábavu opût a doufám, Ïe se stane kaÏdoroãnû zpestﬁením plesové sezóny
v na‰í obci. Velk˘m úspûchem na
konci soutûÏe byl postup na‰eho dorostu do A tﬁídy. Zorganizovali jsme
dvoudenní turnaj pﬁípravek, kter˘ je
nejvût‰ím ve svém okolí. Uspoﬁádali
jsme tradiãní memoriál Bohuslava
Vejrycha. To je v˘ãet nûkter˘ch událostí a nyní se vrátím k tûmto akcím
o nûco podrobnûji.
Soustﬁedûní, které v‰ichni poctivû
odmakali, patﬁí jistû k jednomu z dÛvodÛ, proã se na‰emu t˘mu nyní daﬁí a je
tam, kde je. Nejen Ïe se kolektiv je‰tû
více stmelil, ale kluci pochopili, Ïe
pokud mají b˘t lep‰í, musí udûlat nûco
navíc.
Sáhnout si v kaÏdém zápase na dno
a udûlat, víc neÏ v‰ichni ostatní. UÏ
jarní ãást ukázala, Ïe umíme hrát fotbal
a patﬁíme do vrchních pater. BohuÏel
neuvûﬁitelná marodka a zranûní, která
nás doprovázela, mûly za následek, Ïe
v nûkter˘ch utkáních chybûlo 7 hráãÛ
základní sestavy. SoutûÏ jsme v klidu
dohráli a rozhodli se, Ïe jedním z ﬁe‰ení bude zaloÏení B t˘mu. Z konãících
dorostencÛ pﬁi‰lo pût hráãÛ a muÏstvo
se doplnilo místními kluky, kteﬁí chtûjí
také je‰tû hrát. Dorostenci se v béãku
rozehrávají a zvyknou si na dospûl˘
fotbal, aby mohli b˘t oporou také pro
A t˘m.
Do nového roãníku jsme A t˘m nijak
nemûnili a jen ho lehce doplnili. Podaﬁilo se nám udrÏet na hostování v t˘mu
nadûjného mladiãkého fotbalistu ·ikla
z Loveãkovic, Charváta z Valtíﬁova, Pechánka a ·ondu z Prackovic. Kmenov˘mi hráãi a velkobﬁezÀáky se stali Ondrka, Popescu,Varga,Mik‰ovsk˘ a âervinka.
Po krátké letní pauze jsme uspoﬁádali tradiãní memoriál Bohuslava Vejrycha, kterého se zúãastnil t˘m z nûmec8 / 2011

●

ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

kého Chemnitzu, Valtíﬁov a 1. FC Dubí.
Obhájili jsme loÀské vítûzství, druh˘ byl
Valtíﬁov, tﬁetí Dubí a ãtvrt˘ Chemnitz.
Bûhem turnaje se roÏnilo selátko a turnaj se zakonãil posezením u Ïivé
hudby na zahradû restaurace Tivoli.
Do nového roãníku jsme vlétli jako
povodeÀ a v dobû, kdy tento ãlánek
pí‰i, jsme nepoznali, jak chutná poráÏka a vedeme tabulku se ‰esti vítûzstvími a jednou remízou.
To stejné se bohuÏel nedá ﬁíct
o B t˘mu. Teprve se rozehrává, kluci si
na sebe zvykají a pﬁesto, Ïe nehrají
‰patn˘ fotbal, v˘sledky se zatím nedostavují. Tento roãník bereme jako seznamovací a na koneãném v˘sledku
zatím zas tak moc nezáleÏí. I kdyÏ
kaÏd˘ chce vyhrávat a chce se vidût ve
vrchních patrech tabulky.
Dorost se také seznamuje s krajskou
soutûÏí. Na to Ïe je nováãek, drÏí se
zatím ve stﬁedu tabulky. U tûchto klukÛ
je pozitivní, Ïe mají chuÈ trénovat
a proti sv˘m vrstevníkÛm nevysedávají
po vsi, sportují a chtûjí nûco dokázat.
BohuÏel jsme nemûli dost hráãÛ do
star‰í pﬁípravky. TakÏe dal‰í skupinou
jsou na‰i mlad‰í Ïáci. Toto jsou kluci,
kteﬁí byli pﬁed tﬁemi roky u zaloÏení pﬁípravky a dnes uÏ s pﬁehledem hrají
soutûÏ s kluky, kteﬁí jsou o tﬁi roky star‰í a rozhodnû v téhle soutûÏi nehrají
druhé housle. Jejich velk˘m plusem je,
Ïe v téhle soutûÏi a ve stejné sestavû
mohou hrát je‰tû tﬁi roky. Odmûnou pro
nû i nás bylo, Ïe pût z nich bylo vybráno do okresních v˘bûrÛ roãníkÛ 20012000.
S velk˘m potû‰ením mÛÏu ﬁíct, Ïe
poslední a nejvût‰í skupinou je mlad‰í
pﬁípravka a ‰koliãka. Vzhledem k velkému poãtu jsme zaloÏili dva t˘my,
které hrají soutûÏ a ‰koliãka zatím jen
trénuje a pﬁipravuje se na vstup do soutûÏe. Pro pﬁípravky jsem pﬁipravili v létû
druh˘ roãník turnaje o pohár obce
Velké Bﬁezno. Turnaje se zúãastnilo za
dva dny 19 t˘mÛ. Pﬁijelo více jak 250
dûtí a odehrálo se 90 zápasÛ. Opût pﬁijal na‰e pozvání t˘m z Chemnitzu,
kter˘ se k nám vÏdy tû‰í. Hlavním tahákem byla autogramiáda s reprezentantem a nynûj‰ím hráãem Sparty Jiﬁím
Jaro‰íkem, kter˘ také provedl ãestn˘
v˘kop zápasu Velké Bﬁezno - Chemnitz. Doufáme, Ïe se nám pﬁí‰tí rok povede zorganizovat odjezd do Nûmecka
a budeme moc pﬁijmout i jejich pozvání. Poslední vût‰í akcí pﬁípravky bylo
soustﬁedûní na domácím hﬁi‰ti. Zúãastnilo se ho 28 dûtí. Spali ve stanech a tﬁi
dny nabírali techniku i fyziãku.
Nyní má ná‰ klub okolo 90 aktivnû
hrajících ãlenÛ a s tím je spojeno
mnoho práce a problémÛ. Hlavním se

stává kvalita hlavního hﬁi‰tû. Ze 7 dnÛ
se na nûm 6x nûco dûje. A to je‰tû ná‰
B t˘m trénuje v sousedním Valtíﬁovû.
Hﬁi‰tû nemá ‰anci si odpoãinout a tráva
zregenerovat. PﬁestoÏe se na nûm
v létû udûlala svépomocí rekonstrukce
a mûsíc se na nûm nehrálo, nyní je na
nûm kaÏd˘ den znát. Na‰ím snem je
zprovoznûní druhého hﬁi‰tû a rozloÏení
zápasÛ a tréninkÛ. Dal‰ím problémem
se stává zimní pﬁíprava. PﬁestoÏe se
nám ‰kola pokou‰í vyjít vstﬁíc, rozloÏit
bezmála 40 dûtí dvakrát t˘dnû do dvou
dnÛ ve vytíÏené tûlocviãnû je nemoÏné. Na druhou stranu, oproti ostatním
t˘mÛm v okrese, jsou tohle ty pﬁíjemnûj‰í starosti. Cel˘ provoz klubu a na‰eho areálu je závisl˘ na dobrovolné
práci lidí, kteﬁí se o fotbal ve Velkém
Bﬁeznû starají. Tímto v‰em dûkuji za
práci, kterou odvádûjí a bez které bychom nemohli fungovat ani den. Velk˘
dík patﬁí také obecnímu úﬁadu, kter˘

pomáhá hlavnû s technick˘m zaji‰tûním provozu. Ve‰keré informace
o klubu naleznete na na‰ich nov˘ch
stránkách www.fkjiskra.cz.
Za FK Jiskra Velké Bﬁezno
David ¤ezáã pﬁedseda

Z ãinnosti oddílu Judo
Z· Velké Bﬁezno 2011
Co se událo od poslednû?...je toho
nemálo. Letní Olympijské hry dûtí a
mládeÏe 2011 se konaly ve dnech
21.-26. 6. 2011 v Olomouci.
Nechybûli na nich dva na‰í závodníci
Pavel Nováãek a Veronika Bucharová,
kteﬁí se nominovali do krajského v˘bûru a pﬁivezli z této velké soutûÏe druÏstev bronzovou medaili. Za vzornou reprezentaci Ústeckého kraje jim bude
osobnû dûkovat dne 13.ﬁíjna hejtmanka Ústeckého kraje Jana VaÀhová.
(Poikraãování na následující stranû)

ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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(Dokonãjení z pﬁedchozí strany)
Judisté z Velkého Bﬁezna do 12 a
14let se zúãastnili i mezinárodního
âeského poháru v Brnû, kde mezi 13
státy se probojovali na medailové pozice David Pavle, kter˘ vybojoval bronz a
Veronika Bucharová, která se probojovala aÏ do finále a pﬁivezla stﬁíbro. Rosálie Ippoldtová se proprala do semifinále a obsadila krásné 5.místo. Dal‰í
závodníci Pavel Nováãek, Michal Studniãka, Markéta Petanová a Jaroslav
Matiãka budou bojovat o dal‰í body v

ranking listu a tím o postup na MâR
je‰tû v Jihlavû.
Trenéﬁi na‰eho oddílu se kaÏdoroãnû
úãastní Mistrovství âR v Judo Kata.
Tomá‰ Buchar spoleãnû se ZdeÀkem
Kaulfusem pﬁivezli v Nageno kata
stﬁíbrnou medaili a v dal‰í Katameno
kata ve dvojici s Vûrou Bucharová
bronz. âesk˘ svaz Juda nominoval oba
trenéry Velkého Bﬁezna na Mistrovství
Evropy v Judo Kata, které se koná ve
dnech 22.-23.10.2011.
V ﬁíjnu nás ãeká je‰tû nûkolik regio-

nálních závodÛ, vãetnû Krajského pﬁeboru, kde se mladí judisté pravidelnû
umísÈují na stupínkách vítûzÛ.
MâR druÏstev star‰ích ÏákyÀ probûhne v Olomouci, MâR republiky do
14let v Ostravû a Mistrovství âR do
12let pak v Litomûﬁicích.
Nûkolik souãasn˘ch závodníkÛ z na‰eho oddíl patﬁí v republikovém ranking
listu do první pûtky, a to nás opravdu
tû‰í.
Za Judo Z· Velké Bﬁezno
Vûra a Tomá‰ Bucharovi

Vrabãí hnízdo v orlích v˘‰inách
V˘klad názvu hradu Vrabince se zastavil u podobnosti s na‰ím nejbûÏnûj‰ím ptaãím druhem, ale kdo ví, co vlastnû inspirovalo jeho zakladatele pﬁed
dobr˘mi 650 lety?
Také nûmeck˘ název Sperlingstein
je mnohem mlad‰í. Zﬁíceniny hradu,
kter˘ se pr˘ pÛvodnû jmenoval Vrabín
nebo Vrabník, najdeme pﬁibliÏnû v polovinû cesty mezi Dûãínem a Ústím nad
Labem na pravé stranû Labe. âediãová skála, kterou si vyhlédli jeho budovatelé, je sama o sobû natolik v˘jimeãná, Ïe jistû nemohla uniknout pozornosti dávn˘ch pohansk˘ch kmenÛ
a uplatnila se pﬁi jejich kultovních potﬁebách. Lidov˘ nûmeck˘ název znûl
Heidenschloss a kletba pohanského
vládce tûchto míst pr˘ pronásledovala
i historické majitele hradu.
Podle jedné z úvah byl pr˘ zaloÏen
souãasnû s Dûãínem ve 12. století, ale
Ïádn˘ písemn˘ dokument to jiÏ nepotvrdí. Kamennou stavbu zﬁejmû zaloÏil
aÏ v druhé polovinû 14. století vladyka
Je‰ek z Tûchlovic, kter˘ mûl velké ambice a se sv˘m hradem Vrabníkem i pﬁilehl˘m panstvím chtûl konkurovat vartemberskému Dûãínu. JiÏ v roce 1415
se v‰ak jeho rodina dostala do finanãní
tísnû a stáhla se do StruÏnice na âeskolipsku.
Ambiciózní Zikmund z Vartemberka
samozﬁejmû ovládl jeho jmûní, ale nedostatek historick˘ch údajÛ neumoÏÀuje podat podrobnou zprávu o celém v˘voji. V roce 1417 se zde objevuje Jindﬁich Lefl z LaÏan, kterého známe jako
ochránce Mistra Jana Husa na hradû
Krakovci, a roku 1425 Mikulá‰ Hasi‰tejnsk˘ z Lobkovic, vûrn˘ králi Zikmundovi. V roce 1427 uÏ hrad patﬁil
paní AneÏce ze ·ternberka, druhé

Historick˘ snímek - Vrabinec.
manÏelce Zikmunda z Vartemberka.
Pﬁed rokem 1440 se v‰ak znovu objevuje LeflÛv syn Jan z LaÏan a Bechynû,
kter˘ zde mûl dokonce svého purkrabího Oldﬁicha z Hlavatec, pocházejícího
také z husitské rodiny.

Po roce 1440 se Vrabinec definitivnû
stal souãástí dûãínského vartemberského panství. Po válkách s na‰imi husity Zikmundovi synové Jindﬁich a Jan
z Vartemberka válãili s luÏick˘mi mûsty
a také hrad Vrabinec byl obléhán; nikde
se v‰ak nedochovaly údaje o tom, zda
byl dobyt. Ani není jasné, kdy byl vlastnû vypálen (1444?) a jestli byl znovu
vybudován. V roce 1511, kdy dûãínské,
vrabinecké, osterské a ãeskokamenické panství koupil rytíﬁ Mikulá‰ Trãka
z Lípy, byl uÏ asi pust˘, coÏ je pak potvrzeno roku 1515, kdy jej koupili Salhausenové, i v roce 1543, kdy se dostal do vlastnictví Rudolfa z Bünau.
Vysoká ãediãová skála nad obcí Babûtín inspirovala k ﬁadû lidov˘ch povûstí. Je zakonãena ãtyﬁmi v˘ãnûlky,
mezi nimiÏ byl vystavûn ze tﬁí stran nepﬁístupn˘ pravoúhl˘ hradní palác a zﬁejmû i celá ﬁada dﬁevûn˘ch pﬁístavkÛ. Od
vsi byl oddûlen dvûma branami, chránûn˘mi ba‰tou. I kdyÏ v˘‰ka nejvy‰‰í
zachoval˘é zdi dosahuje asi osmi
metrÛ, je to jistû jen nepatrn˘ zbytek
dávného stﬁedovûkého sídla.
Text a foto: Pavel KOUKAL

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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Další důležité informace
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vyšet ení profesionální orientace zájemc
z osmé t ídy:
kv ten 2012
konzulta ní hodiny výchovné poradkyn :
Mgr. Eva Železná – úterý 13:15 – 14:00
(jinak dle dohody)
Mgr. Dagmar Li manová
pond lí 14:00 – 15:00
(jinak dle dohody)
konzulta ní hodiny školní psycholožky
(Mgr. Eva Petrová)
každý týden v úterý 7:30 -13:00
d ti, rodi e a internet (PaedDr. Bärtl)
pond lí 18:00 – 19:00
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Knihovna pro žáky (Zahradní 182):
pond lí 12.30 – 16.30
tvrtek 12.30 – 16.30
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Školní družina
Provoz od 5:45 do 7:35 a po vyu ování do 16:30.
Vychovatelky: Ivana Ko ínková, Jitka Boušková.
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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 40,-K .
Upozor ujeme rodi e, že vzhledem ke správné výživ by
m lo dít mít aspo jedno teplé jídlo denn .
Výdejní doba je od 11.30 do 13.45 hodin.
Cena ob da pro žáky
7 – 10 let: 20,- K
11 – 14 let: 21,- K
15 a více: 22,- K
Cena ob da pro cizí strávníky: 40,- K
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ro ní rodi ovský
poplatek
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Nabídka zájmových kroužků
vedoucí
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dramatický 1.st.
Li manová
700,-K
Veselková
700,-K
zumba 6. – 9.t .
tane ní kroužek 1. t .
Ková ová
700,tane ní kroužek 2.-4.t .
Ková ová
700,práce s LEGEM pro 1.a 2.t . Kurková
700,sportovní kroužek pro 1. - 3. t . Hasprová
700,sportovní kroužek pro 4. - 6. t . Hasprová
700,Boušková
700,výtvarný 1. -2. t .
dovedné ruce pro 1. st.
Zatloukalová 700,florbal 6. až 9. t .
Fran k
700,orientální tance 5. – 9.t .
Železná
700,n mecký jazyk (za áte níci) Li manová 1400,1400,anglický jazyk pro 1. a 2. t . Šidáková
keramika (4 kroužky) Ko ínková, Kadlecová 1400,výtvarný pro 2. a 3. t .
Zímová
700,mladý zdravotník
Randáková
700,aerobik 2. -5. t .
P evrátilová
700,šperkování
Plotová
700,judo
Buchar
1800,( sourozenci 2800,-)
ve škole p sobí ZUŠ (kytara, klavír, flétna, trubka,
p vecký sbor – bližší informace u vedení školy

Kontakt do školy
editel školy
475 228 757
475 228 239, 731 495 235
zástupce editele
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

Sdružení rodičů a přátel školy při Základní
škole ve Velkém Březně
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Organizace školního roku 2011/2012
1. pololetí
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1. 9.
za átek školy
18. expedice Buková hora
17. 9.
podzimní prázdniny
26.10. a 27. 10.
pedagogická konference
9. 11.
za 1. tvrtletí
10. 11.
t ídní sch zky
školní akademie
15. 12.
22. 12.
celoškolní váno ní besídka
váno ní prázdniny
23. 12. - 2. 1.
pedagogická konference
za 1. pololetí
19. 1.
26. 1.a 27. 1.
zápis žák do 1. t ídy
vydávání vysv d ení za 1. pololetí
31. 1.
pololetní prázdniny
3. 2.

2. pololetí

č ě
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jarní prázdniny
5. 3. - 11 . 3.
recita ní sout ž 1. stupn
14. 3.
velikono ní prázdniny
5. 4. - 6. 4.
pedagogická konference za 3. tvrtletí
10. 4.
informa ní odpoledne pro rodi e 11. 4. a 12. 4.
branný den 1. st.
27. 4.
branný den 2. st.
30. 4.
20. výstup na Milešovku
5. 5.
7. 5.
18. b h zámeckým parkem
10. 5.
sout ž v rodinné výchov
školní jarmark
2. 6.
pedagogická konference
21. 6.
29. 6.
vydávání vysv d ení za 2. pololetí
V podzimním období probíhá sportovn -turistický kurz
pro 6. a 7. t ídy a v jarním cyklistický kurz pro 8. a 9.
t ídy.

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

2011/2012
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Asistenti u itele: Gabriela Nesm ráková
Marie Kurková
Jitka Nazárková
Školní psycholožka: Mgr. Eva Petrová
Koordinátor environmentálního vzd lávání:
Mgr. Lenka Šidáková
Metodik prevence sociáln patologických jev :
Mgr. Jana Eislerová
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Školní ekonomka: Helena Lehká
Školní jídelna: Linda Knotková, vedoucí
Iveta Hájková, kucha ka
Kv ta Knotková, kucha ka
Školník: Ji í Vondrá ek
Uklíze ky: Jana Nedv dová
Marie Purchardová
Lenka Vondrá ková
Petra Maryšková
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Naše škola je od školního roku 2010/11 zapojena do
ekologického projektu recyklohraní. Na škole je tedy
sb rné místo na vybité baterie – v horní i dolní budov .
Ve vestibulu dolní budovy je ervená popelnice na
drobné elektroza ízení a krabice na prázdné tonery.
Starý papír se sbírá pr b žn a odnáší se do dome ku
mezi jídelnou a horní budovou.
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editel školy
zástupce editele
výchovná poradkyn
výchovná poradkyn

ě

do
8.40
9.35
10.35
11.30
12.25
13.15

Informace ZŠ Velké B ezno

_______________________________
ě

č

č

ň

Pedagogický sbor
PaedDr. Jan Darsa
Mgr. Iva Fra ková
Mgr. Dagmar Li manová
Mgr. Eva Železná
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T ídní u itelé
1.A
Mgr. Ludmila Ovsiaková
1.B
Mgr. Lenka Šidáková
2.A
Pavlína Kadlecová
2.B
Mgr. Dagmar Li manová
3.A
Mgr. Blanka Ková ová
3.B
Mgr. Renata Zímová
4.A
Mgr. Miroslava Hetzendorfová
4.B
Mgr. Hana Zatloukalová
5.A
Mgr. Ladislava Darsová
5.B
Pavla Hasprová
6.A
Mgr. Hana Horáková
6.B
Mgr. Eva Kejklí ková
7.A
Mgr. Kate ina Plotová
7.B
Mgr. Jana Eislerová
8.
Ing. Antonín Kotyza
9.A
Mgr. Lucie Randáková
9.B
Mgr. Eva Železná
speciální t ída Mgr. Pavla Klímová
Další vyu ující PaedDr. Vladimír Bärtl
Old ich Poul
Ond ej Ledvina
Mgr. Ivanka Nováková
Mgr. Martin Fran k

č
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7.55
8.50
9.50
10.45
11.40
12.30

ě

č

Rozvržení vyučovacích hodin
hodina
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ř

č

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.

Vydala Základní škola ve Velkém B ezn
zá í 2011

